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ОТ РЕДАКТОРА

Защо Цветанов 
не иска да отговори

Да задаваш въпроси е най-основната част 
на нашата професия. Не е геройство, не е 
нищо необичайно, не е нещо извънредно. 
Но в България, където десетки държачи на 
микрофони създават усещането за медийна 
свобода, се оказва, че задаването на логични 
и прости въпроси е изненада. Най-вече за 
тези, към които са насочени. Последният 
пример е многодомецът Цветан Цветанов. 

Сега като се върна от САЩ и реши да пода-
де оставка (като депутат, но не и от партията, 
повече по темата на стр. 4-5), той се появи в 
парламента и един час създава вид, че отго-
варя на въпроси. Но избирателно, най-вече 
на такива: “Много ли ви боли?”, “Откъде идва 
атаката?” и още ниски топки.

На конкретен въпрос обаче на Полина Па-
унова от “Свободна Европа”, която всъщност 
разкри далаверата с евтините имоти, Цвета-
нов отговори с раздразнение, със снизходи-
телното “госпожице” и тънка обида.

Тя попита Цветанов дали смята за редно 
да придобие апартамент на данъчна оценка, 
а той отговори: „Въпросът ви е толкова 
безсмислен, че...“ След което се обърна към 
журналистите с думите: „Друг въпрос?“

А другият въпрос е: Как подчиненият му е 
придобил неговите имоти? Цветанов обаче 
не даде отговор и на него. За втори път.

Преди да замине за САЩ на 20 март, ден 
след появата на първите данни в „Свобод-
на Европа” за заменката на Цветанов, той 
се сблъсква в кулоарите на парламента с 
няколко микрофонодържачи и Миролюба 
Бенатова от NOVA. Тя се опита да му зададе 
въпроси по две линии: имало ли е пред-
варително договаряне между Цветанов и 
бившия му колега за участие в изповядване-
то на сделка по ниска данъчна оценка и как 
депутатът е получил оферта за пъти по-ниска 
цена на квадратен метър в „Сградата на годи-
ната”. До ясни отговори и надграждане на 
разговора така и не се стига. Ето извадка:

МБ: Как ваш бивш служител разбира по 
телепатична връзка, че продавате апарта-
ментите си...

ЦЦ: Госпожо Бенатова, госпожо Бенато-
ва...

МБ: ...и ги купува...
ЦЦ: Госпожице Бенатова, всичко е свърше-

но, вчера съм обяснил и няма да се повтарям.
МБ: Как ваш бивш служител е купувачът 

на вашите два апартамента?
ЦЦ: Той не е служител в партията.
МБ: Бивш служител.
ЦЦ: Не е служител в политическа партия 

ГЕРБ.
МБ: Но той е бил ваш служител, близък 

до вас.
ЦЦ: Госпожо Бенатова, аз и вас познавам 

изключително добре от времето, когато 
отразявахте криминални хроники...

МБ: Какво общо има това с вашите два 
апартамента?

ЦЦ: Това, че по никакъв начин не сме...
МБ: Договорихте ли се с него?
ЦЦ: Няма нищо, което да е незаконно. 

Няма договорка с когото и да било...
МБ: Само че е смущаващо, че ваш бивш 

служител придобива вашите апартаменти. 
По телепатична връзка ли той разбра, че 
сте ги дали на „Артекс” в същия ден?

ЦЦ: Защо ми задавате този въпрос?
МБ: Защото е логичен.
Логичен, но неприятен. И с труден отговор 

за Цветанов, вероятно. 
Но по-нелогичното е, че обществото не 

подкрепя журналистите, които задават 
въпросите с трудни отговори на силните 
на деня. Докато българското общество не 
покаже ясно, че свободната журналисти-
ка му е важна, депутати ще продължат да 
пращат в ефир поздрави от Делян Пеевски, 
ще се чудим защо столчето на Ани Цолова 
е празно, а логичните въпроси ще бъдат не 
просто избягвани, а най-демонстративно 
прерязвани. И Цветанов и себеподобните 
му няма да се чувстват длъжни да отговарят. 
Защото последствия няма.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Ц
ветан Цветанов напуска 
парламента заради сканда-
ла с евтините апартаменти, 
в който се оказа централен 
персонаж. Въпросите, кои-
то не получиха отговор и 

след неговото оттегляне, обаче остават. 
Остава и неговата власт в партията, на 
която той ще продължи да бъде зам.-
председател и шеф на предизборния 
щаб. Цветанов бе изпратен от депута-
тите от ГЕРБ с цветя и с маратонки – за 
да бяга още дълго в политическия 
маратон.

Вторият човек в ГЕРБ обяви, че 
напуска Народното събрание по време 
на едночасова пресконференция след 
среща с Бойко Борисов. Причината за 
оттеглянето му стана напрежението 
около луксозното му жилище, купено от 
фирма „Артекс“ на в пъти по-ниски цени 
от пазарните.

Пред медиите Цветанов даде да се 
разбере, че

не се чувства виновен
и че не се оттегля под натиск. Той 
обясни, че си тръгва от парламента в 
знак на солидарност към колегите му, 
които вече са подали оставка, и в името 
на „каузата ГЕРБ“. Преди него оставките 
си заради скандала подадоха правосъд-
ният министър Цецка Цачева, зам.-
министърът на спорта Ваня Колева и 
заместник-министърът на енергетиката 
Красимир Първанов.

„Не съм направил никакво престъп-
ление, но за да се спрат всякакви спеку-
лации, че от парламента бих могъл да 
оказвам въздействие върху когото и да 

е било, мисля, че най-справедливото, 
най-правилното и най-мъдрото е да 
излезеш от българския парламент”, каза 
той. И добави, че не „няма драма“ да ос-
тане председател на предизборния щаб 
на партията въпреки скандала. Той даде 
да се разбере, че се вижда като жертва.

„Аз съм политическото лице, което 

трябваше да бъде ударено точно преди 
изборите от този сценарий.

Болно ми е от всичко
което се изля към мен и партията ми. 

Но ветровете брулят високите върхове”, 
допълни той.

По време на дългата пресконфе-

ренция Цветанов не даде нито един 
отговор по същество по казуса с луксоз-
ния апартамент, който е купил евтино. 
Според изнесените данни той се е 
сдобил с жилище с ВИП асансьор за 627 
евро на кв.м – или с около 2000 евро 
под пазарната цена за такива имоти в 
столичния кв. „Изток“.

На настоятелните въпроси редно ли 
е да придобие апартамент на данъчна 
оценка, Цветанов отговори: „Въпросът 
ви е толкова безсмислен, че...“ И про-
дължи: „Друг въпрос?“

Заместникът на Борисов оприличи 
партията на брака и обясни, че той 
вярва в „семейните ценности“. И че ако 
в една фамилия има развод, „страдат 
децата“.

„Смятате ли, че 60-годишен мъж 
(Борисов – б.р.) и 53-годишен мъж 
(Цветанов) ще се държат като тийней-
джъри и ще се оставят да ги разбиват? 
Имам чуваемост за мненията”, отговори 
той на въпрос дали Борисов му е оказал 
натиск за оставка.

По-късно Цветанов бе изпратен с 
цветя от депутатите от ГЕРБ. И с мара-
тонки – за да бягал още в политическия 
маратон.

-

. 

ренция Цветанов не даде нито един

Цветанов си „тръгна“, 
скандалът остана
Той не даде нито един отговор по 
същество за евтиния си апартамент



Л
идерът на ГЕРБ Бойко Борисов 
нарече тежък удар скандала, 
но увери, че вярва на Цветан 
Цветанов.

„Ако мислите, че на партията, на 
групата, на нас ни е хубаво или това е 
малко, да й свалиш шефа на парламен-
тарната група, на комисиите и да го 
извадиш от парламента!”, каза той и до-
пълни, че това са най-тежките санкции 
в историята.

„По-тежки санкции от тези не мога да 
си представя, но те показват как трябва 
да се действа. Има грешка, има и прош-
ка, ще се докаже с времето дали са били 
виновни или не”, каза Борисов по адрес 
на Цветанов и Цачева. Той допълни, че 
ще му е интересно да види нотариални-
те актове и на другите живеещи в сгра-
дата на Цветанов за цените, на които са 
си купили те домовете си.

Премиерът окачестви като „абсолют-

на лъжа и 100% фалшива новина” тезата 
за приятелски огън срещу Цветанов. 
“През цялото време съм си говорил с 
колегите, всички сме страдали от тази 
скандал, каза той.

„Дали колегата Цветанов остава в 
ГЕРБ, е работа на структурите и те си 
го искат”, обясни Борисов и допълни: 
„Аз му вярвам.” На мястото на Цветанов 
като шеф на депутатите ще застане 
Даниела Дариткова.
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Борисов: Тежък удар, 
но вярвам на Цветанов

Шефът на комисията за проти-
водействие на корупцията 
Пламен Георгиев, който пое 

част от проверките по „Апартамент-
гейт”, на свой ред се оказа замесен в 
придобиването на евтини имоти. Раз-
следване на „Биволъ” показва, че Геор-
гиев системно е купувал апартаменти 
на цени, значително под данъчната им 
оценка. Това не е забранено по закон, 
но е съмнително, защото възниква 
въпрос за реалната цена на сделките.

Според изнесените от „Биволъ” дан-
ни от 2012 г. насам Георгиев и съпру-

гата му Ирена са сключили 
три сделки за придобиване на 
имоти при цени под данъч-
ната оценка на имотите. През 
2012 г. те са купили апарта-
мент от 99 кв. м и два гаража 
от по 12.5 кв. м в столичния 
квартал „Гео Милев” на стойност 106 
000 евро, или 207 318 лв. (854 евро на 
кв. м.). Данъчната оценка на този имот 
по това време е била 264 310 лв.

Две години по-късно – през 2014 
г., семейство Георгиеви купува на 
същото място още един гараж от 12.5 
кв. м, за който са платени 6845 лв. при 

данъчна оценка от 17 158 лв.
Най-изгодните покупки на Георги-

ев и съпругата му са от 2017 г. През 
април 2017 г. те успяват да се сдобият 
с просторно жилище на ул. „Проф. 
Георги Павлов” в район „Слатина”. 
Сделката е сключена при цена от 293 
374 лв., въпреки че данъчната оценка 
е значително по-висока – 452 786 лв.

И шефът на „Антикорупция“ 
с евтин апартамент
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Б
ившият премиер Иван 
Костов разкритикува 
Русия и обвини Кремъл, 
че води дифузна война, 
която цели разцепление 
на НАТО. На този фон бъл-

гарските власти посрещали пасивно 
руската хибридна агресия.

“Кремъл започна и ескалира кон-
фликт с всяка от страните членки на 
НАТО”, каза Костов по време на конфе-
ренцията „Членството в НАТО – ключ 
към Европейския съюз” в София.

Според него Кремъл води дифузна 
война с психологически, икономи-
чески, политически и кибернетични 
атаки, преследва объркване, създа-
ване на несигурност сред хората, a 
крайната цел е противопоставяне и 
разцепление в ЕС и НАТО. Той отче-
те, че първоначално нямало единна 
реакция на Алианса, но след почти три 
години страните членки определили 
действията срещу себе си като хибрид-
на заплаха.

Костов упрекна българските власти, 

че са пасивни пред

руската 
хибридна агресия

срещу българското общество и държа-
ва и се опитват да не заемат позиция 
в конфликта, който Русия е започнала 
с НАТО.

Тревожното послание е, че българ-
ската несигурност сега е по-голяма 
отпреди 15 години, констатира още 
бившият премиер. Според него при-
чините за това са и в състоянието на 
българската политика, и в политиката 
на НАТО.

“Когато България ставаше член 
на Алианса, предупредих, че това 
членство не може да ни помогне да 
наложим върховенство на закона, да 
се справим с корупцията и организи-
раната престъпност, тези вътрешни 
дефицити на сигурност продължават 
да ни държат далеч от западните 
демократични стандарти”, коментира 
още Костов.

Той обясни, че е разрушен екипът в 

ДАНС за противодействие на руските 
служби и защитата против руската 
хибридна заплаха сега е непрофесио-
нална.

Костов констатира, че са нанесени 
тежки поражения на българската 
енергетика и има необходимост да се 
повтарят имената и примерите кой и 
по какъв начин е причинил задлъж-
няването на Българския енергиен 
холдинг.

Според него външната несигурност 
сега е много по-голяма, а причините 
са анексията на Крим, последвалата 
руска хибридна война срещу Украйна 
и наложените в отговор санкции.

По време на конференцията по-
сланикът на САЩ Ерик Рубин обясни, 
че сегашните времена са тревожни 
и предизвикателни, но има и някои 
положителни моменти, независимо 
от предизвикателствата и заплахите, 
пред които се изправяме. Според него 
отбелязването на годишнината на 
НАТО ни дава възможност да препо-
твърдим споделените ценности, а и да 
помислим какви успехи са достигнати, 
какво не е постигнато и какво все 
още трябва бъде направено, както и 
да използваме тази възможност да 
адресираме заплахите и предизвика-
телствата.

Костов срещу властта: Русия 
атакува, а България е пасивна
Кремъл води дифузна война и цели разцепление 
в ЕС и НАТО, смята бившият премиер





BG ТЕЛЕГРАФ
През юли – покана за 
чакалнята на Еврозоната
„През юли 2019 г. ще получим 

покана за чакалнята на Евро-
зоната.” Това каза премиерът 

Бойко Борисов по време на българо-
германски икономически форум в 
четвъртък.

„Имаме три неща да изпълним. Имаме 
прекрасна среда за инвеститорите и 
инфраструктура, която се гради. Изпъл-
нили сме абсолютно ангажиментите си към ЕС, стриктно спазваме и опазваме 
границите на Съюза”, обясни премиерът.

Той призна, че не е сигурен кога България ще влезе в Шенген.

Спецакция в „Захарен 
комбинат” на Арабаджиеви

Акция на спрецпрокуратурата бе 
проведена в „Захарен комбинат“ 
АД – Пловдив. Той е собственост 

на задържаните в Испания Ветко и 
Маринела Арабаджиеви.

Като част от течащо разследване 
екип от прокурори, следователи и 
полицаи влезе на адреси на търговски 
дружества. Бяха извършени претърсва-

ния, изземвания и разпити на свидетели. От сградите на комбината са иззети 
мобилни телефони, компютри, пълномощни и документи, свързани с офшорна 
собственост.

Три жертви при пожар в 
психиатрията в Пловдив
Трима души загинаха при пожар в 

психиатрията в Пловдив. Тежкият 
инцидент е станал през нощта.

Пожарът е тръгнал от стая, в която са 
лежали трима мъже с тежки психични 
проблеми. И тримата са загинали. До 
пристигането на пожарната дежурният 
медицински персонал частично е успял 
да изведе пациентите от горящата сгра-
да. Основната евакуация са извършили пожарникарите. Освен тримата загина-
ли няма други тежко пострадали. 

В горящата сграда е имало 61 пациенти.

Проверяват „Кинтекс“ за 
неизгодни сделки с оръжие

Спецпрокурори, следователи и 
служители на ДАНС влязоха в 
оръжейното дружество „Кинтекс“. 

Проверката е предизвикана от данни 
на Държавната финансова инспекция, 
показващи неизгодни сделки за износ 
на оръжие. 

Прокуратурата е образувала досъ-
дебно производство на 1 февруари тази 

година. Разследва се за престъпен сговор и безстопанственост. За тези престъ-
пления законът предвижда максимални наказания между 6 и 10 г. затвор.

Александър Йорданов в 
евролистата на ГЕРБ и СДС
Бившият шеф на парламента 

Александър Йорданов ще бъде 
водещият представител на СДС 

в листата на ГЕРБ за европейските 
избори. Той ще е поставен на 6-о място, 
което се смята за избираемо.

ГЕРБ и СДС се споразумяха да участ-
ват с единна листа на предстоящите 
европейски избори на 26 май 2019 г. В 
политическото споразумение двете партии поемат ангажимент, че през целия 
си мандат ще бъдат част от парламентарната група на Европейската народна 
партия в Европарламента.
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М
инистерството на пра-

восъдието реши в по-

неделник, че здравната 

реформа на президен-

та Барак Обама, по-

известна като Обама-

кеър, трябва да бъде отменена. В обрат 

министерството подкрепи решението 

на по-долен съд от декември, че целия 

закон, чието име е The Aff ordable Care 

Act, е противоконституционен след 

премахването на данъчното наказание 

за липса на здравна застраховка.

В края на миналата година федера-

лен съдия в Тексас отсъди в полза на 

20 американски щата, които оспориха 

валидността на закона на Обама, след 

като промяна в данъчното облагане 

премахна глобата за липса на здравна 

застраховка.

Това е огромна промяна от първона-

чалното становище на Министерството 

на правосъдието, в което се казваше, 

че само две точки на закона трябва 

да бъдат премахнати – задължението 

на застрахователните компании да 

приемат клиенти, диагностицирани с 

тежки заболявания, и задължението на 

застрахователните компании да не уве-

личават цената на полицата за клиенти, 

диагностицирани с тежки заболявания.

Сега обаче решението на Минис-

терството на правосъдието ясно 

сигнализира за новите намерения на 

администрацията на Тръмп да преслед-

ва Обамакеър, докато не го елиминира 

завинаги.

Ако плановете на Тръмп се увенчаят с 

успех, това може да доведе до хаос и да 

остави милиони без здравна осигуров-

ка. Близо 9 милиона американци са си 

открили застрахователна полица през 

сайта на Обамакеър www.healthcare.gov 

за 2018 година. 

Kaкво ще стане, ако Обамакеър бъде 

премахната?

Ако съдът прекрати здравната 

реформа на Обама, близо 20 милиона 

души ще останат без здравна осигуров-

ка, което е повишение от 65% спрямо 

сегашния брой на хора без здравна 

застраховка, а болниците ще видят скок 

в разходите по лечение на незастрахо-

вани пациенти от 50 млрд.  долара.

Но това, което ще засегне хората 

повече от отнемането на привилегиите, 

които получават чрез Обамакеър, е 

начинът, по който застрахователните 

полици покриват лечението им. Преди 

законът да бъде приет, застраховател-

ните компании можеха да отказват да 

застраховат хора заради това, че са 

диагностицирани с тежки заболявания, 

или да променят застрахователните им 

планове по всяко време. С други думи, 

дори хора, които са имали акне като 

тийнейджъри, можеха да имат затруд-

нения да получат по-евтина застра-

ховка. Близо 52 милиона американци, 

които не са в пенсионна възраст, имат 

поне една болест, която би ги направи-

ла неподходящи за застрахователна по-

лица, преди Обамакеър да влезе в сила. 

Здравната реформа на Обама спря тези 

практики, задължавайки всички за-

страхователни компании да предлагат 

застраховка за всички кандидати. 

Друга популярна провизия в зако-

на е, че децата могат да останат към 

здравните планове на родителите си до 

26-годишна възраст.

Ако съдът обяви Обамакеър за проти-

воконституционен и го отмени, цените 

на застраховките могат да скочат, а вече 

диагностицирани с болести хора няма 

да могат да се възползват от здравната 

осигуровка на други членове в семей-

ството им.

Какво означава новата война 
на Тръмп срещу Обамакеър? 
Ако законът падне, това ще засегне почти всеки, 
20 млн. души могат да останат без застраховка

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com





US ТЕЛЕГРАФ
Докладът на Мълър съдържа 
над 300 страници
Докладът за ръководеното от специал-

ния прокурор Робърт Мълър разслед-
ване за Русия съдържа над 300 страни-

ци, съобщиха запознати източници.
Министърът на правосъдието Уилям Бар 

представи в неделя обобщение от четири 
страници на доклада и се очаква той да 
оповести публична версия на документа в 
близките седмици. Размерите на доклада показват, че при разследването Мъ-
лър и екипът му са документирали значително повече подробности, отколкото 
Бар разкри пред Конгреса и обществеността в своето обобщение.

В него Бар заяви, че разследването на Мълър не е установило доказателства, 
че кампанията на Тръмп е заговорничила с Русия при влиянието върху избо-
рите през 2016 г. Но по въпроса за възпрепятстване на правосъдието Мълър 
не е успял да стигне до заключение и остави това на Бар, който беше назначен 
на поста си от Тръмп. Бар реши да не повдига криминални обвинения срещу 
Тръмп.

Две жертви след стрелба 
на улицата в Сиатъл

Д вама души бяха убити, а други двама са в 
тежко състояние след стрелба на улицата 
в час пик в Сиатъл. Нападателят стрелял 

по двама шофьори на коли, както и по автобус. 
Опитвайки се да избяга след това с крадена 
кола, стрелецът предизвикал катастрофа и бил 
задържан.

Инцидентът се разиграл в североизточната 
част на града.

Стрелецът стрелял по жена в автомобил, после убил шофьора на друг и се 
опитал да простреля водач на автобус, но не успял.

Окръг в Ню Йорк със 
санкции за деца без ваксини

Нюйоркско предградие забрани на деца-
та, които не са ваксинирани против дребна 
шарка, да посещават обществени места като 
училища и търговски центрове.

Окръг Рокланд, който се бори с най-сери-
озното разпространение на морбили в щата 
Ню Йорк от десетилетия, обяви извънредно 
положение и каза, че забраната ще остане в 
сила най-малко 30 дни. Тя идва след значителното разпространение на морбили 
в щатите Калифорния, Илинойс, Тексас и Вашингтон.

САЩ искат Русия да се 
изтегли от Венецуела

Д оналд Тръмп обяви, че руските военнослу-
жещи трябва да напуснат Венецуела. Той 
отправи призива си няколко дни след като 

военен контингент на Русия пристигна в южноа-
мериканската страна.

„Русия трябва да си ходи”, заяви пред репор-
тери Тръмп на среща със съпругата на венецуел-

ския опозиционен лидер Хуан Гуайдо.
Попитан как може да стане това, американският президент отговори: „Ще 

видим. Всички варианти са възможни.”

Пентагонът не вижда 
денуклеаризиране на Пхенян
Активността на Северна Корея в оръжей-

ната и ракетната сфера се разминава с 
обещанията й да се денуклеаризира. Това 

заяви командващият американските и съюз-
ническите сили в Южна Корея. Генерал Робърт 
Ейбрамс говори пред комисията по въоръже-
ните сили в Камарата на представителите в 
Конгреса на САЩ.

Той посочи, че вижда „малка или никаква промяна” във военните възмож-
ности на Северна Корея и никакви съществени стъпки към денуклеаризация, 
независимо че САЩ преговарят за ядреното разоръжаване на страната.
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Б
алотаж ще реши кой ще 
бъде следващият кмет на 
града с най-много българи 
в САЩ. Идния вторник, 2 
април, гласоподаватели-
те отново ще отидат до 

урните, но която и от двете кандидатки 
да спечели, градът ще има първата си 
цветнокожа жена кмет.

Ако изборите от 2016 година ни 
научиха на нещо за проучванията и на-
строението на гласоподавателите, то е, 
че т.нар. establishment, или утвърдените 
политически фигури могат да бъдат 
изместени от аутсайдери, които водят 
достатъчно хитра политическа кампа-
ния. В проучванията за изборите, които 
се проведоха на 25 февруари, бившият 
федерален прокурор Лори Лайтфут 
дори не фигурираше в челната тройка. 
Тя обаче беше сред избирателите в 
бедните предградия на Чикаго до късно 
в деня преди вота, чукайки от врата 
на врата и раздавайки флаери. Цялата 
платформа на Лайтфут беше фокусира-
на върху факта, че тя е 

политически аутсайдер, 
който ще се бори с 

корупцията в града
„Изправени сме пред много важен 

момент в нашата история и имаме да 
направим много важен избор”, кaза Лай-
тфут в една от предизборните си изяви. 

В деня на изборите тя събра 17.5% 
подкрепа, което й отреди място на 
балотажа. Кандидатът за кмет събра 
повече гласове от сочената за фаворит 
и потенциален нов кмет на Чикаго Тони 
Прекуинкъл, която има зад себе си 3 
десетилетия опит като част от поли-
тическия живот на Чикаго – 19 години 
като управител и президент на борда 
на най-голямата община в Чикаго – Кук 
Каунти, oт 2010 година насам.

Прекуинкъл се радва на подкрепата 
на Съюза на учителите в града и събра 
6,4 милиона долара дарения по време 
на кампанията си. 

Лори Лайтфут напредна през послед-
ната една седмица преди балотажа. 
Силно неглижираната й в първите месе-
ци кандидатура привлече вниманието 
на мнозина, след като проучванията 

започнаха да я поставят пред Преку-
инкъл. За последните 7 дни Лайтфут 
добави 1.5 милиона долара дарения 
към кампанията си и получи подкрепа-
та на щатския ревизор Сузана Мендоза, 
която също беше кандидат за кмет на 
тези избори. 

Лайтфут е първият кандидат за кмет 
на Чикаго, открито заявил своята хо-
мосексуална ориентация – тема, която 
отвори горещи спорове по време на 
дебатите й с Прекуинкъл. Като бивш 
федерален прокурор и бивш шеф на 
борда на полицаите в Чикаго Лайтфут 

е остър критик на досегашния кмет 
Рам Емануел и конкретно на това как 
администрацията му се е справила с 
убийството на цветнокожия младеж 
Лакуан Макдоналд. 

Тони Прекуинкъл планираше да се 
изправи срещу Емануел още преди 4 
години. Тя обаче е доста по-обрана в 
позициите си срещу управниците на 
града. Като член на борда на Кук Каунти 
Прекуинкъл гласува спорния данък за 
газираните напитки и е силен защитник 
на прогресивното данъчно облагане на 
щатско ниво, което според нея може 

да спаси града от  кризата с пенсиите. 
„Знаете ли, започнах в политиката като 
независим демократ и все още съм 
независим демократ с моите прогре-
сивни възгледи”, каза Прекуинкъл пред 
репортери. Тя получи подкрепата на 
популярния изпълнител от Чикаго Ченс 
дъ Рапър, с което се надява да привлече 
младите избиратели, но не успя да си 
спечели подкрепата на бившата първа 
двойка Барак и Мишел Обама. Дни 
преди балотажа проучванията дават 
преднина от 35% на аутсайдера Лори 
Лайтфут. 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Кой ще бъде новият кмет 
на Чикаго? Изборите 
са във вторник

Исторически балотаж: две цветнокожи 
жени в битка за поста

Която и от двете да спечели – Лори Лайтфут (ляво) или Тони Прекуинкъл, тя ще влезе в историята като първата цветнокожа жена кмет на Чикаго
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Спортната комисия в 
Калифорния спря лиценза на 
Кобрата, искат да се яви лично

С
портната комисия в 
Калифорния спря бок-
совия лиценз на Кубрат 
Пулев след инцидента с 
целувката. В изявление, 
изпратено до BG VOICE, 

от Комисията заявяват: “Щатската 
спортна комисия на Калифорния е ан-
гажирана в одобряването на събитията, 
където хора от всеки пол са уважавани 
като състезатели, репортери и фенове. 
Ние приемаме този инцидент много 
сериозно. Във вторник Пулев беше 
уведомен, че преди да може отново 
да получи лиценз да се боксира в 
Калифорния, ще трябва да се яви пред 
комисията и да демонстрира, че той се 
съобразява с този принцип на респект.”

В четвъртък репортерката на Vegas 
Sports Daily Джени Суши заяви, че ще 
иска Кубрат Пулев “да си плати” за това, 
което й е причинил. Заедно с адвокат-
ката си, известната Глория Олред, Суши 
заяви, че иска отнемане на лиценза на 
българския боксьор. Пресконференци-
ята идва след скандала с целувката и 
изказването на Пулев на летище София, 
в което той хвърли вината върху 
репортерката, казвайки, че тя “искала 
много повече” (виж карето).

Джeни Суши прочете предвари-
телно подготвено изявление, в което 
обявява, че по време на интервюто й с 
боксьора 

Пулев не само я целунал 
без разрешение, а 

сграбчил и задните й 
части

докато прибирала личните си вещи в 
дамската си чанта.

“В средата на интервюто той сграби 
лицето ми и ме целуна. Аз бях шоки-
рана и засрамена и не знаех как да отго-
воря. След това отидох да си прибера 
нещата в чантата. Той ме сграбчи за 
задника с двете си ръце и отмина, без 
да каже нищо. Почувствах се неудобно 
и разстроена от това, че Кубрат Пулев 
се отнася с мен по този непрофесиона-
лен начин. Не съм го окуражавала, нито 
съм се съгласявала Кубрат Пулев да ме 

сграбчва за лицето, целува или обарва 
отзад”, заяви Джени Суши.

“Никога не ми се е случвало нещо 
такова и не искам никога повече да ми 
се случва”, каза репортерката на Vegas 
Sports Daily.

“Това, което той направи, беше 
отвратително. Почувствах се ужасно 
омърсена и засрамена и не знаех как да 
отвърна”, каза още Суши.

Тя призна, че е присъствала на афтър 
партито, защото смятала, че имало 
възможност да направи още интервюта. 
В края на вечерта според нея 

Пулев помолил да изтрие 
частта с целувката

но тя умишлено я публикувала, защото 
искала “всички да видят на какво е била 

подложена”.
“По-късно на партито Кубрат Пулев 

ме помоли да отрежа целувката от ин-
тервюто. Вместо това аз го публикувах. 
Исках хората да видят какво ми причи-
ни той. Искам той да бъде отговорен. 
Не искам да се измъкне. Това, което 
той направи с мен, е отвратително. 
Почувствах се унизена. Нито една жена 
не трябва да се чувства така. С г-н Пулев 
не сме приятели, не сме в интимна 
връзка. Той няма право да ме целува”, 
заяви Суши.

Адвокат Глория Олред поиска от 
Комисията по спорта в Калифорния 
да отнеме боксовия лиценз на Кубрат 
Пулев. Олред заяви, че действията на 
боксьора не са етични дори ако двама-
та със Суши са били приятели, каквито 

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Репортерката Джени Суши нае една от 
най-известните и добри адвокатки по 
дела за сексуален тормоз Глория Олред
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те не са. “Дори ако бяха приятели, той 
все пак трябваше да пита за разреше-
ние да я целуне по устата. Това е много 
интимно”, каза адвокат Олред.

“Жената има право да 
каже „не“

Тя е била там, за да върши работата 
си. Това пречи на професионалните й 
задължения”, заяви Олред.

“Да, мисля, че това може да се счита 
за сексуален тормоз”, каза адвокатът на 
Суши. “Мъжът трябва да пита и жената 
има право да даде или откаже.”

В понеделник работодателят на 
Джени Суши от изданието Vegas Sports 
Daily изрази остра позиция. „Един от 
нашите сътрудници – Джени Суши, 
стана жертва на нежелана, неочаквана 
и насилствена целувка от Пулев, докато 
се опитваше да проведе интервю с 
него.“

Издателите казват, че работят „дено-
нощно за по-нататъшно разследване и 
предприемане на подходящи действия 
след това злополучно събитие“. Изда-
нието допълва, че стореното е напълно 
неоправдано и че споделят „нейния 
(на Джени Суши – б.р.) шок, болка и 
възмущение“.

Мениджърът на Кубрат Пулев 
Ивайло Гоцев коментира пред 
NOVA възможността профе-

сионалният лиценз на Кубрат Пулев 
да бъде отнет. Според Гоцев шансът 
това да се случи е 0%.

„Опасността повече да не видим 
Кобрата на ринга е 0% според мен. 

Но както всяка битка, и тази ще има 
рундове. Сега ще изживеем лека драма 
извън ринга. Това е шоубизнес, ние сме 
в Америка, всеки иска да е звезда, явно 
това момиче е тръгнало по този път, но 
просто тя излиза много неподготвена. 
Има неща, които ще излязат наяве и ще 
се разбере кой откъде е“, каза Гоцев.

К
убрат Пулев хвърли 
вината за инцидента с 
целувката по време на 
негово интервю след мача 
в Лос Анджелис върху ре-
портерката Джени Суши. 

“Аз, за да го направя, съм преценил, 
че човекът не просто желае целувка, 
а много повече”, заяви Пулев при 
завръщането си в България на летище 
София. Той обясни, че е шегаджия, а 
целувката също била част от доброто 
му представяне в САЩ.

От думите на Пулев става ясно, че 
той и Джени Суши са се запознали 
предишния ден на кантара преди 
мача. “Тя каза – хайде, като победиш, 
ще направим парти. Аз й казах – нека 
да победя. Тя каза – не, не, аз съм 
сигурна в тебе, че ще победиш. Беше 
с нас, говореше си с целия ми екип, с 
момчетата, даже с някои станаха и по-
близки. Познаваме се. Тя го изигра, че 
не сме се познавали, което не знам… 
Някой й е дал кофти акъл или хората, 
за които работи, са й казали това да го 
направи, за да си направят известен 
сайта ли, какво е. Виждате каква добра 
реклама съм аз”, каза Пулев.

Пулев обясни, че не е разговарял с 
репортерката след случката, след като 
тя не отговаря на телефона си. “Наме-
рихме й телефона, но тя не отговаря.”

“Имаме снимки, видеа, мога да ви 
покажа и на вас. На тях тя стои с нас 

до 5 ч. сутринта в лобито на хотела. 
Пиеше и да не казвам какви други 
неща правеха в тоалетните. Пред-
полагам, защото така ми се видя 
нелошо момиче, може би са й дали 
лоши акъли. Казали са й: “Хайде давай, 
ще изкараш някакви милиони и ще 
станеш най-известната.” Няма лошо, но 
това е непочтено и некоректно, то си е 
за нея лошо.”

Той смята, че няма за какво да се 
извинява на журналистката. “Защо, тя 
беше толкова щастлива, че я целунах.  

Аз познавам много жени, 
които биха се изкефили 

да ги целуна 
Тя не беше доволна на една целувка, 

а искаше да стане известна. Така обаче 
не стават тези неща, като по филмите.”

Пулев говори и за реакцията на екипа 
си “Топранк”, като разкри, че в лагера му 
веднага са били притеснени от случката 
и голямото медийно внимание, което тя 
предизвика в САЩ.

“Всички се изплашиха от това, 

включително и адвокатът, който е един 
от най-добрите. Той е бил на Тайсън 
(Майк Тайсън) и познава бокса много 
отблизо. Те започнаха да се стряскат, но 
им казах, че колкото и да е различно в 
САЩ и както и да го изкарва, ако един 
интелигентен човек види видеото, той 
ще му стане ясно всичко. Тя се изке-
фи, усмихна се, даже благодари, че я 
целунах.”

Пулев е убеден, че ако се стигне до 
съд, Джени Суши ще се изложи. “Ще 
бъде по-лошо за нея. Не им прави чест 
и на световните медии да ме съдят. Да 
ме извиняват, но не могат да ме съдят 
те.”

Българският боксьор обясни, че по-
ловинката му певицата Андреа също е 
била недоволна в началото. “В началото 
и тя се изнерви, обади ми се. Казах й, че 
така се случва и знае, че съм див човек. 
Във всеки друг спорт може това да е 
странно, ако го направят в тениса на 
корт, да го направи Григор Димитров, 
но боксът е нещо съвсем различно.”

Видеото предизвика гневни комента-
ри в социалните мрежи и публикации 
в най-големите световни медии – CNN, 
FOX News, Guardian, Daily Mail, ESPN.

Пулев: Тя искаше повече

77-годишната Глория Олред 
е известна с това, че 
се бори изключително 

активно със защитата на правата на 
жените. В момента тя е адвокат на 
някои от жените, които твърдят, че 
са жертви на сексуално посегател-
ство от певеца Ар Кели.

Адвокатката е известна със 
случаите си, свързани със защи-
тата на правата на жените, с които 
се занимава от десетки години. 
Тя представлява една от жените, 
обвинили продуцента Харви Уайн-
стийн в сексуален тормоз, въпреки 
че дъщеря й е част от адвокатския 
екип на Уайнстийн.

Олред не е бягала от светлината 
на прожекторите и поема дела сре-
щу хора с голяма власт. Тя е адвокат 
на 33 жени, които обвиняват Бил 
Козби в сексуален тормоз, и жена, 
която има подобни обвинения 
срещу Доналд Тръмп малко преди 
той да стане президент. Освен това 
се е изправяла срещу Чарли Шийн, 
Тайгър Уудс и Еди Мърфи. Занимава 
се и с дела за дискриминация към 
малцинствата.

В интервю за “Гардиън” от минала-
та година Олред споделя, че не си 
е вземала почивка от средата на 
80-те години. През миналата година 
Netfl ix пусна документален филм за 
работата и живота й.

Мениджърът на Кобрата: 
Предстои лека драма извън ринга

Коя е Глория 
Олред
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Венецуела пак остана 
на тъмно без ток

Венецуела отново остана на 
тъмно, а властите обявиха 
четвъртък за почивен ден 

заради проблемите с електричест-
вото. Това бе третият ден, в който 
по-голямата част от страната бе 
без ток. Управляващите обясниха, 
че страната е останала без ток в 
резултат на диверсия, извършена в най-голямата й ВЕЦ. Според лидера на опо-
зицията Хуан Гуайдо спирания на тока е имало в 17 щата. 

Предишното голямо спиране на тока бе на 7 март.

Тереза Мей обеща 
оставка след Brexit

Британският премиер Тереза 
Мей обяви пред депутатите 
от своята Консервативна 

партия, че ще подаде оставка, 
ако сделката й за „Брекзит“ бъде 
одобрена от парламента.

Мей не е посочила конкретна 
дата, но е оставила впечатление-
то, че ще се оттегли „доста скоро”. 

Тя признала, че е налице желание „за нов подход, за ново лидерство” в следва-
щата фаза от преговорите с ЕС.

„Няма да преча”, е заявила Мей, цитирана от своята канцелария, предаде 
Франс прес.

Мексико планира „пояс“ 
срещу мигранти
Заради нарастващия приток 

на мигранти от Централ-
на Америка властите в 

Мексико планират да установят 
„ограничителен пояс”. Той ще 
бъде в най-тесния и най-лесен за 
контролиране район в южната 
част на страната.

„Ще поставим миграционни 
съоръжения на федералната полиция и Гражданска защита в съответствие и в 
сътрудничество между всички правителствени агенции по начин, който създава 
ограничение в Истмус и Теуантепек”, обяви вътрешното министерство.

Самолет кацна в Шотландия 
вместо в Германия

Британски самолет кацна по-
грешка в Шотландия вместо 
в Германия. Полетът на 

„Бритиш еъруейс” вървял съвсем 
нормално, докато пътниците не 
разбрали, че вместо в Дюселдорф 
са в Единбург.

Авиокомпанията обясни, че про-
блемът се дължи на грешен план за полета, подаден от оператора на полета от 
страна на „Бритиш еъруейс”. След объркването самолетът бил зареден отново с 
гориво и излетял, този път за Дюселдорф.

Мигранти отвлякоха 
кораб в Средиземно море
Мигранти отвлякоха търгов-

ски кораб край бреговете 
на Либия и поеха с него към 

Малта. Над 100 души, които били 
спасени от екипажа на плавателния 
съд от водите на Средиземно море, 
отнели управлението, след като 
разбрали, че екипажът иска да ги 
върне в Либия.

Малтийските въоръжени сили щурмуваха кораба и върнаха контрола на 
капитана му. В Малта мигрантите ще бъдат предадени на полицията, която ще 
разследва случая.
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Б
ългарин беше осъ-
ден за убийството 
на възрастен бри-
танец. Кървавата 
драма се разиграла 
през есента на 2017 

година в Кроули. Тогава бълга-
ринът безпричинно нападнал с 
кухненски нож 61-годишния Глин 
Роус, който се разхождал в парка.

Британецът получил тежки 
рани по шията, главата и гърдите 
и починал на място. Убийството 
станало посред бял ден в близост 
до детска площадка.

Българинът избягал от мястото 
на престъплението, но бил хванат скоро 
след това. Той бил целият в кръв, когато 
бил арестуван от преследващите го 
полицаи.

Владимир Иванов e на 23 години и ра-
ботел като складов работник в Кроули.

Той скрил ножа в джоба си, преди 
да тръгне да бяга, а после разказал на 

полицаите: „Нещо в главата ми ми каза 
да го направя.“

Експертите първоначално смятали, че 
българинът е способен да бъде съден за 
убийство, но след това се произнесли, 
че той страда от психическо заболява-
не, давайки му защита на ограничена 
отговорност.

Иванов е признал убийството 
и е бил

осъден на доживотен 
затвор

от съда в Брайтън. Той ще бъде 
въдворен в болница според раз-
поредбите на Закона за психич-
ното здраве.

Главният детектив, който разслед-
ва случая, инспектор Майк Ашкрофт, 
обясни, че г-н Роус е бил на разходка, 
когато станал обект на това невероятно, 
необичайно и непланирано нападение.

„Трагично е, че раните, които е полу-
чил, се оказват фатални и той е обявен 
за мъртъв още на място“, обясни още 

Ашкрофт.
Той допълни, че мотивът на българина 

за убийството на невинен човек остава 
неизвестен. Според него той е свързан с 
психическото състояние на Иванов към 
онзи момент.

Инспекторът съобщи, че убиецът се е 
преместил в Обединеното кралство от 
България само няколко месеца преди 
убийството. Той се установил на адрес 
в Кроули и започнал работа в местна 
фирма за доставки.

Убитият г-н Роус и българинът не са се 
познавали. Според полицията и други 
хора са били застрашени, тъй като се 
намирали в района на убийството в този 
момент.

Семейството на убития британец го 
описва като „изключително талантлив 
човек“, който обичал изкуството и бил 
много добър в свиренето на китара.

Според близките му Роус бил много 
експресивен човек, а с музиката си 
успял да докосне много хора.

Владимир Иванов нападнал 
безпричинно Глин Роус в парка

Българин уби минувач 
в Кроули, затварят 
го до живот



З
дравей, Ангеле! Имам 
въпрос относно наслед-
ството на пенсията, коя-
то получавам от държа-
вата (според моя трудов 
стаж в Америка), и тази, 

в която съм внасял лични пари през 
годините като втора пенсия под 
формата на Traditional IRA и 401К.

Бих искал да знам какъв процент 
от моята пенсия ще получава моя-
та съпруга в двете различни места 
за пенсионно осигуряване, които 
споменах, ако аз си отида по-рано 
от този свят. Не съм сигурен точно 
как работи наследството на парите 
в моята частна пенсионна сметка и 
дали се облага с данък сумата, която 

ще остане евентуално и кой мога да 
добавя като наследник на част от 
парите? Благодаря.

Здравейте и от мен. Благодаря за този 
важен въпрос, който вълнува повечето 
хора и в двата аспекта – държавната и 
частната пенсия.

При държавната пенсия нещата стоят 

определено по различен начин от си-
туацията при частната пенсия, в случай 
че един от двамата съпрузи си отиде 
по-рано от този свят. Както ми задавате 
въпроса, нека приемем като пример, че 
вие пръв си отидете и вашата съпруга 
остава да наследи държавната ви пен-
сия. При такава ситуация би трябвало 
да се погледнат няколко допълнителни 
детайла, преди да кажем със сигурност 
каква би била точната ситуация.

Например, ако вие вече получава-
те пенсия и сте на пълна пенсионна 
възраст (за момента 66 г., но през 
следващите години се покачва с месеци 
според годината на раждане), то вашата 
съпруга ще получи по-голямата от две-
те пенсии – вашата или нейната. Тя

няма да може 
да получи и двете

Ако все още не сте се пенсионирали, 
ситуацията е същата – тя би получи-
ла или вашата на пълна пенсионна 
възраст или нейната, но не й двете. 
При получаването на такава пенсия 
е важно да се знае, че за да получи 
веднага тази наследническа пенсия, 
съпругата би трябвало да бъде на поне 
60-годишна възраст и да е имала брак 
за поне пълни 9 месеца преди смъртта 
на съпруга. 

Ако съпруг или съпруга започнат 
да вземат наследствена пенсия между 
60-годишна възраст и пълна пенсион-
на възраст, то процентите ще варират 
между 71.5 и 100% от наследената 
пенсия според възрастта на съпруг/а 
в момента, в който подава документи 
и започва да получава тази наследена 
пенсия. Нека не забравяме, че правило-
то за наказателна глоба от $1 за всеки 
$2 заработени над $17,640 годишно 
преди пълна пенсионна възраст за 
хора, получаващи държавна пенсия, 
се прилага и тук. Тоест, ако работите и 
правите $25,000 на година и вземате 
пенсия преди пълна пенсионна възраст, 
по формулата, която споменах, ще ви 
бъдат приспаднати $3,680 годишно от 
тази пенсия. Това се отнася за нормал-
ната пенсия и за наследената пенсия 
също.

Нека поговорим и за вашата частна 
пенсия – Traditional IRA/401K. Тук е мно-
го важно да поставите вашата съпруга 
(ако имате желание, разбира се)

като едноличен 
наследник

защото при всеки друг човек парите, 
които ще оставите като наследство, ще 
бъдат обложени с данъци. Ако парите 
са завещани на съпруг или съпруга, тези 
пари остават непокътнати от данъци и 
се трансферират директно в същия вид 
пенсионен акаунт, от който са дошли 
– в случая Traditional IRA, но под името 
на наследилите ги съпруг или съпру-
га и най-важното – без да се удържат 
никакви данъци и глоби от страна на 
правителството. 

В друг момент, ако парите са оставени 
на деца или друг наследник, тези пари 
автоматически ще бъдат обложени с да-
нъци под една или друга форма. Тук се 
дават три различни опции на наследни-
ка – да се вземат наведнъж като сума и 
тази сума да бъде обложена над техния 
заработен доход (това е най-лошият и 
скъп вариант); да се вземат на пет равни 
вноски в период на пет години, които 
вноски също се облагат с данък над 
сегашния заработен доход (също скъп 
вариант, но не толкова скъп като пър-
вия) или при третата опция е да се взема 
определен процент (около 4-5% на 
година), докато акаунтът е ликвидиран в 
даден момент. При третата опция

се губи 
ликвидността

в най-висока степен, но пък се предпаз-
ва най-голяма част от сумата от данъци. 

Надявам се, че информацията, спо-
делена днес, ще помогне на много хора 
да изяснят своята лична стратегия за 
бъдещето си и да могат по-внимателно и 
разумно да могат да планират следва-
щите години от своя живот – независи-
мо 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 различ-
ните 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 зада-
дени от клиенти, с които съм работил 
по време на консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!:)

щеще ооостстстаананее е евевенентутуалалноно ии кк йойой ммогогогааа ддада опопрередеделеленоно ппоо раразлзличиченен нначачинин оотт сисиси-

Въпроси и отговори от изминалата седмица

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

-

ВВВъпрооссии и отгоовооррии оот изминалатта седдмицаВВъпроосии и отгоовоории оот изминалаттаа седдмица

Как се наследява 
пенсията ми?
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Хъдсън ярдс – новият квартал 
на Ню Йорк за $16 млрд.

Най-големият частен проект за недвижими имоти в щата породи спорове

Н
ай-големият частен про-
ект за недвижими имоти, 
изпълняван досега в 
историята на Ню Йорк, 
е квартал Хъдсън ярдс. 
Това е нова територия 

за урбанистична иновация в Ню Йорк, 
чийто пазар на недвижими имоти се 
развива динамично. Хъдсън ярдс, който 
се откри преди дни, породи и много 
спорове.

За строителството му бяха необхо-
дими почти 7 години и 16 милиарда 
долара, за да могат първите обитатели 
на този нов квартал, издигнат върху 
огромна бетонна плоча, покриваща 
железопътно депо, да се настанят в 
луксозните апартаменти.

Цените на имотите може да надвишат 
30 милиона долара.

Идеята да има такъв комплекс от 6 
небостъргача е лансирана през първо-
то десетилетие на XXI век от тогавашния 
кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг. Без 
да поставя нов рекорд, той

„гъмжи” от технически 
иновации

– собствена система за обработване на 
отпадъците, електрическа станция сре-
щу прекъсване на електрозахранването 
и автоматични подземни врати, които 
предпазват чувствителното оборудване 
при случаи на покачване нивото на 
водата, дължащо се на климатичното 
затопляне.

Освен желанието да се спечели прос-

транство в един изключително гъсто 
населен град, архитектите на новия 
квартал са се стремили той да бъде 

напълно интегриран 
в него, обяснява про-
фесорът от факултета 
по архитектура към 
Колумбийския универ-
ситет Дъглас Удуърд, 
който е участвал в 
изработването на 
проекта.

Освен жилищните 
кули и офисите на 
компании като L’Oreal 
или SAP в квартала 
има стотина магазина 
и 25 ресторанта, упра-
влявани от известни 

готвачи. През април трябва да отвори 
и артистичен център, а освен това в 
Хъдсън ярдс има и обширно публично 
пространство, което цели да създаде 
„атмосфера на университетско градче”, 
подчертава Удуърд.

Стивън Рос, авторът на проекта, който 
се определя като най-амбициозния 
от изграждането през 30-те години на 
миналия век на центъра „Рокфелер”, се 
надява Хъдсън ярдс да се превърне в 
„най-голямата туристическа атракция и 
нюйоркска икона”.

Въпреки рисковете, неизменно свър-
зани с използваните суми и факта, че 
много от апартаментите трябва

тепърва да бъдат наети
този могъщ предприемач на 75 години 

е уверен в успеха. Той предвижда да се 
настани в най-скоро време в апарта-
мент в новия квартал.

Други не са толкова ентусиазира-
ни. Известният архитектурен критик 
Джъстин Дейвидсън определи през 
февруари проекта като „твърде чист”, 
„твърде перфектен”, резервиран само 
за привилегировани. Той е като репро-
дукция на Ню Йорк за киното, откъдето 
са премахнати „ексцентричните жители” 
и „грозните петна”.

В момент, в който нараства недовол-
ството от намаляването на данъците 
за големите компании като Amazon, 
мнозина критикуват и предоставените 
за проекта данъчни стимули и субси-
дии. Предполага се, че общата им сума 
е 6 милиарда долара.



Е
кстракт от канабис убива 
ракови клетки. Това устано-
виха учени от Българската 
академия на науките след 
инвитро експерименти на 
Института по молекулярна 

биология.
„Първите резултати са много впечат-

ляващи. Те са свързани с изследвания 
на екстракти от нискотоксични природ-
ни субстанции, като това, което търсим, 
е евентуална противотуморна актив-
ност”, каза Ива Угринова, директор на 
Института по молекулярна биология.

Извлекът от канабиса се оказал с 
много висока биологична активност 
и изключително токсичен за раковите 
клетки. В това учените виждат

възможност
за задълбочени изследвания по темата.

Получените на този етап резултати 
обаче все още не могат да послужат за 
крайно заключение. Експериментите 
продължават, в тях се включват и други 
растения, дори и градински охлюви.

При изследванията си на канабиса 
учените са използвали чист канабиди-
ол – активно вещество на растението. 
В България обаче достъпът до това 
растение е силно рестриктивен и това 
затруднявало учените, 
които сами трябвало 
да правят тези 
извлеци и 
били при-
нудени да 
го купуват 
от чужда 
фирма. 
Те се 
надяват 
това огра-
ничение 
за научни 
цели да се 
преосмисли, 
защото пречи и на 

тяхната работа.
„Надявам се с тези резултати извле-

ците да добият по-лесно съответните 
лицензи, за да може да се работи с по-
богат набор от вещества. Освен с кана-
бис работим и с мащерка, гинко билоба 
и др. Работим и с извлеци от охлюви и 
рапани”, добави Угринова. „Съвсем на 
скоро започна в световен мащаб да се 
работи с канабидиола. Има данни и от 
други лаборатории, че то проявява ак-
тивност. Ние сме първи в тази история, 
което е похвално”, допълни директорът 
на института.

По нейните думи целта на проучване-
то е да се достигне субстанция със

статут на хранителна 
добавка

Крайната цел била тя да се превърне 
в лекарствен продукт, но това бил „един 
изключително дълъг път”. „Работим от 
януари – съвсем в началото сме. Това се 
случва благодарение на една велико-
лепна инициатива на Министерството 
на образованието и науката – така наре-
чените национални програми за научни 
изследвания”, каза Угринова.

В научната програма участват 9 
института на БАН и 5 университета – СУ 
„Св. Климент Охридски”, МУ–София, 
МУ–Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски” 
и НСА. Проектът е мултидисциплинарен 
– с тези вещества работят не само хими-
ци и фармаколози, а и много биолози.

„Изследванията са много мащабни, 
ние се занимаваме основно с проти-
вотуморна активност, но мои колеги 
изследват подобни субстанции за анти-
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През февруари Forbes съоб-
щи, че Световната здравна 
организация (СЗО) предлага 

рекласифициране на канабиса и 
производните му вещества към по-

олекотен режим.
Предложението предвижда 
премахването на тетрахидро-

канабинола (THC) от стра-
ниците на най-рестрик-

тивната международна 
конвенция, създадена 
през далечната 1961 г.

Понастоящем канаби-
сът се намира в секция 

от конвенцията, която е 
предвидена за особено 

опасни субстанции, които 
нямат медицински свойства.
СЗО подчертава, че кана-

бидолът (CBD) и производни на 
канабиса продукти, които съдържат 
по-малко от 0.2% THC, не са обект на 
международен контрол по смисъла 
на конвенциите на ООН.

Предложението на СЗО далеч не 
означава, че скоро канабисът на 
всяка цена ще бъде легализиран в 
повече държави. Подобен акт обаче 
дава зелена светлина на отделните 
държави да обсъждат и създават 
по-либерални законови рамки в това 
направление.

„Време е всички да започнем да 
подкрепяме предложенията на СЗО 
и да попречим на политиката да 
тъпче науката”, казва Майкъл Кравиц, 
ветеран от армията на САЩ и акти-
вист в движението за легализация на 
канабиса.

Учени от БАН доказаха: 
Канабисът убива рака
Изследователите вярват, че това е първа 
стъпка за българско лекарство срещу болестта

СЗО иска олекотен 
режим за конопа

Учен от БАН изследва екстракт от канабис



вирусна активност, за антибактериална 
активност, за антипаразитна активност”, 
поясни Ива Угринова.

В момента учените използват кле-
тъчни моделни системи на 3 вида рак 
– рак на млечната жлеза, рак на шийка 
на матката и рак на белия дроб. Във 
факултета по фармация работят с рак 
на кожата. Програмата цели да бъдат 
открити средства, които да третират 
конкретно заболяване.

„Това е великолепна първа стъпка 
към намиране на

българско лекарство 
за рака

Ако финансирането ни продължи – 

бихме могли да стигнем до такъв лек, 
но пътят е минимум 14 години. Про-
грамата ни гарантира финансиране за 
4”, споделя директорът. Поради тази 
причина са насочили усилията си към 
нещо с по-ниска категория от лекар-
ство, за да може реално да се излезе 
с краен продукт и „да има смисъл от 
похарчените средства”. Според Угрино-
ва, ако резултатите са добри, може би 
ще повярват в тях и ще ги финансират 
допълнително.

„Този проект в личен план е една моя 
сбъдната мечта. Аз и всички мои колеги 
сме безкрайно благодарни на програ-
мата за тази невероятна възможност“, 
сподели още тя.

29 март - 1 април 2019 20-21

Канабисът се е оказал лечебен 
в много случаи, един от тях е в 
битката срещу епилепсията. Ро-

дители на деца в България, страдащи 
от тази болест, поискаха да се разре-
ши лечението с масло от канабис.

При около 10 000 пациенти, стра-
дащи от това заболяване, то не се 
повлиява от лекарства. Най-засегнати 
от епилепсия са децата, тъй като при 
60% от случаите тя започва в детска 
възраст. Честите пристъпи водят до 
нарушение в развитието и живота 
както на засегнатите деца, така и на 
техните семейства.

“Когато не е възможна хирургична 

намеса, нещата се усложняват. Един 
от вариантите е масло от канабис”, 
коментира Росица Манолова, майка 
на дете, болно от епилепсия. Според 
нея оставането само на масло е дълъг 
процес, като трябва да бъдат обучава-
ни самите специалисти.

Има много места в Европа и САЩ, 
последният пример е от 1 ноември 
във Великобритания, където меди-
цинската марихуана е разрешена 
за лечение на епилепсия. Доказано 
е, че дава резултат, каза Манолова 
и изрази надежда, че лечението ще 
бъде въведено възможно по-скоро и 
в България.

Марихуаната в битка 
срещу епилепсията

Част от екипа български учени, стигнали до откритието
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Б
орбата на руските 
управляващи с фалши-
вите новини и глобите за 
оскърбление на властта 
няма да предизвикат 
масови репресии, макар 

че дават възможност за злоупотреби, 
пише руското издание на сп. “Форбс”.

Руският президент Владимир Путин 
подписа двата закона, получили шумен 
отзвук в страната. Предвиждат се нака-
зания за неуважение към властта и дър-
жавните символи, също и за разпрос-
транение на недостоверна обществено 
значима информация – “фейкове”. Пу-
тин подписа пакета въпреки експертно-
то заключение на президентския Съвет 
за развитие на гражданското общество 
и по човешките права, според който 
законите трябва да бъдат доработени, 
посочва “Форбс”.

“Не е станало нищо суперново и 
свръхестествено в сферата на държав-
ната политика за регулиране на интер-
нет. Политиката остава без промени от 
2011 г. Тогава бе приета, образно каза-
но, концепция за филтриране и про-
чистване на съдържанието”, коментира 
Павел Чиков, лидер на международната 
правозащитна група “Агора”.

Новите закони са концептуално пов-
торение на вече съществуващи в Русия, 
например на закона за извънсъдебно 
блокиране на сайтове. Това може би 
сочи, че държавата не разполага с нищо 
по-ефективно или обратното – че засега 
всичко я устройва, добавя експертът.

Законът срещу фалшивите новини 
ще даде възможност да се изчисти 
информационното поле в Русия от 
сайтове, публикуващи т.нар. фейкове 
– да се избегнат евентуални вълнения, 
провокации и да се опази обществената 
сигурност, убеден е юрисконсултът Сер-
гей Веремеев. 

Времето ще покаже как ще действа 
законът срещу оскърбленията на власт-
та и какви изказвания ще бъдат смятани 
за недопустими, смята колежката му 
Виктория Соколова. “Практика, годна 
за анализ, ще се формира най-малко 
година след влизането на закона в сила. 
Едва тогава ще станат ясни критериите 
за разграничаване на понятията “сво-
бода на словото” и “неуважение към 
властта”, казва тя.

Още преди Владимир Путин да по-
дпише новите закони, те предизвикаха 
нееднозначни реакции в руското обще-
ство. Мнозина се запитаха какво точно 
трябва да се смята за фалшива новина 
и кои експерти ще установяват наличи-
ето на такова съдържание, припомня 

онлайн изданието “Военное обозрение”.
Срещу законопроектите се изказаха 

над 100 журналисти и правозащитници. 
Те ги нарекоха “държавни репресии 
срещу цялата журналистическа и писа-
телска общност”, посочва “Новая газета”.

Законът срещу оскърблението на 
властта е “първият буквално кастов 
закон” в Русия, “сиреч закон, който бук-
вално с текста си разделя обществото и 

властта”, заявява журналистът Михаил 
Фишман, цитиран на сайта на радио 
“Ехото на Москва”.

“Ето, има хора плебс, има и елит, на-
чалници, власт в лицето на изброените 
в закона: парламентаристи, депутати, 
правителство и т. н. Ето, плебеите не 
бива да обиждат началниците. Такъв е 
буквално текстът на закона. У нас преди 
нямаше такива неща. Преди имахме 

друга концепция. (...) Че законът един 
вид е равен за всички и Владимир 
Путин все повтаря “всички трябва да 
живеят според закона” – това е основ-
ната му мантра. Ние обаче разбираме, 
че това се отнася за хората, които са му 
неприятни”, изтъква наблюдателят. 

Правозащитникът Павел Чиков 
прогнозира пред електронния в. “Меду-
за” последиците от частичното декри-
минализиране на деянието “разпалване 
на омраза или вражда”, предприето от 
руските власти през миналия декември.

Последиците ще бъдат усетени не 
само от хората, срещу които бяха 
образувани криминални дела, но и от 
силовите структури, чиито функции ще 
бъдат преразпределени, уверява той.

Криминалните дела ще станат по-мал-
ко, но практиката по тях – по-сурова, 
а отговорността – по-висока, чак до 
лишаване от свобода доживот. Феде-
ралната служба за сигурност ще работи 
по деянията, които остават криминални 
престъпления – участие в екстремистки 
сдружения, създаване на терористични 
сдружения, публично оправдаване на 
тероризма и призиви към екстремистка 
дейност.

По-трудно е обаче да се доказват 
призиви, отколкото разпалване на 
омраза или вражда, разсъждава Чиков. 
Сферата на екстремистките престъпле-
ния е по-тясна, задължително трябва да 
се докаже наличието на дадени езикови 
конструкции. Те обаче се срещат далеч 
по-рядко, отколкото например посега-
телствата срещу достойнството на ня-
каква етническа или религиозна група, 
добавя експертът.

За “разпалване на омраза или враж-
да” или за “унижение на човешкото 
достойнство” през 2017 г. в Русия са 
осъдени 571 души, за “публични призи-
ви към екстремистка дейност” – 170, за 
публични призиви към тероризъм или 
оправдаване на тероризма – 96 души, 
сочат статистически данни на “Медуза”, 
цитиран от Би Би Си.

Нови закони срещу фалшивите новини в Москва

„Форбс“ не очаква 
репресии в Русия
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К
осмическа станция, която 
да приюти 15 000 земляни, 
снабдена с вода, храна, 
растения, животоподдър-
жащи системи, космолети 
и всичко, нужно за живот в 

Космоса, създадоха български ученици. 
Космическата им колония бе оцене-
на високо в конкурс на НАСА, чиито 
експерти присъдиха голямата награда 
и първото място на младите българи. 
Предстои те да представят революцион-
ния си космически град на международ-
на конференция във Вашингтон.

Успешният проект на деветимата се 
казва

„Град на космическия 
ускорител“

Той е направен така, че да бъде доста-
тъчно комфортен за колония от 15 000 
земляни, които да изследват Космоса.

Основното в него е колайдерът, а 
създаването на целия проект е отнело 
две години.

„Решихме да направим нещо необи-
чайно, нетипично, невиждано досега в 
Космоса. Не сме намерили друг проект 
за колайдер в Космоса. Избрахме него, 
тъй като черпим ресурси от Космоса, 
нещо, което на Земята е по-трудно за 
контролиране”, разказа един от учас-
тниците в проекта, Стефан Ангелов. Той 
обясни, че със съучениците си ходили в 
ЦЕРН, където се консултирали за проек-
та си. „Разбрахме много интересни факти 
– къде сме сгрешили, къде имаме инова-
тивни цели и по този начин изгладихме 
нашия проект“, допълни Стефан.

Съекипникът му Кристиян Горанов 
призна, че е имало и доста сложни 
моменти. Един от тях бил да се направят 
изчисленията. “Но мисля, че най-слож-
ното беше да представим идеята такава, 
каквато е. Обемът е малък. Трябваше да 
синтезираме всичко и да оставим най-
важното“, обясни Кристиян.

За да работи колайдерът обаче, са 
нужни хора. Според малките учени

живеещите 
в колонията

трябва да не усещат разлика със земните 
условия.

„Трябва задължително да има изкуст-
вена гравитация, което се получава чрез 
направа на дизайн, който е еднакъв или 
близък с няколко основни форми. Наша-
та форма се състои от един цилиндър, 
който играе роля на космопорт, където 
влизат и излизат всички космолети, 
свързан с три по-големи листовидни 
кухи модули, като в тях живеят хората 
и до тях долепени са още три по-малки, 
където стоят животоподдържащите сис-
теми на цялата колония“, обясни Мартин 
Тодоров.

„Като избрахме тази форма, позволих-
ме на колонията да има повече място за 
хората и за научноизследователските 
нужди, също така животоподдържащите 
системи трябва да се намират в опре-
делени части от колонията и те заемат 
определено място“, обясни Драгомир 
Николов.

Благодарение на тези животоподдър-
жащи системи в космическата колония 
може да има нормална атмосфера, вода 
и храна.

„Ще създадем атмосфера на колония-
та, подобна на тази на Земята. Всеки чо-
век произвежда на ден около 700 грама 
въглероден диоксид. Този въглероден 
диоксид ще трябва да бъде отнеман от 
средата, в която живеят хората. Това го 
правим със специална система, която 
отделя въглеродния диоксид и го от-
карва в модулите с животоподдържащи 
система. А животоподдържащите систе-
ми в тези модули са растенията, които 
изхранват населението ни от 15 000 

души“, обясни Ирена Антонова.
Освен растения на колонията

ще има и месо 
за храна

То ще се създава в лаборатория чрез 
стволови клетки.

Ограниченото място пък наложило и 
разчупен дизайн.

„Опитали сме се абсолютно всичко да 
го балансираме по такъв начин – хем с 
възможностите на Космоса и по някакъв 
начин да го направим по-ексцентрично 
естествено“, каза Стефан Дачев.

Младите покорители на Космоса при-
знават, че са черпили част от идеите от 
научната фантастика.

„Всичката култура, която се е насъбра-
ла с годините от филми научна фантасти-
ка, малко книги и моето въображение“, 
разказа как се е стигнало до успешния 
проект Константин Попов.

Учениците от Варна ще пътуват до Ва-
шингтон, където ще представят револю-

ционните си идеи на конференцията за 
Международно космическо развитие.

НАСА награди още едно българско 
участие в конкурса – Катерина Сама-
товна получи индивидуална награда за 
своята космическа станция.

Тя от няколко години се занимава с 
астрономия, през 2018 г. заема второ 
място в конкурса на космическата орга-
низация, а тази година печели и приза 
със своята орбитална

станция 
„Дженезис 369”

„Тази година орбиталната станция е 
много по-мащабна. Отново имам реак-
тор за термоядрен синтез, който е още 
по-разработен технологически, задвиж-
ван е от огромни йонни двигатели и ди-
гиталният дизайн е много по-подробен – 
той отне около три месеца. Мисля, че би 
бил осъществим, тъй като гледах всички 
идеи, които са заложени в проекта, да са 
осъществими реално“, разказа Катерина.

Под крилото на НАСА: 
Българчета създадоха 
град в Космоса
Младите учени ще представят революционната 
си колония във Вашингтон

Снимки: Деян Герговски



Под крилото на НАСА: 
Българчета създадоха 
град в Космоса
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Б
лизо 300 жители на Нокс-
вил се събраха в неделя в 
Университета на Тенеси, 
за да научат повече за 
България. Събитието, част 
от световните музикални 

серии на учебното заведение, включ-
ваше представяне на наша класическа 
музика, изложба на български носии 
и картини на наши художници, както и 
демонстрация на народни танци, праве-
не на мартеници, дегустация на родни 
ястия и други.

Тези музикални изяви, наречени 
Ready for the World Music Series, са 
създадени от проф. Мрослав Христов, 

който преподава цигулка във въпрос-
ното учебно заведение. Той казва, че 
проектът се е осъществил и продъл-
жава да се осъществява с огромната 
помощ на съпругата му Натали, която е 
от Пуерто Рико и която също има музи-
кално образование.

Идеята на сериите е да покажат

различна държава и 
култура

Те се провеждат три пъти в годината и 

винаги в неделя. Програмата е раз-
делена на две части – прием с поглед 
към всички културни акценти извън 
класическата музика и самият класи-
чески концерт. „Това е петата година, 
за която правим сериите. Искахме да 
покажем страни, с които ние с Натали 
сме свързани. Започнахме с Пуерто 
Рико, откъдето е тя, после направихме 
серии Americana и сега представихме 
България“, разказва проф. Христов.

Изпълнителите, които свириха на 
сцената за музикалните серии тази го-
дина, бяха световноизвестната Павлина 
Доковска, преподавател по пиано в му-
зикалното училище „Манес“ в Ню Йорк, 
Вангел Тангаров, професор по кларинет 
в Тексаския щатски университет заедно 
със съпругата си, пианистката Екатери-
на Тангарова, Евгени Райчев, професор 
по чело в Остин, Тексас, и самият проф. 
Христов.

Класиците, които публиката чу, бяха 
Панчо Владигеров (проф. Христов и 
госпожа Доковска

изсвириха „Рапсодия 
Вардар“

която според професора може да се на-
рече „втори химн на България“), Марин 
Големинов, Александър Райчев, Любо-

мир Пипков и Петко Стайнов с „Мечкар-
ски танц“ и „Ръченица“. Изпълнителите 
имаха възможност да разкажат на 
присъстващите историята на тези наши 
произведения. „Тъй като в първата част 
имаше народна музика, гостите можеха 
ида сравнят класическите произведе-
ния с народните“, обясни професорът 
ни по цигулка.

Росица Атанасова и Доли Георгиева, 
които живият в Ноксвил, представиха 
свои картини. Други художници, които 
показаха творбите си, бяха Илияна 
Скробaнска, Силвия Вакавчиева, Дона 
Златанова. Народни танци танцуваха 
членове на групата Oak Ridge Folk 
Dancers, сред които и Елица Стефанова, 
която е танцувала с ансамбъл „Филип 
Кутев”. Лиляна Блоунт представи своето

българско 
кисело мляко

Доброволци се бяха наели да при-
готвят баница и салата за почерпка. 
Илияна Скробанска беше изпекла 
баница с домашно приготвени кори 
за 300 души, а съпругата на проф. 
Христов Натали беше донесла 300 
кюфтета. Според проф. Христов аме-
риканците останали много доволни от 
събитието.

Хоро пред университета

Сем. Райчеви

Мирослав Христов (вляво), Вангел Тангаров, Павлина Доковска, сн. Силвия Вакавчиева

Снимки: Евгени Райчев и Дженифър Далмас

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българска класическа музика 
зарадва стотици в Ноксвил, Тенеси
По време на събитието бяха представени и картини на български художници
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Ю
лия Тимошенко два 
пъти е била минис-
тър-председател на 
Украйна. Тя бе лицето 
на украинската ре-
волюция пред света, 

беше хвърлена в затвора от двама 
президенти и стана обект на операция 
за дискредитиране, водена от бившия 
ръководител на кампанията на прези-
дента Доналд Тръмп.

Сега 58-годишната Тимошенко – из-
вестна с пламенните си речи, а някога 
и с плитката си, увита по селски като 
венец около главата – се надява да 
измести стария си съперник Петро По-
рошенко в оспорваните президентски 
избори на 31 март.

Кампанията й е трудно упражнение 
за пазене на баланс, пише Ройтерс в 
материал от Киев. Тя обещава реформи 
и продължаване на сътрудничеството с 
МВФ, като същевременно се зарича да 
обърне тенденцията за рязко покачва-
не на цената на газа за битово отопле-
ние, което МВФ постави като условие за 
нови заеми.

Залогът е възможността да е начело 
на Украйна за пет години след уличните 
протести на Майдана, отстранили 

подкрепяния 
от Кремъл лидер

и насочили страната към прозападен 
курс и кървава конфронтация с Русия.

Тимошенко е популярна сред по-въз-
растните гласоподаватели и обещава 
тройно увеличаване на пенсиите, ако 
спечели. Но след като започна като 
водеща в надпреварата, тя изостава в 
тройното състезание с Порошенко и 
комика Володимир Зеленски.

Тя умее да бъде много саркастична. 
Нарича увеличаването на цената на 
газа „геноцид”. Критиците я наричат 
популист. Запитана дали според нея 
това е честно, Тимошенко каза пред 
Ройтерс, че това е етикет, който й лепи 
„корумпираната мафия на Порошенко”, 
за да я опетни.

Много инвеститори бяха облекчени 
от факта, че Порошенко се придържа 
към програмата на Украйна с МВФ, 

който подкрепи страната по време на 
рецесията и войната с подкрепяните от 
Кремъл сепаратисти в източния Донба-
ски регион.

Запитана дали деловите среди трябва 
да се тревожат, ако тя стане президент, 
Тимошенко изтъкна опита си в работата 
с МВФ като министър-председателка, 
но каза, че условията по настоящото 
споразумение са контрапродуктивни.

Що се отнася 

до обикновените хора
- „на практика целият им доход се изпа-
рява заради прекомерните, неразумно 
високи цени на газа, което означава, че 
на хората не им остават пари да подкре-
пят украинската икономика”, каза тя.

Планът й за отношенията с Русия е 
да се постоянства с мирните прегово-
ри в Минск, които ограничиха, но не 
сложиха край на кръвопролитието в 
Донбас. Тя призова също за по-широки 
преговори с участието на САЩ, Велико-
британия и ЕС.

Тимошенко стана известна като „га-
зовата принцеса” заради рентабилните 
сделки, които сключваше като ръково-

дителка на голяма енергийна компания 
през 90-те години. Тя привлече светов-
но внимание по време на Оранжевата 
революция в Украйна през 2004-2005 
г., която я изправи срещу приятелски 
настроения към Кремъл неин съперник 
Виктор Янукович.

Когато накрая той стана президент, 
Янукович я изпрати зад решетките и с 
помощта на Пол Манафорт, който по-
късно стана ръководител на предиз-
борната кампания на Тръмп, през 2012 
г. изготви доклад от 187 страници, който 
оправдаваше 

хвърлянето й в затвора
след международни протести.

Впоследствие Манафорт беше осъден 
в рамките на разследването на специ-
алния прокурор Робърт Мълър за руска 
намеса в американските избори през 
2016 г.

Докато работеше като консултант на 
Партията на регионите на Янукович, 
Манафорт е използвал офшорни смет-
ки, за да плати тайно 4 милиона долара 
за доклада за Тимошенко, се казва в 
обвинителния акт срещу него.

Тя сравнява атаките, идващи от лаге-
ра на Порошенко, с онова време. „Зная, 
че най-силната пропагандна машина е 
насочена сега срещу мен, както преди 
го направи Манафорт”, каза тя, напа-
дайки яростно Манафорт за това, че е 
„очернил доброто й име и е омалова-
жил дейността й”.

Макар да говори тихо по време на 
интервюто за Ройтерс, публично Тимо-
шенко шумно напада Порошенко.

Почитателка на Маргарет Тачър, 
Тимошенко пази подписан екземпляр 
на книгата със спомените на британска-
та министър-председателка в кабинета 
си. Това е третият опит на Тимошенко 
да стане президент, след като загуби от 
Янукович през 2010 г. и от Порошенко 
през 2014 г.

Запитана кого – Порошенко или 
Зеленски, смята този път за свой главен 
опонент, Тимошенко посочи Порошен-
ко.

Но Зеленски изплува като 

нов водач 
в надпреварата

след като обяви кандидатурата си през 
декември, възползвайки се от разо-
чарованието, което някои изпитват от 
бавния ход на промените след Майда-
на.

На въпрос защо е паднала на трета 
позиция в някои проучвания и дали 
подкрепата за нея отслабва, тя каза: 
„Няма спад.” И твърди, че все още има 
същия брой привърженици като преди.

„Просто има нов кандидат за пре-
зидент – Володимир Зеленски, който 
никога не е бил част от политиката. Сега 
той получава в анкетите голяма подкре-
па от хората, които са срещу статуквото, 
срещу цялата политическа класа.”

При това положение дали дългият й 
опит в политиката е сила или слабост?

„Вярвам, че Украйна трябва да прес-
тане да гласува за човек, фамилно име 
или добре измислена реклама”, каза тя.

„За пръв път трябва да гласуваме не 
за личности, а за истински, сериозни и 
добре обосновани програми за дейст-
вие. Освен нас никой днес няма такава 
програма.”

„Газовата принцеса“, която 
може да стане президент
След премиерския стол и затвора Юлия Тимошенко играе за победа





П
рез миналата седмица се 
озовах в Пловдив. Обичам 
Пловдив. Пловдив и Тър-
ново са градове, в които 
има особен дух, който 
липсва другаде. Няма да 

казвам, че на централната улица видях 
повече познати, отколкото виждам в Со-
фия, защото ще кажете, че си измислям.

Но не това е историята, която искам да 
ви поднеса. Отидох в Пловдив, защото 
синът ми, както и негови съученици, 
заедно с една фондация - „Консонанс” - 
се включиха в благотворителен концерт, 
посветен на нуждите и потребностите на 
децата със синдрома на Даун.

В качеството си на баща изпълнявах 
своя бащински дълг - а именно да съм 
шофьор и публика (защото нали ние 
звезди вече бяхме, стига ни толкова, 
нека сега младите да поемат тая тежест 
от плещите ни)...

Та както и да е – пристигнахме в града 
на тепетата, влязохме в някакво адско 
задръстване (такива и в София няма), по-
сле обикаляхме, но най-накрая успяхме 
да намерим място за паркиране.

И концертът започна в 18.30 ч., както 
бе обявено. С жена ми седнахме почти 
най-отзад.

А концертът беше повече от як – 
пловдивската и софийската школа с 
най-доброто.

Редуваха се какви ли не изпълнения 
– от сложните китарни танга до Проко-
фиев на пиано.

И от камерни формации – две пиана и 
китара и флейта, до пиано и чело, както 
и пиано и цигулка, пиано и кларинет. 
Музика от най-висока класа и нахъса-
ни млади хора, които вече са артисти 
въпреки крехката си възраст.

И в този момент едно момченце със 
синдрома на Даун, седейки с майка си 
пред нас, се обърна, погледна ме и по 
някакъв начин си ме хареса. Пресегна 
се назад и взе ръката ми. След това я 
придърпа напред и държейки ме за 
показалеца, започна да пляска с другата 
си ръчичка върху моята.

Погледнах смутено, но после разбрах 
какво е това. И започнах да пляскам с 
него.

В някакъв си негов ритъм. Не, това 
не беше пляскане, а възприемане на 
околната действителност. Музиката 
продължаваше. „Соната” от Прокофиев. 

„Хумореска” и „Песен” от Владигеров. 
„Прелюд” и „Фуга” от Шостакович.

А момченцето понякога спираше да 
пляска, но когато прибирах ръката си, то 
отново се обръщаше, улавяше показа-
леца ми и отново започваше да пляска с 
малката си ръчичка върху моята голяма 
длан.

Нищо повече. Майка му погледна 
притеснено, но аз й дадох знак, че няма 
никакъв проблем.

„Той много обича музиката” – каза тя. 
Бях го разбрал вече.

От начина, по който в зависимост от 
развитието на дадена пиеса малкият 
пляскаше – ту по-бързо, ту по-бавно. 
И от начина, по който драматургията 
на отделните пиеси се сгъстяваше или 
разреждаше, момчето реагираше с 
дланта си.

Без външни белези.
Без никакъв знак.
Но аз знаех, че вътре в него усещането 

за музика го има.
В някакъв момент моят нов приятел 

реши да излезе и двамата с майка му ста-
наха и изчакаха края на концерта навън. 
На тръгване видях момченцето и майка 
му. Той вече общуваше с други хора.

Пак така – по същия начин. Държеше 
ръцете им и пляскаше с неговата малка 
ръчичка.

Доближих го, за да се сбогувам. Той 
обаче не ме позна. Беше зает да вижда 
и общува с многото хора, които си тръг-
ваха от концерта. Тогава го погалих по 
главичката и му подадох ръка. Той пое 
ръката ми.

И плесна няколко пъти върху нея. И 
тогава аз разбрах – той ме помнеше.

Усетих го по начина, по който пое 
ръката ми.

Аз бях онзи, който сподели с него 
няколкото мига музика вътре в залата.

С това моята история завършва.
История за нещо, което не познаваме 

и не разбираме. Децата със синдрома на 
Даун.

Чисти души, които искат да ни кажат 
нещо. Но ние не го разбираме.

И за това си мислим, че ние сме нор-
малните, а другите – не.

А истината е, че ние, с нашите пара-
нои, предубеждения, регулации и хиля-
ди табута сме като че ли хората, които 
слагат огромни каменни огради около 
душите си.

Аз знам какво ни трябва.
Трябва да слушаме повече сърцето си.
И по-малко – смачканите си мозъчни 

гънки.
Пробвайте. Отпуснете се.
Вземете нечия ръка в своята.
И пляскайте.
Пляс-пляс-пляс...
Не, не заслужаваме ръкопляскане.
Но поне можем да се опитаме да го 

заслужим...

Чисти души, 
които ни 
казват нещо

VENCI MICOFF

блог   
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казана дума

„С това начало 
предизборната кампания ще 
бъде мътна и кървава.”

Военният министър Красимир 
Каракачанов чертае 

атмосферата до изборите

„Асансьорът на Цветанов е част от 
видимите резултати на ГЕРБ.”

Евродепутатът Петър Курумбашев 
коментира скандала с евтините 

апартаменти на властта

„Пари има, но се краде много. Пари 
изтичат отвсякъде.”

Зам. главният прокурор Иван Гешев 
коментира арестите на някои кметове

„Цецка Цачева е човек, с когото България 
трябва да се гордее.”

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов 
коментира оставката на правосъдния 

министър заради евтиния апартамент

„Българският манталитет заби нож в гърба на 
българския футбол.”

Футболистът Красимир Балъков коментира 
информациите, че стана треньор на 

националите в навечерието на мача с Косово



Я
годата, спанакът и кейлът 
са начело на новия черен 
списък на храни с опасно 
количество пестициди. 
Класацията се прави всяка 
година от работна група 

по околната среда (EWG), а новата й под-
редба бе обявена преди дни. Неправи-
телствената организация класира 12-те 
продукта с най-опасно съдържание на 
вредния химикал и други 15, които са 
чисти.

Кейлът, известен още като къдраво 
зеле, е един от най-често срещаните 
продукти в здравословно меню на 
милиони хора. Той се завръща в негатив-
ната класация след 10 години отсъствие. 
Последният път, когато зеленчукът беше 
в черния списък, беше през 2009 година. 
Тогава той беше поставен на осмо място.

Сега вече е трети, а първите места в

непрестижната класация
както и досега, са за ягодите и спанака.

От 2004 година насам неправител-
ствената и надпартийна екоорганизация 
всяка година класира най-популярните 
сред потребителите плодове и зеленчу-
ци според съдържанието на пестициди 
в тях. Списъкът, публикуван в Ръко-
водството на потребителя (Shopper’s 
Guide), показва тези с най-високо и тези 
с най-ниско съдържание на опасните 
остатъци. Проучванията на продуктите 
се правят, когато те са измити и обелени.

Пестицидите са препарати, които 
съдържат редица химикали, предназ-
начени да убиват нежелани насекоми, 

растения, плесен и гризачи. Тези химика-
ли предпазват продуктите от унищожи-
телните действия на вредителите, но и 
излагат хората на опасните си остатъци. 
Неправителствената организация EWG 
е тествала 47 плодове и зеленчуци, така 
че потребителите да могат да са инфор-
мирани и да купуват храна с най-малко 
пестициди.

„Мръсните 12“ и „Чистите 15“ са напра-
вени след

поне 40 900 теста
осъществени от Администрацията по 
цените и лекарствата и от земеделското 
министерство. Видовете и количествата 
на използваните пестициди са различни 
в зависимост от вредителите и времето.

Анализът на последните данни показ-
ва, че 70 процента от продуктите, кла-
сирани в списъка със замърсени храни, 
съдържат пестициди.

Кои продукти в списъка имат най-мно-
го пестициди?

Според количеството на концентра-
цията на пестициди черният списък на 
12-те през 2019 година изглежда така: 
ягоди, спанак, кейл, нектарини, ябъл-

ки, грозде, праскови, 
череши, круши, домати, 
целина и картофи. Сред 
тях кейлът и спанакът 
съдържат между 1.1 и 1.8 
пъти повече пестици в 
сравнение с останалите. 
Този списък се променя 
в зависимост от пести-
цидите, използвани в 
селското стопанство. 

„Видовете и количе-
ствата на използваните 
пестици ще зависят от 
вредителите, с които 
производителят се бори, 

както и от времето. По-
влажното време често 
увеличава употребата на 
някои пестициди“, обяс-
ни Крис Кембъл, който е 
вицепрезидент на EWG.

Въпреки
високите количества

пестициди в спанака и кейла ягодите 
запазват първенството си в позорния 
списък на продуктите с пестициди. Те са 
популярни, американците изяждат сто-
тици килограми ягоди всяка година, но 
химикалите, използвани за защитата им, 
са опасни и някои от тях са забранени от 
Европейския съюз.

Защо е толкова изненадващо, че кей-

лът се изкачи до № 3?
Кейлът е популярен с 

това, че е източник на ви-
тамини и други хранител-
ни вещества, но, оказва 
се, зеленчукът може да 

съдържа и причиняващи 
рак пестициди. Данните 
в доклада показват, че 
92 процента от проу-
чения кейл съдържат 
обикновено два или три 

пестицидни остатъка, а 
само една проба от кейл 
понякога съдържа 18 
различни вида пестици-
ди. Най-често срещаният 
пестицид е DCPA, който 
е идентифициран като 
възможен причинител 
на рак. В Европа той е 
забранен от 2009 година.

Кои са продуктите с малко количество 
пестициди?

Сред продуктите, които оглавяват кла-
сацията по малки количества пестициди, 
са авокадото, царевицата, ананасът, 
замразеният грах и лукът. За разлика 
от черния списък тук не са засечени 
пестициди в 70 процента от храните в 
списъка. По-малко от 1% от авокадото и 
царевицата са дали положителна проба 
за пестициди и са посочени като най-
чистите в списъка.
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„Мръсните 12“: 
Новият черен 
списък на храните 
с пестициди

Препоръките на Работната група 
по околната среда са да купува-
ме и да ядем органична продук-

ция, най-вече това се отнася за плодо-
вете и зеленчуците от черния списък на 
12-те. Ако бюджетът ви не позволява да 
се храните с органични продукти обаче, 
плодовете и зеленчуците винаги са за 
предпочитане пред това да не ги ядем.

„Науката е категорична, че това, 
от което хората се нуждаят, е да ядат 
повече плодове и зеленчуци всеки 

ден, традиционни или органични. Не е 
нужен списък за това“, обясни Торн от 
Алианса за храни и земеделие.

Проучванията на ефекта от приемане-
то на пестициди върху хората продъл-
жават и няма единно мнение за това 
дали малки количества от тях могат да 
са безопасни. Според Американската 
педиатрична академия излагането на 
подрастващите на влиянието на пести-
цидите може да крие рискове. Включи-
телно върху развитието и поведението.

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ ПЕСТИЦИДИТЕ?

Докато пестицидите защитават пло-
довете и зеленчуците, те вредят 
на хората, доказват проучвания 

на Световната здравна организация. 
Поглъщането на пестициди може спо-
ред научните изследвания да увеличи 
риска от рак, безплодие и да доведе до 
други здравни проблеми. Анализаторът 
на EWG Карла Бърнс смята, че „основ-
ният път на пестицидите към повечето 
американци, които не живеят или не 
работят в близост до ферми, е тяхната 
диета“. Затова ръководството на не-
правителствената организация помага 
на потребителите, от една страна, да 
изберат здравословна храна, а от друга 
– тя да не е пълна с пестициди.

Страхът не трябва да пречи да се 
купуват храни, които са попаднали в 
списъка на продукти с пестициди, смята 
Тереза Торн, изпълнителен директор на 
Алианса за храна и земеделие, неправи-
телствена организация, която предста-
влява производителите на плодове и 
зеленчуци.

Торн цитира последното проучване 
в сферата на токсикологията, което бе 
критично към черния списък на 12-те, 
съставен от EWG. Според него яденето 
на органични продукти не представля-
ва риск за хората. „Това е така, защото 
остатъците от пестициди са изключи-
телно малки, ако въобще ги има“, каза 
тя.

КАК ПЕСТИЦИДИТЕ ВРЕДЯТ НА ЗДРАВЕТО?

гогодадатата, спспананакакътът ии ккейейлълът тт 

Ягодата и спанакът отново са водещи, 
кейлът изненадващо е трети
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Т
я прилича на  Rolls-Royce и 
Bentley, има вграден мини-
бар с кристални чаши, има 
бронирано купе и е изцяло 
руско производство. Може 
би сте я виждали – масивна-

та лимузина с агресивен дизайн, която 
откара Владимир Путин за инагурация-
та му през май миналата година.

И не става въпрос за автомобил с 
логото на някой от западните автомо-
билни гиганти, а за една от гордостите 
на руското автомобилно производство, 
и по-точно на руския Научноизследо-
вателски автомобилен и автомоторен 
институт (НАМИ).

Моделът се нарича Aurus Senat и се 
разработва от 2013-а насам като част 
от проекта „Кортеж”. След полагане-
то на клетвата си през 2018-а обаче 
Владимир Путин настоява за промени в 
хидравличната система, както и за това 
колата да придобие малко 

„по-брутален” 
външен вид

Резултатът след корекциите, напра-
вени от екипа на НАМИ, дебютира този 
март на автоизложението в Женева.

Със Senat Русия гледа директно към 
пазара на наистина луксозните авто-
мобили. Разработчиците на Aurus 
казват, че завладяването на 
руския пазар за скъпи коли 
е приоритет номер едно, 
но също така смятат, 
че ще срещнат 
своите почи-
татели и бъде-
щи клиенти 
сред елита 
от световни 
поп звезди и 
бизнес гурута.

По-масив-
ният вариант на 
Senat – L700 – 
обаче е предназ-
начен именно за 
хора от ранга на Путин, и 
то не само заради страстта към големи 
коли, пише webcafe. L700 тежи цели 
седем тона, което се дължи на факта, че 
купето му е бронирано. Небронираният 

вариант е S600 и въпреки че е с един 
метър по-къс от големия си събрат, все 
пак изглежда доста впечатляващо на 
размери.

L700 е дълъг 6,6 метра, а S600 – „едва” 
5,6 метра. 20-инчовите джанти прида-
ват още по-агресивен вид.

И двата автомобила са задвижвани 
от хибриден осемцилиндров двигател, 
който може да работи и на дизел, и 
задвижван от електричество. Те са с 
деветстепенна скоростна кутия, а мощ-
ността им достига до 

600 конски сили
Големият вариант ускорява от 0 до 

100 км/ч за 9 секунди, а „по-компактни-
ят” – за 6. По думи на Aurus двигателят 
е изцяло произведен в Русия, но се 
твърди, че за разработката са помогна-
ли Bosch и Porsche.

Всъщност усещането за истински 
скъп автомобил не идва от външния 
вид на Senat.

Отвътре купето е направено с много 
естествена кожа и дърво, допълвани 
от метални елементи, и всичко това 

според Aurus е изцяло руско 

производство. Тъй като се предполага, 
че клиентите на марката ще се возят 
предимно на задните седалки на Senat, 
на тях е обърнато особено голямо 
внимание. Задната част на купето е 
снабдена с две отделни инфотейнмънт 
системи.

Самите задни седалки могат да се 
свалят назад с до 45 градуса и въпреки 
това да са достатъчно безопасни за 
пасажерите си благодарение на подси-
лени предпазни колани. Седалките са 
допълнени и от дизайнерски плюшени 
възглавници. 

Както повечето елитни брандове 
автомобили и руският производител 
ще предлага на купувачите си безброй 
възможности да променят всеки един 
детайл на колата според вкуса си. Също 
в зависимост от предпочитанията на 
клиента Senat ще идва с 

три, четири или пет 
тъчскрийна

на предното табло.
Основният въпрос обаче е дали 

всички тези характеристики ще са 
достатъчни, за да изместят от сърца-
та на руските олигарси и световните 

знаменитости марки като 
Maybach и Rolls-

Royce.
Един-

ственото 
сигурно 
нещо след 
края на из-
ложението 
в Женева е, 
че Русия и 
Aurus имат 
сериозни 

амбиции 
да навлязат 
на пазара 
на луксозни 

автомобили.

Да пътуваш като Путин 
в руска лимузина
Aurus Senat се цели в сърцето на 
световни поп звезди и бизнес гурута





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

A
pple добави няколко нови 

услуги към портфолиото 

си. Технологичният гигант 

представи преди дни в 

Калифорния своя собстве-

на видео стрийминг услуга 

– Apple TV+, чрез която ще се борят за 

лидерски позиции в сферата с „Нет-

фликс” и „Амазон”.

Тя трябва да започне да работи през 

май и ще дава възможност на клиенти-

те на Apple да се абонират за отделни 

стрийминг услуги като HBO Go или 

платени спортни събития. Освен това 

Apple TV+ ще предлага и оригинално 

видео съдържание, произведено от 

компанията. До есента приложението 

ще е съвместимо с всички устройства 

на Apple.

Технологичният гигант 

погледна и към сферата 
на новините

Компанията представи приложението 

Apple News+, което включва журна-

листическо съдържание и ще изисква 

абонамент от 9.99 долара за САЩ и 

12.99 долара в Канада. Услугата вече е 

налична, като за първия месец се пред-

лага безплатен пробен период.

В Apple News+ попадат статии на 

някои от най-популярните американ-

ски вестници и списания. Сред тях са 

National Geographic, Wall Street Journal, 

Los Angeles Times и др. Над 300 издания 

са включени в приложението.

Apple представи и собствена кредит-

на карта – Apple Card. Чрез специално 

приложение за iPhone тя ще работи 

по целия свят и ще следи какво харчат 

клиентите и кога са плащали. Кредитна-

та карта ще използва и Apple Maps, за 

да опише къде и кога са се направени 

трансакциите. Картата няма да има 

никакви такси и никакви наказателни 

лихви.

Освен това ще има седмични и ме-

сечни обобщения на разходите, както 

и функция за награди. Платежната сис-

тема на Apple Card ще бъде защитена с 

еднократни динамични кодове, съче-

таващи цифри и лицево или пръстово 

разпознаване чрез докосване.

F
acebook обяви, че премахва от 

своите социални мрежи още 

профили, те са от Иран, Русия, 

Северна Македония и Косово. 

Причината за крайната мярка е, че 

според компанията те са имали „коор-

динирано неистинско поведение”.

Общо 2632 страници, групи и 

профили, свързани със споменатите 

държави, са отстранени от Facebook 

и Instagram, се казва в съобщени-

ето, поместено на платформата на 

Facebook.

С Иран са свързани 513 от снетите 

акаунти, а 1907 имат връзка с Русия. 

Повечето от руските акаунти са раз-

пространявали спам, а останалите са 

участвали в „координирано неистин-

ско поведение”. В съобщението на 

корпорацията се подчертава, че стра-

ниците и акаунтите са ликвидирани 

заради своето поведение, а не заради 

съдържанието си.

През януари Facebook премахна 

известен брой акаунти, свързани с 

Иран, припомни Ройтерс.

Facebook 
изтри нови 
над 2600 
страници

П
рез последните години 

производителите на смарт-

фони се надпреварват да 

усъвършенстват всяка от 

функционалностите и отделят особе-

но внимание на камерата.

Лидери в това негласно състеза-

ние към момента са Nokia 9 PureView, 

Samsung Galaxy A9 и 

продуктите на Huawei, 

оборудвани с оптика 

от Leica. Сега очак-

ванията са за нещо 

наистина голямо.

То най-вероятно 

ще дойде първо от 

Samsung, защото 

корейците вече са 

подали заявка за па-

тент, в който е описан 

странен хибриден 

апарат с необичайна 

конструкция. Най-

вероятно става дума 

за смартфон от рода на сгъваемия 

Samsung Galaxy Fold, който ще има 

две камери – такава със сваляем 

обектив и вградена.

За първата е предвиден нов спе-

циален слот, който ще служи освен 

за монтиране на обектив и за при-

крепяне на телефона към различни 

обекти, като волан на автомобил или 

кормило на велосипед например.

Samsung 
направи 
телефон 
със сваляем 
обектив

Apple пуска 
кредитна карта с 
лицево разпознаване
Технологичният 
гигант представи 
и собствена 
стрийминг услуга
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Хапчето 1-beta-MNTDC е модифици-
рана синтетична форма на тестосте-
рона. То действа както върху мъжките 
хормони, така и върху прогестерона, 
който освен от женските яйчници се 
освобождава и от мъжката ендокринна 
система за производство на тестос-
терон. Идеята е хапчето да намали 
производството на сперма в тестисите, 
но нивото на тестостерона в останалата 
част от организма да се запази.

„Резултатите ни показват, че хапчето 
намалява производството на сперма, 
като в същото време запазва либидо-
то” – каза д-р Кристина Уанг, един от 
ръководителите на изследването.

В изпитанията са участвали 40 здрави 
мъже, като 10 от тях са получавали 
плацебо. Нивото на тестостерона на 
пилите хапчето спаднало значително 
без видими странични ефекти.

Липсата на силни странични ефекти 
се дължи на факта, че медикаментът 
имитира действието на тестостерона 
в останалата част от тялото, но не е 
достатъчен за производството му в 
тестисите.

Периодът на изследването – 28 дни, 
обаче е кратък за оптимален резултат. 
За да се отрази медикаментът върху 
производството на сперма, са необхо-
дими 60 до 90 дни.

Предстоят по-дълги клинични из-
следвания.

Х
оденето може да спаси костите 
на жените след менопауза, но 
само ако е по нанадолнище и 
след хранене. Ако се катерят 

по хълм или са гладни, ефектът не е 
същият, твърдят учени от университе-
та на Мичиган.

Физическата активност спира от-
слабването на костите и ги предпазва 
от счупване. Натоварването обаче е 
добре да е голямо.

Особено слаби кости имат жените 
във и след менопауза, страдащи от 
диабет.

Най-ефикасен начин за намаляване 
на разграждането на колагена в кости-
те се оказа ходенето по нанадолнище 
след хранене. Така полезните състав-
ки на храната се абсорбират в кръвта.

„Най-доброто упражнение за кос-
тите е натоварване с тежести, което 
изисква преодоляване на гравитация. 
Когато човек ходи по нанадолнище, 
притеглянето от гравитацията е по-
силно”, смятат учените.

Със същия ефект е слизането по 
стълби след хранене.

Остеопорозата засяга 200 милиона 
жени по света – приблизително една 
десета от навършилите 60 години.

BBGG VVOICE

Противозачатъчното 
за мъже мина теста 
за безопасност

Ходенето по нанадолнище 
пази костите на жените

Б
актериите могат да преми-
нават хиляди километри 
във въздуха без приемник, 
заключиха учени.

“Изследването ни показва, че 
трябва да има глобален механизъм, 
който осигурява обмена на бакте-
рии между отдалечени места. Тъй 
като бактериите, които изследвахме, 
живеят в много гореща вода – около 
70 градуса Целзий, в отдалечени 
места, не е логично да предполо-
жим, че там са ги транспортирали 
животни, птици или хора”, обясни 
професорът по молекулярна био-
логия и биохимия в университета 
Рътгърс Константин Северинов.

Той и колегите му мислят, че 
атмосферните течения са причината 
еднакви бактерии да има в далечни 
и откъснати части на света. За да 
разберат по-добре връзката между 
отдалечените общности бактерии, 
учените са изследвани генетичните 
подписи, оставени от взаимодейст-
вия между бактерии и вируси.

Бактериофагите – вируси, които 
заразяват бактерии – са навсякъде. 
Те са най-многобройната форма на 
живот на планетата и имат значимо 
и измеримо влияние върху микроб-
ните общности.

Бактериите 
могат да 
преминат 
хиляди 
километри

П
ротивозачатъчното 
хапче за мъже мина 
успешно през теста за 
безопасност. След него 
американските учени 
заявиха, че то не е вред-

но, понася се добре и ефектът от него е 
обратим.

Това е второто обещаващо противо-
зачатъчно хапче за мъже в процес на 
изпитания. Съществува и гел с такъв 
ефект, който също е в изпитания.

Специалистите от Биомедицинския 
изследователски институт в Лос Андже-
лис и Вашингтонския университет оч-
акват да минат десетина години, преди 
противозачатъчното хапче за мъже да 
излезе в продажба.

До пускането му на 
пазара обаче ще минат 
поне десет години
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Р
азхождайки се по една от 

уличките, излизащи на цен-

тралната търговска улица 

в Монреал, Света Катерина 

(Saint Catherine St.), чух 

женска глъч и погледът ми 

се спря върху отворената врата на един 

салон за маникюр и педикюр, който 

гъмжеше от развълнувани представи-

телки на нежния пол. Дискутираха нещо 

си и се кикотеха весело. За момент ми 

стана весело и на мен, но като се зами-

слих за какво са там, направо ме обзе 

мразовито и тъжно настроение.

Задавали ли сте си въпроса колко 

всъщност ни струва един маникюр? 

Знаете ли какво е

съдържанието 
на един лак за нокти

и как поставянето на този лак се отразя-

ва на здравето ни?

Да започнем с един друг въпрос, а 

именно какво е предназначението на 

ноктите? Ако отговорът ви е, да ги гри-

зем, да ги лакираме, да свирим на кита-

ра с тяхна помощ, да се чешем страстно 

до болка и др., то вие сте много близо 

до шеговитото описание на нуждата 

от нокти, но всъщност не отговорихте 

правилно на въпроса по-горе.

Един от учените, които се занимават с 

тези въпроси, е John Hawks, антрополог 

по биология от Университета Wisconsin-

Madison. Той твърди, че повечето 

бозайници използват ноктите за прих-

ващане, катерене, драскане и изравяне 

на дупки. Хората, които се считат част 

от групата на приматите (плацентни бо-

зайници), имат този вид широки нокти, 

който позволява по-добра манипула-

ция на предмети с пръсти.

Алтернативните лечители и някои ор-

тодоксални доктори използват ноктите 

като извор на

информация 
за нашето здраве

Например недохранването се отразя-

ва на цвета на ноктите. В някои случаи 

жълтеещите нокти сигнализират за 

гъбични инфекции, а белите нокти с тъ-

мен венец предполагат проблеми с чер-

ния дроб, белите дробове и сърцето. 

Не мога да отрека, че покриването на 

тези така важни образования от нашето 

тяло с лак за нокти доставя естетична 

наслада. Но дали естетичното удоволст-

вието води и до някакви здравословни 

предимства?

В проведено изследване за съдър-

жание на химикали в тялото върху 24 

жени се твърди, че в тялото на всяка 

една от тях са открити токсични хими-

кали от лак за нокти. Искам да отделя 

внимание на две съставки, намерени 

в телата на тези жени. Първо това е 

triphenyl phosphate (трифенил фосфат), 

който е намерен в телата на всичките 24 

жени. Проблемът, свързан с този хими-

кал, е фактът, че той се счита за разру-

шител на ендокринната ни система, т.е. 

на нашия хормонален обмен. Това е 

системата, която регулира процеси как-

то в клетките ни, така и в органите ни. В 

същото изследване учените са тествали 

10 различни лака за нокти от пазарите в 

Северна Америка и са открили

въпросния химикал 
в 8 от тях

Това, което ме притесни в това 

изследване, е, че в два от лаковете, в 

които са открили химикала, triphenyl 

phosphate не е бил посочен в съдър-

жанието на съставки, от които са били 

произведени лаковете за нокти. Това 

ми напомня, че както при праховете за 

пране, така и при козметиката произво-

дителят има право да не изписва някои 

от компонентите, участващи при про-

изводството на продукта. За съжаление 

няма закон, който да задължи произво-

дителите да отразяват 100% от използ-

ваните съставки в лака за нокти.

Тriphenyl phosphate е още и нервно-

токсин, т.е. това химично съединение 

допринася за дефекти в развитието на 

организма. То оказва влияние върху 

репродуктивната система и състояни-

ето на кожата, тъй като й действа като 

дразнител, предизвикващ алергични 

реакции.

Другият химикал, който искам да спо-

мена, е formaldehyde (формалдехид). 

Ще използвам един цитат от страни-

цата на Регистрационната агенция за 

токсични вещества и болести (Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry 

www.atsdr.cdc.gov), за да ви представя 

накратко този химикал: „Вследствие на 

проучвания върху хора и опитни живот-

ни, подложени на влиянието на фор-

малдехид в газово състояние, отделът 

за гражданско здраве и услуги на САЩ 

(DHHS) и международната агенция за 

ракови проучвания (IARC) определиха 

формалдехида за

човешки карцероген
Това заключение говори само по 

себе си за същността на това токсично 

съединение.

В заключение искам да отбележа, 

че съществуват лакове за нокти като 

тези на Honeybee Gardens, Acquarella и 

SpaRitual, които се считат за водораз-

творими и произведени без опасни за 

здравето химични съставки.

И така, редовното поставяне на лак за 

нокти ни струва време, пари и очевид-

но здравословни проблеми.

Надявам се тази кратка статия да ви 

накара да се замислите върху изложе-

ната по-горе информация и респек-

тивно да ви подтикне да направите 

собствено проучване по темата.

МАРИЯ ТАНЕВА

Лакът за нокти: Вреди ли 
красотата на здравето?

Някои от съставките в лака за маникюр 
могат да са опасни за жените
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С
тресът е неизбежен, пре-
следва ни навсякъде и 
трудно можем да кажем, 
че има лек от него. И все 
пак има сигнали, които 
трябва да ни служат като 

предупреждение, че трябва да намалим 
скоростта. Трябва да се има предвид, 
че симптомите на хроничния стрес 
са характерни и за други състояния и 
заболявания. Но ето 10 признака, по 
които да разпознаете, че състоянието 
ви е свързано с натрупани количества 
стрес и съвети как да се справите с тях.

1. Главоболие през 
почивните дни

Резкият спад на стреса може да пре-
дизвика мигрена, твърдят американски 
учени. Затова е изключително важно и 
през уикендите да се придържаме към 
същия хранителен режим и начин на 
живот, който спазваме през работните 
дни.

2. Мускулни крампи 
(гърчове)

Хората с най-високо ниво на стрес 
имат двойно повишен риск от мус-
кулни крампи в сравнение с по-малко 
напрегнатите, такъв е изводът от едно 
проучване, направено в Харвардския 
университет. Авторите му обвиняват за 
това хормоналния дисбаланс. Фитнесът 
е ефикасно средство за релакс и об-
лекчаване на крампите. Благотворният 
ефект се дължи на понижена активност 
на симпатиковата нервна система.

3. Болки в челюстта
Болките в челюстта може да са 

признак за триене на зъбите по време 
на сън, което може допълнително да се 
утежни при повишени нива на стрес. 
От Американската дентална асоциация 
препоръчват употребата на специални 
предпазващи средства, които имат 
ефективност при 70% от пациентите.

4. Странни сънища
Качественият сън е съпроводен от 

позитивни сънища, които ни правят 
по-енергични през деня, обясняват 

експертите. Когато сме стресирани, 
ние се будим по-често, което нарушава 
нормалната ритмика на съня и води до 
появата на неприятни сънища. Затова 
се опитвайте да спите поне 7-8 часа на 
нощ и избягвайте приема на алкохол и 
кофеин преди лягане.

5. Кървящи венци
Според анализ, базиран на много-

бройни проучвания, стресираните хора 
имат повишен риск от периодонтит. 
Хронично повишените нива на стресо-
вия хормон кортизол могат да отслабят 
имунната система и по този начин да 
подпомогнат развитието на болестот-
ворни бактерии на венците. Лекарите 
съветват, ако се храним в офиса, винаги 
да имаме под ръка четка и паста за 
зъби. Освен това достатъчният сън и ре-
довните физически упражнения допри-

насят значително за здравите венци.

6. Безпричинно акне
Стресът увеличава възпалението, 

което води до появата на акне, твърдят 
експертите. Те препоръчват след тежък 
ден да намажете лицето си с лосион, 
съдържащ салицилова киселина или 
бактерицидния агент бензоил перок-
сид, който ще предпази кожата ви от 
изсушаване. Ако до няколко седмици тя 
не се повлияе от това лечение, трябва 
да се консултирате с дерматолог.

7. Прехранване
Не приписвайте вашата увеличена 

нужда от храна и сладкиши на пови-
шените нива на половите хормони във 
вашето тяло. Стресът е най-вероятният 
виновник за това. Проведено проуч-
ване е установило, че желанието за 
консумация на шоколад преди и след 
цикъл при жените не се различава осо-
бено много. Ето защо се предполага, че 
периодичното прехранване със сладки 
не зависи изцяло от хормоналните фак-
тори, а е резултат по-скоро на преко-
мерното напрежение, което ви кара да 
се тъпчете с всевъзможни лакомства.

8. Сърбеж по кожата
Наскоро проведено проучване в 

Япония доказва следния факт – хората с 
хроничен сърбеж живеят под много по-
голямо напрежение, отколкото остана-
лата част от изследваните. Въпреки че 
неприятното чувство на сърбеж може 
да бъде причина за стрес, специалисти-
те смятат, че има и обратна зависимост. 
Психическото напрежение може да 
утежни състояние като дерматит, екзе-
ма и псориазис. Реакцията на органи-
зма към повишения стрес стимулира в 
по-голяма степен нервните окончания, 
което неминуемо води до сърбеж.

9. По-лоши от 
обикновените алергии...
Проведено е изследване, което доказ-

ва, че страдащите от алергия хора имат 
по-тежки симптоми, след като са пре-
минали тест, който повишава нивото на 
стрес в организма. Хормоните на стреса 
могат да повишат продукцията на иму-
ноглобулини, които се намират в кръвта 
и са отговорни за алергичните реакции. 
Симптомите на хроничния стрес са 
характерни и за други състояния и забо-
лявания. Предлагаме ви 10 признака, по 
които да разпознаете, че състоянието 
ви е свързано с натрупани количества 
стрес, които надминават допустимото, и 
съвети как да се справите с тях.

10. Болки в корема
Безпокойството и прекомерният 

стрес могат да причинят стомашни 
болки, придружени с главоболие, болки 
в гърба и безсъние. Експертите смятат, 
че хората, изложени на по-високи нива 
на стрес, са до три пъти по-предразпо-
ложени на коремни болки, отколкото 
хората, живеещи без почти никакво 
напрежение. Причината за това е все 
още неизяснена, но доста убедителна 
теория смята, че мозъкът и храносмила-
телният тракт притежават общи нервни 
пътища. Когато съзнанието реагира 
на стреса, храносмилателната система 
също се възбужда и произвежда пови-
шено количество на солна киселина, 
което създава проблемите. Решението 
на проблемите според клиничните 
психолози се крие във воденето на 
здравословен начин живот, избягване 
на стреса, спортуване и медитация. 
Въпреки това, ако страдате от чести 
коремни болки, консултирайте се най-
добре с лекар, защото причината може 
да е съвсем друга.

Няколко начина да разберете дали той ви идва в повече

10 предупреждаващи 
сигнала на стреса
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П
ролетта идва с много 
настроение и желания 
да захвърлим тъмните 
дрехи заедно с мрачното 
време навън. В синхрон 
с това и новият моден 

сезон е пъстър, зареждащ и изпълнен 
с разнообразие от шарки. Дизайнерите 
не само че насърчават да включвате 
принтовете във всекидневния си гарде-
роб, но дори съветват да ги комбини-
рате по-често и по-смело. Вижте кои ще 
са модерните принтове за предстоящия 
сезон пролет/лято 2019 година:

Животински принт
Още предишния сезон дизайнерите 

заявиха, че животинският принт е в 
период на възход и явно тенденцията 
се запазва за пролет/лято 2019. Може 
да избирате между леопардови или 
тигрови шарки, а също и принт зебра. 
Особеното е, че са използвани по-
ярки и нестандартни цветове, така че 
очаквайте един по-разчупен и модерен 
прочит на животинския принт.

Тенденцията се среща при марки 
като Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci, 
Philosophy, Roberto Cavalli, Tod’s, Tom 
Ford.

Пролетно каре
Карето е класика, от която никой не 

иска да се откаже. Но ако досега сме 
свикнали да виждаме единствено по-

строгите му страни, то за пролет/лято 
2019 се наслаждаваме на разнообразие 
от цветове, които правят принта по-
закачлив и интересен. Карето завладя-
ва ризите, модерните бермуди, поли 
и панталони, но най-често може да го 
видите върху сака и блейзери, които са 
комбинирани с вело клин в неутрален 
цвят.

Пролетно каре виждаме при Carolina 
Herrera, Gucci, Michael Kors, Versace.

Модерни на точки
Принтът на точки отново е хит! За 

пролет/лято 2019 можете смело да 

посегнете към любимата си рокля на 
точки или да заложите на риза с такъв 
принт, която да разчупи офис визията 
ви. Кокетен, но в същото време стилен и 
женствен, принтът на точки е задължи-
телен елемент от пролетния гардероб.

Модата на точки се среща при 
Carolina Herrera, Celine, Chloe, Dolce & 
Gabbana, Escada, Marc Jacobs, Max Mara, 
Prada.

Копринен шал
Още една тенденция, която запазва 

позициите си от предишния сезон. 
Модата на принта, който е характерен 

за копринените шалове, продължава 
и през топлите месеци. Дизайнерите я 
предпочитат, защото придава на визи-
ята бохемски привкус или ориенталски 
нотки, които правят стила по-интересен 
и забележим.

Принта на копринения шал вижда-
ме в колекциите на Chloe, Etro, Loewe, 
Marni, Paco Rabanne, Valentino.

Пачуърк
Пъстрата модна картина за пролет/

лято 2019 се допълва от моделите с па-
чуърк елементи. Именно с тази тенден-
ция дизайнерите ни насърчават да сме 
по-смели и дръзки в изграждането на 
личен стил, да комбинираме различни 
принтове и цветове, да не се страхува-
ме да експериментираме.

Пачуърк модата виждаме в колекции-
те на Etro, Loewe, Versace.

Екзотични цветя
Мода на цветя за пролетния гардероб 

– не е най-оригиналното прозрение, 
би казала Миранда Пристли от „Дяво-
лът носи Прада”. Но дизайнерите са се 
постарали да инжектират този принт 
с ярки и зареждащи цветове и макси 
шарки, така че да го превърнат в посла-
ник на ваканционно настроение и да 
създадат усещане за тропически полъх.

Модата на екзотичните цветя вижда-
ме при Alexander McQueen, Erdem, Louis 
Vuitton, Michael Kors, Rodarte.

Дизайнерите насърчават да ги 
включим във всекидневния гардероб

Модерните 
принтове на 

пролетта
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В 
края на зимата силите 
ни сякаш се изпаряват 
и тялото ни се отпуска 
напук на цялото възраж-
дане в природата навън. 
Дали това е пролетна 

умора, или просто сме на ръба? Ето 
няколко факта за умората, които могат 
да ни помогнат да се ориентираме за 
начина, по който се чувстваме.

Умората е психическо 
състояние

Разбира се, че тя не е само психиче-
ско състояние. Но е вярно, че когато 
сме мотивирани за нещо, не я усещаме 
така силно. Не е лесно да преценим 
умората обективно, макар че съ-
ществуват специализирани тестове. 
Трудността е в това, че тя е състояние, 
което се описва от хората на базата на 
техните усещания, а не спрямо реални 
физически параметри.

Умората е свързана и със съня, но 
нуждата от него е индивидуална. Тя 

е вродена. Всеки от нас се ражда с 
определена нужда от сън. Средно тя е 
около 7-8 часа, но има хора, които се 
задоволяват с 6 часа, и други, които 
спят най-малко 9 часа. Важно е обаче 
сънят и умората да бъдат разграни-
чени. Често казваме: „Уморен съм, 
ще отида да си легна.” Но умората не 
се преодолява непременно със сън. 
Вместо да си легнете, заложете на 
почивка чрез релаксация. Признаците, 
че вече ви се спи, са специфични: па-
рене на очите, затварящи се клепачи, 
прозявки и т.н.

През зимата 
сме по-уморени

отколкото през лятото. Светлината 

въздейства върху организма. Когато 
сме изложени на нейния ефект през 
деня, спим по-добре през нощта. Това 
обяснява защо сънят е по-отморяващ 
през лятото. И през зимата обаче 
можем да излизаме навън в часовете 
на най-силна светлина – по обяд. Не 
е необходимо слънцето да грее, дори 
да има облаци и небето да е мрачно, 
ефектът от разходката е положителен. 
В северните страни има кафенета, 
осветени от специални лампи със 
силна бяла светлина, която имитира 
естествената светлина през деня. Това 
повишава тонуса, способността за 
съсредоточаване, паметта.

Понякога умората се обяснява с 
хормоните. Синдромът на умората се 
дължи на неправилното функционира-
не на хипофизата, която представлява 
нещо като „централно управление” на 
хормоналния баланс. Когато произ-
водството на кортизол, хормон на 
стреса, не е добре регулирано, чувст-
ваме, че енергията ни напуска. При 
жените в менопауза нарушеният сън 
и депресията са по-често срещани, а 
това са състояния, свързани с чувство-
то на умора и вялост.

Дали с възрастта ставаме 
по-уморени

Не е задължително с възрастта да 
ставаме все по-уморени. Има много 
възрастни хора, които се изморяват 
по-бавно в сравнение с младите. В 
случая голяма роля играе мотиваци-
ята. Възрастните хора спят по-малко 
и се възстановяват по-бавно, но ако 
продължават да са физически активни, 
да общуват с природата през деня и да 
имат проекти, умората и депресията ще 

стоят далеч от тях.

А защо тийнейджърите 
спят лошо?

Поради кипежа на хормоните био-
логичният часовник на подрастващите 
търпи промени. Часът на заспиване 
става по-късен и поради задържането 
пред екрана на компютъра или таблета 
– неговата синя светлина подава сигнал 
за бодърстване и вътрешният часовник 
не разбира какво става. За последните 
20 години тийнейджърите са загубили 
2 часа сън на нощ. През уикенда се 
наспиват, но от понеделник наново 
изпадат в недостиг на сън.

Няколко факта за нея ще ви 
помогнат да се чувствате по-добре

BBG VVOOICE

Пролетна или 
просто... умора

» Вечер се занимавайте със спо-
койни неща и избягвайте да решава-
те спорни въпроси в семейството.

» Потопете се в топла вана 2 часа 
преди лягане.

» Вечеряйте не по-късно от час 
и половина, преди да си легнете, 
като включите в менюто нишестени 
храни.

» Създайте си вечерен ритуал – 
приготвяне на успокояващ билков 
чай. Това е чудесен начин да се осво-
бодите от напрежението, натрупано 
през деня.

Тонизиращи напитки:
» Разтворете 1 ч.л.  спирулина на 

прах в чаша гореща вода и я изпийте 
преди обяд.

» Залейте 2 ч.л. листа на кори-
андър с вряла вода и ги оставете 
да се запарят за 10 минути. Пийте 
запарката в следобeдните часове, за 
да избегнете сънливостта.

МАЛКО СЪВЕТИ 
СРЕЩУ УМОРАТА





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

ОВЕН

Сега е моментът за атакува-
нето на кариерни върхове. 
Най-важното е да си поста-

вите реални цели, а да не губите време в 
преследването на химери. Дори едно раз-
очарование може да ви откаже от активна 
дейност за дълго време напред. В личен 
план всичко ще зависи от вас и най-вече 
от умението ви да общувате непринудено 
и без критика. 

ТЕЛЕЦ
Поставяте си реални цели 
да не преследвате изпъл-
нението на непосилни за-
дачи, тъй като така само ще 

изхабите силите си, а сега не разполагате 
с кой знае колко ресурси. Опитайте се да 
намалите напрежението и да си поставяте 
реални цени. Психическият баланс ще 
е най-добрата основа за всичко, което 
правите. Това важи както за работата ви, 
така и в личния живот. 

БЛИЗНАЦИ
Очаква ви пътуване което 
сериозно ще разнообрази 
всекидневието. Ако сте 
в командировка, не се 
колебайте да комбинирате 

полезното с приятното. Дайте всичко 
от себе си, за да блеснете в служебно 
отношение. Сега ще имате възможността 
да направите незабравимо впечатление 
на много специален човек. Разкрийте ис-
тинската си същност, проявете чувството 
си за хумор и необятността на душата ви. 
Бъдете каквито сте и ще спечелите много 
повече, отколкото сте мечтали.

РАК
Ще получите предложение 
да участвате в нов служе-
бен проект. Интересът ви 
ще е на ниво, но е въз-

можно да изпитате съмнения относно 
уменията ви да се справите с предизви-
кателството. В крайна сметка няма как да 
разберете, без да опитате, и точно това е, 
което трябва да направите. Впуснете се в 
предизвикателството. 

ЛЪВ
Очакват ви интересни 
промени и предизвикател-
ства, свързани с личния 
ви живот. Непредвидено 

обстоятелство ще промени ситуацията в 
семейството ви и ще наложи да действате 
гъвкаво и мъдро. Страхът и паниката ни-
кога не са били добри съветници. Напра-
вете така, че да мислите далновидно. Не 
си позволявайте да нагрубявате никого и 
да горите мостове зад себе си. 

ДЕВА
Бъдете максимално прак-
тични. Ще се наложи да се 
придържате максимално 
към реалността и да оста-

вите мечтите за по-късен етап. В средата 

на периода ви очаква запознанство с 
човек, който може да ви обещае сериозна 
подкрепа в работата. Поинтересувайте се 
каква ще е цената на тази помощ и дали 
не си заслужава да се справите сами. 

ВЕЗНИ
Може да настъпи изненад-
ваща промяна в плановете 
ви. Дори ваши действия да 

са допринесли за това, не се измъчвайте 
от чувство за вина и не позволявате на 
никого да ви го вменява. В крайна сметка 
всеки има право да решава как да постъ-
пи с живота си. 

СКОРПИОН
Ще загубите старо прия-
телство, но ще спечелите 
ново. Животът е непрекъс-

нато движение и в това няма нищо лошо и 
тъжно. Самите ние се променяме и често 
не съзнаваме, че сме надраснали стари 
отношения, които не ни носят нужното 
удовлетворение. 

СТРЕЛЕЦ
Склонни сте да дадете 
прошка на човек, когото 
обичате много, но имате 

прекалено различни характери. Намере-
нието ви е правилно и ще видите, че не-
щата ще потръгнат в правилната посока. 

КОЗИРОГ
Смело може да започнете 
да очертавате рамките 
на нов проект. Мислете 

за него като за нещо пожелателно и 
незадължително, за да направите нещата 
с максимално желание и вдъхновение. За 
първите стъпки по реализацията му има 
достатъчно време. В края на седмицата 
се посветете на семейството. Време е да 
помислите за различен начин на лятна 
почивка тази година. Обсъдете добре 
всички подробности с половинката си.

ВОДОЛЕЙ
Очаква ви признание за 
ваши професионални 
дейности. Ще се свържете 
с хора, които биха искали 

да работят с вас. Интересно предложе-
ние може да ви насочи към идеята да се 
развиете повече в неизследвана досега 
насока. 

РИБИ
Очаква ви активна седми-
ца, в която ще ви е трудно 
да прецените с коя задача 
да започнете. Важното е 

да не губите време в чудене, тъй като ще 
загубите важно предимство. Не оставайте 
без работа. 

Спазвайте стриктно графика си и ще 
видите, че нещата не са толкова страшни, 
колкото ви се струват. 

Астрологична прогноза 
за 29 март - 4 април 2019 г.
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� � ☺
Попитали Джо Бързия:
– Каква музика слушаш? 
– Рок естествено! Даже коня ми се 

казва Пърпъл, като го яхна и му викам: - 
Дий, Пърпъл, дииий!

� � ☺
Прибира се в България от странство 

шофьор на камион. Влиза у дома си - 
всичко е наред, гледа детето - всичко 
е ОК. Слиза у кръчмата да се види с 
другарите и... оп, изненада... тия са там 
ама му викат жена ти стана к*рва...

- Това нема как да стане, това е моята 
жена, няма вариант да стане!!!

- Добре бе братко, ще ти покажем, 
ама тя работи в един публичен дом...

Вика нашият едно такси и тръгват към 
указаната дестинация. Стигат и нашият 
вади една снимка и казва на шофьора 
на таксито:

- Приятел, плащам двойно, само влез 
и изкарай тая к*рва от вътре!

- Ок!
Влиза ония и след малко излиза и 

вади някаква за косата... Скача нашият 
и вика:

- Чекай бе! Това не е мойта жена...
Таксиджията:
- Не е твойта бе, знам, това е мойта - 

дръж тука сега се връщам и за твойта...

� � ☺
Шофьор нервно се оглежда и казва 

на полицая, който преглежда докумен-
тите му:

- Моля ви, по-бързо, че ме гонят 
вашите колеги!

� � ☺
Блъскат се две коли. Разярен, еди-

ният шофьор изскача и се хвърля към 
другия:

- Вижте какво направихте! Заради Вас 
си строших изкуствената челюст във во-
лана! Знаете ли колко струва това днес?

- Спокойно! - казал другият шофьор.
- Потърсете в тая кутия, може да 

решим проблема.
В кутията се оказали стотина изкуст-

вени челюсти. Пострадалият опитал 
една, втора, десетата му станала.

- Брей, какъв късмет! Добре, че сте 
зъболекар!

- Зъболекар! - учудил се другият.
- Не, братче, гробар съм.

� � ☺
Аз съм от този тип шофьори, че ако 

красива жена на седалката до мен ми 
каже:

- Няма начин тая кола да вдигне 200!
Аз ще и отговоря:
- Има само един начин да разберем.
После ще спра на аварийни някъде, 

така че да не преча на останалото дви-
жение, и ще проверя в Уикипедия.

� � ☺
- Какво работиш?

- Шофьор съм.
- На какво?
- На ръчна количка.

� � ☺
На шофьорски изпит.
Изпитващият пита:
– На нерегулирано 

кръстовище стоят линейка, 
пожарна и полицейска кола. Кой 
ще мине пръв?

– Маршрутката.
– Откъде пък се взе тая марш-

рутка, бе?
– ’Ба ли му майката...

� � ☺
- Бесен съм, жена ми ми изневерява 

с бояджия. Намерих следи от боя в 
леглото.

- То пак добре, че с бояджия, а моята 
ми изневерява с камион.

- Стига бе, как така с камион?
- Намерих шофьор в леглото.

� � ☺
Шофьор минава на червено с колата. 

Веднага го спира жена-катаджия. Той 
спуска стъклото и пита:

- Колко?
- Петдесет лева.
- Добре, качвай се!

� � ☺
Двама цигани се качват в двуетажен 

автобус. Единият се качва на втория 
етаж, след което веднага се обръща и 
започва да слиза.

- Брато, слизай бързо, горе няма 
шофьор.

� � ☺
Шофьор чака в задръстване.
Покрай него пеша преминава колега:
- Здрасти, да те закарам?!
Пешакът:
- Не, благодаря, бързам...

� � ☺
По Пикадили стрийт пътува такси. На 

задната седалка седят двама пасажери 
и разговарят.

- Представяте ли си, вчера бях в един 
ресторант и когато келнерът наливаше 
виното, на ръката му нямаше салфетка!

- Не може да бъде... Какви времена 

дойдоха. И аз скоро бях в ресторант с 
дама и няма да повярвате, но келнерът 
първо подаде менюто на мен!

Таксиметровият шофьор известно 
време слуша безучастно разговора, 
накрая се обръща и пита:

- Момчета, нали ще ме извините, че 
седя с гръб към вас?

� � ☺
- Тате, телефонът ти звъни.
- Кой звъни, сине?
- Пише „божието наказание”.
- Вдигни, сине, това е майка ти.

� � ☺
Дете в Сандански се радва:
- Яле га Катеричката!
- Не се казва „яле га”, казва се „Ето га” - 

поправя го с шамар майка му.

� � ☺
Малко момченце загрижено пита 

баща си:
- Тате, татеее, колко лева струва мойта 

чурка?
Бащата, силно изненадан от този 

въпрос, смутолевил:
- Ами... колко 100 лева.
- А твойта колко струва тате? - про-

дължило да пита детето.
- Еее, 1000 лв. - още по-сконфузено 

отговорил бащата.
- Ооооо! - разочаровало се детето и 

почти се разплакало.
- Защо сине, защо питаш?
- Защото вчера, мама каза на чичо 

Кольо по телефона „Кольоооо, имаш..... 

� � ☺
Кулминация в турски сериал:
- Мюмюн разбра, че си е сам на себе 

си майка.
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Оплаквам се на мама:
- Снощи мъжът ми ме наби!
- Как така, бе Еми? Нали е в команди-

ровка?
- Ми и аз така мислех...

� � ☺
Майка се кара на сина си:
- Каква снаха си довел - бащата про-

курор, майката съдия, братята полицаи. 
Не рода, ами направо мафия!

� � ☺
- Как се казвате?
- Анджелина.
- Ух, че красиво, щото в „Люлин” все 

Мара, Пена, Цура... А синчето как се 
казва?

- Реджиналд.
- Иха, прекрасно, в нашия квартал все 

Иван, Драган, Стоян, а мъжът ви как се 
казва?

- Аз нямам мъж, самотна майка съм.
- Брей, колко красиво! Самотна 

майка, а пък ние в „Люлин” все к*рви им 
викаме...

� � ☺
- Баща ми, ние от кой сме взели тол-

кова много ум и знания?
- Знам ли, сигурно от майка ви...
- Защо мислиш така?
- Ми, моите са си на място още!

– Каква е формата 

на управление в 

България? 

- Апартаментарна 

република. 

Виц в снимка



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Мал-
ка 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 отношение! 
8476659273 №16065
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИС-
КАШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? *********Тел. 
847-665-9273 ************ 24/7 Диспеч 
* Регионална работа * Леки товари * 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон 
8476659273 №16067
ШОФЬОРИ !!!, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за регионални шофьори! 
Добро заплащане! Възможност за пре-
биране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек все-
ки петък! Коректно отношение! За повече 
информация 847-665-9273! №16069
*** ШОФЬОРИ ***, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възможност 
за пребиране в къщи през ден и всеки 
уикенд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! 
За повече информация 847-665-9273! 
№16070
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИС-
КАШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? *********Тел. 
847-665-9273 ************ 24/7 Диспеч 
* Регионална работа * Леки товари * 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон 
8476659273 №16071
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Мал-
ка 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 отношение! 
8476659273 №16072
ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шофьор-
доставчик за FedEx с любителска книжка 
в Carol Stream. Заплащане: $16-$20 на 
час. Фирмата осигурява камион, гориво 

и униформa. За контакти: 702-215-9196 
№16084
CDL-A LOKALNA RABOTA, 
Цена US$ , Зипкод 60108, Почасова локал-
на работа от понеделник до петък. Сме-
ните са от 6 am до 5-6 pm (10-12 часове 
работен ден) Стартово заплащане от 22$ 
на час, до 150 мили на ден, не ходим в цен-
търа на Чикаго. Базата е във Franklin Park 
IL Павлин: 2246599782 №16089
БОЯДЖИИ, 
Цена US$ , Зипкод 60202, Tърсим Боя-
джии за работа основно в северната част 
на Чикаго,Evanston,Skokie.С опит или без 
опит.Заплащане $15-$20 per hour. Обу-
чението също се заплаща. 847 226 9933 
№16093
DISPATCHER WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, LOOKING FOR 
DISPATCHER WITH EXPERIENCE 3125507445 
№16096

THE BEST , 
Цена US$ 0.55, Зипкод 60193, DIBOR 
TRANSPORTATION INC набира шо-
фьори. 0,55 цента на миля. Търси се 
и шофьор за Volvo 2013 manul много 
чист и поддържан камион за локал-
на работа. Тел. 773 741 4545 Боби.  
 №16095

OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Мал-
ка 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 отношение! 
8476659273 №16065
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИСКАШ 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? ***Тел. 847-665-
9273 *** 24/7 Диспеч * Регионална работа 
* Леки товари * Fuel Discounts – до 70 цен-
та на галон №16067
ШОФЬОРИ !!!
Цена US$, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за регионални шофьори! 
Добро заплащане! Възможност за пре-
биране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек все-

ки петък! Коректно отношение! 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 диспе-
чер - момче или момиче. Опитът не е за-
дължителен. Добър английски е задължи-
телен. Желание за работа и за развитие. 
Да не слуша чалга ще е плюс за сработва-
не 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. Товари-
те 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 ЦЕН-
ТА НА МИЛЯ(DRY VAN), ПЪЛНИ И ПРАЗ-
НИ, ПЛЮС ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТОПОВЕ И 
DETENTION.3000 МИЛИ НА СЕДМИЦА.ИЗ-
ИСКВАМЕ 18 МЕСЕЦА ОПИТ. ТЕЛЕФОН ЗА 
ВРЪЗКА: 773-387-3497 ЮЛИ. №16061
! OWNER OPERATORS !, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Мал-
ка 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 отношение! 
8476659273 №16064
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, ИС-
КАШ 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 компания 
предлага работа за регионални шофьори! 
Добро заплащане! Възможност за пре-
биране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек все-
ки петък! Коректно отношение! За повече 
информация 847-665-9273! №16068
2019 REEFER 4 RENT, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 $450.00/Week 
За повече информация, моля звънете на 
телефон 847-418-6269 №16074
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 999.99, Зипкод 60016, Търся шо-
фьор за straight(box) truck. Не се изисква 
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 камион и да из-
вадите нужният клас, съм готов да помог-
на. №16033
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам 
строителни ремонти 2248300447 №16034
TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A 
truck drivers за over the road (ОТR) и реги-
онални 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 

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



29 март - 1 април 2019 47
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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 
$1500 на седмица, Volvo автоматик. Оба-
дете се на Вера 708 953 9035 №16031
ТЪРСИМ СЕРВИТЬОРКИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим Сер-
витьорки за събота и неделя. Може и без 
опит-Тел.773-470-5589 №16008

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

LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 
предлага нова LEASE TO PURCHASE про-
грама за шофьори. NO MONEY DOWN. 
NO CREDIT CHECK. Ако желаете да имате 
собствен бизнес, да притежавате собст-
вен камион, моля свържете се с нас на 
630-948-4547 х.601 №15959

FEDEX DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60062, Fedex Home 
delivery набира шофьори за терминали 
в Carol Stream и Wheeling. Part time and 
Full time позиции. Изисква се обикновена 
шофьорска книжка и желание за работа. 
Заплащането започва от $16 на час. За по-
вече 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. №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 за-
плаштане 0.65-0.70цента на миля.Мини-
мум 3 работни дни за part time шофьор-
ите.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 Чикаго 
и предградия с 26 фитов камион. Работа-
та е в радиус 50 мили от Франклин парк. 
$1000/седмица. Изисквания: Class C DL,1г 
опит, зелена карта или американски пас-
порт. Работа от понеделник до петък, 
събота и неделя-почивка. 6093568261 
№15989

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сер-
виз 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 на-
рушения и с опит. Най-добро заплащане- 
стопове,мили, чакане. Каране по догова-
ряне! 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 работен 
ден. Опит не е необходим, но е препо-
ръчителен. За повече информация моля 
обадете се на 630-948-4547 х.601 №15958

LEASE TO PURCHASE
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 
предлага нова LEASE TO PURCHASE про-
грама за шофьори. NO MONEY DOWN. 
NO CREDIT CHECK. Ако желаете да имате 
собствен бизнес, да притежавате собст-
вен камион, моля свържете се с нас на 
630-948-4547 х.601.№15959

ТЪРСЯ 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 работен 
ден. Опит не е необходим, но е препо-
ръчителен. За повече информация моля 
обадете се на 630-948-4547 х.601 №15958

CAREGIVERS
Цена US$ , Зипкод 60016, търся болногле-
дачи, жена или мъж за деца с disabilitIes. 
Има възмносност за работа в: Skokie, 
Lockport, Naperville, Arlington Heights. Из-
исква се легален статут и превоз до работ-
ното място. Part time. Заплащане от $13-15 
на час. 630-442-4997.Започване веднага 
№15928

LOCAL DRIVER
Цена US$ , Зипкод , Търси се Part Time шо-
фьор за local, за клиенти с disabilities.Ра-
ботата е по appointments в Чикаго и пред-
градията. Изискват се легални документи 
и собствен автомобил или миниван. Оба-
дете се на 630-442-4997. Започване ведна-
га №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

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 компа-
ния набира шофьори за HOOK AND DROP. 
Терминал до терминал от Мidwest за 
West Coast и обратно. Изисква 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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

DISPATCHER POSITION, 
Цена US$ , Зипкод 60101, Auto transport 
company looking for experienced 
dispatcher. 7734707088 №16090

ИНСТАЛИРАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране 
на прозорци и врати. И всичко за външ-
ния изглед на вашата къща. 8478096144 
№16094

DELIVERY DRIVER

Цена US$ , Зипкод 60016, Търся работа 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 домаш-
на вкусна храна,занимания и следобеден 
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

1-СТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 850.00, Зипкод 60007, Давам 
1-стаен апартамент 600 square feet под 
наем за 850,00 $ на месец в Elk Grove 
Village. Включва отопление, басейн, фит-
нес и парко-място. Свободен е от 1ви Ап-
рил, 2019 17739372933 №16086

СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148, Давам 
стая под наем в къща в Lombard,IL тел. 
630 915 1352 №16088

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 тера-
са в добре поддържан и тих комплех с ба-
сейн, в близост до много магазини. Апар-
таментът е обурудван с пералня, сушилня 
и миялна машина. Всички консумативи 
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

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

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



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

СЪКВАРТИРАНТ/КА ТЪРС
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, ТЪРСЯ 
СЪКВАРТИРАНТ ИЛИ СЪКВАРТИРАНТ-
КА Самостоятелна стая с ползване на 
мебелиран хол и голяма кухня. Гардън 
апартамент в Schiller Park. Месечен наем 
500 долара. Тел. 224 304 6338 - Кольо. 

 №15914

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

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. №15812

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056, Давам 
стая под наем във Mount Prospect. Тока 
и водата са включени. Квартирата е във 
близост до градски транспорт. 847-845-
1370 №15818

2 BED FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, Апар-
тамент под наем в Arlington Heights, 2 
bedroom, 2 bathroom, нови бани и килим, 
всичко е включено в наема с изключение 
на електричестовот. За контакти Христо 
847-644-8952. №15880

FOR RENT- ELK GROVE,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 
Completely remodeled 2 bdr 1.1 bth in 
downtown Elk Grove Village. Brand new 
kitchen with stainless steel appliances 
and white 42’ shaker cabinets, remodeled 
bathrooms, new fl ooring, paint etc. Rent 
includes heat, cooking gas, water, garbade.

 For more info call 773 996 8900 Sylvia 
№15881

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

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

FOR SALE- ELK GROVE,
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, Fully 
remodeled 4bdr, 2bth in desirable Elk 
Grove Village. Brand new everything - roof, 
siding, windows, concrete patio, bathrooms, 
kitchen, fl ooring, paint etc. For more 
information call 773 996 8900 Sylvia.

 №15882

SOMEWHERE ELSE

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. 
№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

ABV PLUMBING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , LICENSED, 
BONDED, INSURED BULGARIAN 
PLUMBER Предлагаме водопровод-
ни услуги. Ремонт и нови инста-
лации на: water lines, drain pipes, 
faucets,sinks, water heaters, showers, 
toilets etc. 1 година гаранция на 
работата + заводската гаранция 
на материалите. Достъпни цени 
за нашите услуги. (224) 707-0505 
2247070505 №16087 

SIDING, WINDOWS,DOOR, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране 
на врати, прозорци и всичко по външния 
интериор на вашата къща. 8478096144 
№16091
WINDOWS,DOORS,SIDING, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Installation 
of doors and windows. Siding, 
gutters,wrapping ,metals 8478096144 
№16092

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлинг-
тон Хайтс предлага Фризьорски услуги на 
добри цени, подстригване, боядисване, 
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, мон-
таж 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 уебсайт 
за всякакъв вид бизнес. Стартова цена 
$995. Готов само за 2 седмици! За пове-
че информация може да ни пишете на 
имейл: alleasyfreelance@gmail.com или 
да посетите нашия уебсайт www.all-easy.
com 7738916957 №15988

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 
всички видове Перални, Сушилни, Съдо-
миални, Хладилници, Фризери, Готварски 
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, Искате ли 
нещо красиво и свежо да сгрява погледа 
ви по всяко време ?! Направете си пре-
красен маникюр!!!Гел,гел-лак,изграждане 
и подарък -ръчно рисувана декорация.
За да запазите своя час обадете се на 224- 
423- 4245 Миглена №15985

WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт 
за всякакъв вид бизнес. Стартова цена 
$995. Готов само за 2 седмици! За пове-
че информация може да ни пишете 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, Прелагам 
помощ в домакинството. Всичко за което 

не ви остава време. Почистване, готвене, 
подреждане, гледане на деца. Целоднев-
но или почасово. Имам опит. Тел.за връз-
ка 7735101992. №15991

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

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

Предлагаме домашна храна, игри и щаст-
лива и спокойна обстановка, разходки и 
игри навън. Целодневни и почасови гри-
жи. 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 хартиени 
цветя, украса за сладък бар, и още др. 
Услугите ни са съобразени с вашите идеи 
и бюджет, за да направят празника ви не-
забравим! 2244339749 №15845

КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-
рия 6308431326   №15840

ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$, Зипкод 60018, Изкупувам стари 
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 компания, 
която се занимава с поставяне на огра-
ди. Имайл:fi kikar@yahoo.com 7087763357
№15924

VIDEO TRANSFER - ANA
Цена US$ , Зипкод 60148, Запазете вашите 
стари ленти като ги направите дигитални 
преди на станат неизползваеми. Преза-
пис от VHS , MiniDV видео касети на DVD. 
Трансфер на негативни филми в дигитал-
ни снимки. 630-456-1366 №15976

SOMEWHERE ELSE

ФОТОЕПИЛАЦИЯ 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, ПРОМОЦИЯ! 
ФОТОЕПИЛАЦИЯ ИНТИМ + ПОДМИШНИ-
ЦИ само за 48лв. вместо 80лв.! Повече 
информация можете да получите на тел. 
0885 108502 (салон Pretty Lab ул. Оборище 
№86 до МОЛ СЕРДИКА) и https://prettylab.
bg/fotoepilacia . Промоцията е валидна 
до 31.03.2019 г. с предварително запис-
ване на час. +359885108502 №15968

ПРОДАВАМ 
Chicago + suburbs

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, Прода-
вам VOLVO VNL 630, 2013г. 675000.Изчис-
тен DPF. За повече информация 224 595 
0257 №15984

МС/USDOT НОМЕР 
Цена US$ , Зипкод 60005, Продавам МС 
номер ( Authority ) / тръкинг компания на 
8 години , чист перфектен рейтинг на ра-
ботеща компания !!!! Възможност да вле-
зете в тръкинг бизнеса и буквате товари 
с най-добрите брокери в бранша момен-
тално ! 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
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Помагачи. Анатоми. Волеи. Ритер. Ками-
лар. Начин. Си. Люк. Здрач. Рекет. Пор. Дижон. Бакали. Вина. 
Емири. Епик. Подиум. Езеро. Лев. Клеро. Марши. Токсини. 
Кирии. Раи. Еире. Избори. Иес. Таверни. Обоз. Ане. Сава. Ми-
ома. Ампе- ри. Барби. Роб. Коз. Индекси. Интервали. Ара. Ал. 
Аир. Ори. Проказа. Отк. Кратер. Болид. Авел. Памид. Страж. 
Трафик. Целон. Ата. Икони. Оре. Рен. Кадрил. Изгна- ници.

ОТВЕСНО: Коралово море. Манатарка. Мюрид. Касап. 
Тиква. Навик. Никси. Не- кер. Ефир. Гол. Даули. Терор. Клики. 
Талази. Менеа. Извор. Кол. Чердже. Рийвс. Арап. Кии. Ромео. 
Реабилитации. Наниз. Кервани. Еме. Сарач. Реми. Нард. При-
лог. Нич. Бирарии. Беар. Дрон. Сатира. Ориз. Микроб. Неа. 
Тенеке. Шибои. Сакос. Бор. Капли. Обори. Алтари. Селие. 
Хромо. Азиатец. Диви тикви. Изабел Аджани. 

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Направете хомогенна смес за 
палачинки, смесвайки всички 
продукти без олиото. Изпърже-

те около 8-10 палачинки.

Потапяте в прясно мляко биски-
тите и редите в тавичка.

Крема приготвяте, като 
разбиете сметаната с прясното мляко, 
захарта, кремовете и ваниловата 
захар. 

Покрийте със сместа бисвитите и 
оставете в хладилника да се стегне 
всичко.

При поднасяне поръсете с настър-
гания шоколад.

В тортена чиния поставете пала-
чинка за основа. Намажете със смес 
от майонеза и горчица и поръсете 
с настърган кашкавал. Поставете 
палачинка отгоре, отново намажете 
от сместа, поставете пласт нарязан 
на тънко салам. Следват отново 
редувани палачинка и пласт плънка. 
Най-отгоре намажете с оставащата 
майонезена смес и поръсете обилно 
с настърган кашкавал. Можете да 
надпишете тортата с кетчуп или да 
украсите с магданоз. Оставете да 
стегне 1-2 часа в хладилника преди 
поднасяне.

ЦАРСКИ   
десерт

ТОРТА 
от палачинки

Продукти
» 1 л прясно мляко;
» 3 яйца;
» 300 г брашно;
» За плънката:
» кисели краставички;
» телешки салам;
» майонеза;
» горчица;
» кашкавал;
» кетчуп.

Продукти
» 1 пак. бисквити;
» 2 крема ванилия без варене;
» 500 мл сладкарска сметана;
» 5 с.л. захар;
» 1 ванилова захар.
» 1 л прясно мляко;
» шоколад за украсата.

Да ви е сладко!  Цвети
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Ч
астният самолет е символ 

на лукс. И кой да го прите-

жава, ако не най-богатите 

хора в света.

Милиардери като 

Ричард Брансън и Илон 

Мъск често попадат в новинарските 

заглавия с интересните си и скъпи 

придобивки.

Когато можете да си позволите да 

харчите средно по 80 млн. долара на 

година, имате свободата да инвестирате 

във вещи, за които обикновените хора 

само могат да мечтаят.

Освен че е лукс, частният самолет 

позволява на милиардерите бързо и 

лесно пътуване, което е особено важно 

за тях.

Ето някои от най-известните тех-

нологични милиардери, подбрани 

от Business Insider, които притежават 

частни самолети:

Джеф Безос
Изпълнителният директор на Amazon 

и най-богат човек в света притежава 

частен самолет чрез своята холдингова 

компания Poplar Glen.

Самолетът на Безос Gulfstream 

G650ER разполага с 8 седящи места и 

струва приблизително 65 млн. долара.

Инвеститорът Марк Кюбан притежа-

ва три частни самолета. Милиардерът 

посочва през 2017 г., че да има частен 

самолет винаги е била негова цел, тъй 

като „активът, който ценя най-много, е 

времето, а това ми печели време”.

Кюбан попада в книгата на Рекордите 

на Гинес след придобиването на първия 

самолет модел Gulfstream V през 1999 

г. Неговата покупка на стойност 40 млн. 

долара поставя рекорд за най-голяма 

единична покупка в интернет.

В допълнение към своя Gulfstream V 

Кюбан има два боинга. Той придобива 

Boeing 757, който използва за превоз на 

баскетболбия си отбор Далас Маве-

рикс, който притежава от 2000 г. насам. 

Кюбан има и Boeing 767, който отдава 

под наем за чартърни полети.

Бил Гейтс и 
Чарлс Симони

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс 

не крие, че неговият частен самолет е 

покупката, с която се перчи.

Той притежава Bombardier BD-700 

Global Express, който може да побере до 

19 души. Самолетът струва приблизи-

телно 40 млн. долара.

Бил Гейтс не е единственият директор 

в Microsoft, който има подобна придо-

бивка. Чарлс Симони, унгарски софту-

ерен разработчик, който е отговорен 

за създаването на Microsoft Offi  ce, до 

преди да напусне компанията през 2002 

г. също има собствен самолет.

В допълнение към своята 70-метро-

ва яхта той притежава самолет модел 

Dassault Falcon. Симони е известен с 

това, че има и две пътувания до Между-

народната космическа станция – през 

2007 и 2009 г.

Покойният Стив Джобс също е имал 

частен самолет модел Gulfstream V, 

който побира до 15 души на борда. 

Apple подарява самолета на Джобс, 

както и 10 млн. акции от компанията 

като повишение на възнаграждението 

му през 2002 г.

След смъртта на Джобс самолетът си 

остава част от семейството на Apple, 

тъй като шефът на продуктовия дизайн 

на компанията Джони Айв го купува 

„със значителна отстъпка” от вдовицата 

на Стив Джобс – Лорийн Пауъл Джобс.

Илон Мъск
Изпълнителният директор на Tesla 

и SpaceX притежава частни самолети, 

откакто стартира компаниите си в нача-

лото на този век.

През 1994 г. пък е имал самолет с мо-

дел Dassault Falcon 900, който е побирал 

до 12 души, но Мъск е продал придо-

бивката през 2016 г. Понастоящем той 

притежава модел Gulfstream G650ER.

Частните полети на Мъск бяха в 

центъра на скандали през януари тази 

година. Милиардерът е изминал 150 

хил. мили през 2018 г. на своя самолет, 

струващ 70 млн. долара.

Tesla са платили 700 хил. долара, за да 

покрият разходите за неговите въздуш-

ни пътувания. Когато стартирал Tesla и 

SpaceX, Мъск пилотирал сам самолети-

те си, но впоследствие решил да спре, 

тъй като има деца и семейство.

Основателят на Virgin Group Ричард 

Брансън е добре известен с интересни-

те си покупки, включително придоби-

ването на частен остров, подводница и 

превозно средство тип амфибия.

Брансън притежава самолет модел 

Dassault Falcon 50 EX, който използва, 

за да лети от 

и до частния 

си остров до 

Британските 

Вирджински 

острови.

В миналото 

милиардерът 

имал Falcon 900 

EX, но решил, 

че му трябва 

по-малък само-

лет за остров 

Некер.

За по-дълги 

маршрути Брансън използва полетите 

на Virgin Atlantic – неговата авиокомпа-

ния.

Лари Пейдж и 
Сергей Брин

Огромният успех на Google позволя-

ва на двамата основатели Сергей Брин 

и Лари Пейдж, всеки от които притежа-

ва над 50 млрд. долара, да имат частни 

самолети.

И двамата са вложили масивни сред-

ства в множество самолети чрез своята 

холдингова компания Blue City Holdings.

Първият им самолет Boeing 767-200 

е закупен през 2005 г. Това е самолет за 

граждански полети, който те придоби-

ват от австралийската авиокомпания 

Qantas за 15 млн. долара. Двамата отде-

лят още 10 млн. долара, за да превърнат 

машината в частен самолен с капацитет 

50 души.

Към 2012 г. двамата основатели на 

Google заедно с бившия изпълнителен 

директор Ерик Шмид притежават общо 

8 самолета.

Брин и Пейдж не само притежават 

флотилия, но и собствен частен терми-

нал, който придобиват през 2013 г. Тер-

миналът се намира на международното 

летище в Сан Хосе, като за изграждане-

то му са похарчени 82 млн. долара.

Той се оперира от Signature Flight 

Support, като се използва от други ди-

ректори от Силициевата долина.Dassault Falcon 50 EX на Ричард Брансън

Dassault Falcon на Бил Гейтс и Чарлс Симони

Богатите хора летят със 
собствени машини за милиони долари

Лукс в небето: 
Частните самолети 
на милиардерите

Gulfstream G650ER, с който летят Безос и Мъск
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Д
оскорошният играч на ЦСКА 
Радослав или Радо Парапу-
нов, както го познават в Аме-
рика, е една от най-големите 
звезди за отбора си „Rainbow 
Warriors“ в Университета на 

Хавай, където учи в момента. С добрите 
си резултати той си спечели прозвище-
то Rocket Rado.

21-годишният диагонал стана три 
пъти играч на седмицата в конференци-
ята Big West в американския колежан-
ски шампионат. Това се случи в 10-ата 

седмица (завършваща на 5 март), 11-ата 
седмица (завършваща на 12 март) и 12-
ата седмица (завършваща на 18 март). 
Друга награда за него в 10-ия кръг 
дойдe от Асоциацията на колежанските 
треньори. Оттам също го избраха за 
играч на седмицата.

Високият 2,10 мeтра 
българин

записа 31 точки, 13 блокади и и три 
аса в двата мача в седмицата до 5 март. 
Следващата седмица той постигна 
19 точки, 3 блокади и 3 аса. В третата 
седмица, в която бе избран за играч 
на седмицата, българинът отбеляза 29 
точки, 2 блокади и 2 аса.

Със стабилната си игра Радо допри-
несе за това тимът му да заеме първото 
място във временното класиране в 
национален мащаб и да продължи по-
бедната си серия от 20 мача без загуба. 
Предишният рекорд на момчетата от 
Хаваите за най-много поредни победи 
е от далечната 2006 г. Тогава те реали-

зираха 19 мача, в които триумфираха 
безапелационно над съперниците си.

„Чувствам се страхотно, че оглавих 
три пъти класацията за играч на сед-
мицата“, успя да коментира Парапунов 
за BG VOICE въпреки натоварената си 
програма. „Благодарен съм за подкре-
пата на треньора и съотборниците ми. 
Тази година играя много по-добре в 
сравнение с миналата“, допълни мла-
дата ни спортна надежда.

Радо е родом от Разлог и играе в САЩ 
от 2017 г. „Има умора от мачовете, но 
гледам само напред. Целта ми, както и 
на целия отбор, е

първо място в лигата
и в националното първенство”, каза 
също волейболистът ни. Той допълни, 
че ще е много трудно да се преборят с 
миналогодишните шампиони от щат-
ския колеж в Лонг бийч, Калифорния, 
но казва, че не е невъзможно.

Радо сподели, че е изненадан, но 
и стимулиран от допълнителните 
изисквания за включване в колежан-
ските спортни отбори. „Трябва не само 
да имаш спортна форма, но и добри 
оценки и да не изоставаш в академичен 
план. В България не беше така“, обясня-
ва състезателят.

Радо е записал да учи маркетинг и 
тази специалност му харесва много. 
Засега той не е мислил какво ще прави 
след колежа, но се надява да продължи 
да играе волейбол, ако е възможно 
някъде в добър европейски отбор.

Досега през сезона Радо е на чело в 
няколко индивидуални класации в пър-
венството на САЩ - № 1 е по отбелязани 
точки на сет с общо 232 точки и № 4 е 
по асове с общо 31.

В мача във вторник от този кръг 
Воините на дъгата отнесоха отбора на 
университета „Конкордия“ в Ървайн, Ка-
лифорния, с резултат 25-20, 25-16, 25-16. 
В петък и в събота те играят с Универси-
тета на Калифорния в Сан Диего.

Четвъртфиналите в лигата започват 
на 18 април, а националните финали – 
на 30 април.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Радослав Парапунов стана играч 
на седмицата три поредни пъти 
в конференцията Big West

Български волейболист 
прави фурор в Америка

Мощният сервиз на българина

Радо с една от наградите си

Владо (втори отдясно наляво) с други играчи
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Пред хиляди в Чикаго: Багата 
ще се бие срещу Бам Бам

Б
ългарската MMA звезда 
Благой Иванов–Багата ще 
се бие пред рекордна за 
кариерата си публика в на-
чалото на лятото в Чикаго. 
В следващия си мач на 8 

юни той ще премери сили с австрали-
еца Тай Туиваса, известен с прозвището 
Бам Бам, в галавечер № 238 на UFC. 
Арена на битката между двамата ще 
бъде прочутата зала “Юнайтед център” 
в Чикаго.

В нея играят мачовете си емблема-
тичните за NBA и NHL отбори “Чикаго 
Булс” и “Чикаго Блекхоукс”.

Залата, в която се е вихрил легендата 
на баскетбола Майкъл Джордан, е с ка-
пацитет за над 20 000 зрители. На 8 юни 
в нея ще гастролират бойците на UFC, 

която е най-авторитетната 
верига в смесените бойни 
изкуства.

Билетите за галавечерта 
ще бъдат пуснати в про-

дажба на 5 април. Багата със сигурност 
ще има солидна българска подкрепа от 
българите, които живеят в района на 
Чикаго.

Следващият съперник на Иванов пък 

има запазена марка за отбелязване на 
победите. 

След успех в клетката Бам Бам

пие алкохол от своя 
спортна обувка

Досега австралиецът го е правил 8 
пъти. Туиваса обаче изгуби последния 
си мач в октагона.

Австралиецът бе нокаутиран от 
бразилеца Жуниор дос Сантос. Същият 
боец победи Багата при дебюта в UFC.

Дос Сантос обаче надви българина 
след пълен мач от 5 рунда по 5 мин. и 
съдийско решение.

На 10 март Багата спечели мача си 
срещу американеца Бен Роутел в Уичи-
та, Канзас, и записа първи успех в UFC.

32-годишният български боец, който 
е световен шампион по бойно самбо 
за 2008 г., вече с актив от 17 победи и 2 
загуби при ММА професионалистите. 
Шест пъти побеждава с нокаут и шест 
със събмишън.

Благой се изкачи в ранглистата на 
тежка категория, където заемаше 15-а 
позиция преди победата си в Канзас. 
Ротуел се бе бил за последно на 4 
октомври 2016-а, като преди дългата си 
пауза в кариерата бе записал престиж-
ни успехи над Алистър Овърийм, Мат 
Митриоун и Джош Барнет.

Българинът излиза в огромната 
зала на „Чикаго Булс“ през юни

Залата “Юнайтед център” в Чикаго
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Б
ългарският спектакъл 
„Секс, наркотици и рокен-
дрол“, който вече 27 годи-
ни е на сцената, отново е 
на турне.

Дони, Ивайло Христов 
и Коцето-Калки представят постанов-
ката пред българите в САЩ и Канада. 
Началото бе на 22 март в Калгари, пос-
ледваха Торонто и Ванкувър. Предста-
вленията са до 14 април, като тримата 
ще минат през Шарлот, Лос Анджелис, 
Финикс, Далас, Хюстън, Маями, Денвър, 
Минеаполис и Чикаго. В един от сво-
бодните си дни актьорите разгледаха 
Ванкувър отвисоко, обикаляйки над 
него с хидроплан.

“Секс, наркотици и рокандрол“ е

най-играният 
спектакъл в България

Той дори изпреварва прочутия мюзи-
къл „Котките“, задържал се в Лондон 21 
години и в Ню Йорк 18 години.

„Не ми минаваше през ума през 1992 
година, че ще го играем толкова много 
пъти“, призна преди време Дони, един 
от главните изпълнители в спектакъла. 
Той си спомни, че дори след първия 
сезон попитал Ивайло Христов дали 
ще продължат и през следващия. „Сега 
очите ни са вперени в 30-годишнината“, 
признава той.

Коцето-Калки, другият с култов герой 
в постановката, пък си спомня, че 
когато играли първите спектакли в про-
винцията, сред публиката имало доста 
възмутени хора от силните и мръсни 
думи, които се изричат. Постепенно 
обаче това отминало.

Ивайло Христов признава, че е бил 
притеснен в началото, защото до 1992 г. 
не се е срещал с такъв вид спектакъл – 
отделни монолози, различни образи...

„Най-интересното е, че този спекта-
къл

през годините звучи 
различно

Не променям текста, но в контекста 
на времето, на онова, което се случва 

навън на улицата, 
тоя текст започва да 
звучи по различен 
начин”, казва той.

В началото Коцето 
и Дони имали за-
дачата да измислят 
музикални паузи, в 
които Ивайло Хри-
стов да има време 
за смяна на ролите 
и костюмите. В годи-
ните изпълняваните 
песни са се смени-
ли няколко пъти, 
докато се стигне до 
един по-акустичен 
вариант на пиесата с 
музика изцяло на живо.

„Ние бяхме млади момчета, гости 
на Ивайло Христов, които в началото 
приеха цялото нещо като едно веселие. 
Всъщност спектакълът тръгна в Мла-
дежкия клуб на НДК. Когато се премес-
ти постановката на сцената на театър 
„Българска армия”, нещата станаха по-
сериозни. А вече към десетата година 
на спектакъла изведнъж си дадохме 
сметка колко много е игран. Дори 
имаше известен период на криза, през 
който си мислихме дали не е време да 
се откажем. Но след това си дадохме 
сметка, че

няма смисъл да се 
отказваме

от нещо, което върви. Както и от мисли, 
които с течение на времето разбираме. 
Защото не всички мисли, които е вло-
жил Ерик Богосян в текста, са разбира-
еми веднага. Има някои неща, за които 
човек узрява, за да разбере слоевете 
вътре в тях“, споделя преди време 
Коцето-Калки.

Той се запознал с Ивайло Христов по 
време на една „Аполония”.

„Тогава свирихме с „Медикус”. И след 
някакъв ангажимент си спомням, че 
бяхме с Ивайло в клуба на „Аполония”, 

направихме 
много музикални 
и други импро-
визации, стана 
голям купон и 
може би той тога-
ва се впечатли от 
нашата енергия. 
Явно след това, 
разговаряйки с 
режисьора Нико-
лай Ламбрев, са 
решили, че имат 
нужда от двама 
души, които да 
го подпомагат 
в спектакъла“, 
спомня си музи-

кантът.
Актьорите си спомнят, че в началото 

публиката е била много 
ентусиазирана

също като и тях. „Все пак това беше на-
чалото на 90-те години. Времената бяха 
много странни. Хората приемаха всяко 
нещо с отворени очи, с отворени сърца. 
И въпреки че за тогавашните разби-
рания спектакълът беше доста нецен-
зурен, сега това вече не е така, хората 
приемаха със страхотни ръкопляскания 
всяка наша реплика и всяко музикално 
изпълнение“, връща се назад Калки.

Българският „Секс, наркотици 
и рокендрол“ в САЩ и Канада
Дони, Ивайло Христов и 
Коцето-Калки са на турне, 
ще гостуват и на Чикаго
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На 25 март Елтън Джон отбеляза 72-рия си 
рожден ден и съобщи, че ще издаде авто-
биография. Тя ще излезе на 15 октомври и 

ще носи простото заглавие „Аз”.
Елтън Джон показа и корицата на книгата. В 

кратко видео той шеговито написа: „За първи път 
някой вижда това с изключение на мен, разбира 
се.”

Музикантът, който има двама синове - на осем 
и на шест години, със съпруга си Дейвид Фър-
ниш, ще разкаже открито за бурните си дни на 
поп звезда, за наркотиците и как се е установил и 
създал семейство.

„След Елтън Джон светът на музиката нико-
га няма да бъде същият”, гласи официалното 
съобщение за книгата. „В автобиографията Елтън 
използва открит, смирен и прям тон и говори за 
своята музика и за своите отношения, страсти и 
грешки”, се допълва в него.

Посетителите на гей бара „Пийсис” в ню-
йоркския квартал Гринич вилидж посрещ-
наха радушно британската певица Адел и 

американската актриса Дженифър Лорънс.
Двете звезди са носителки на награди „Грами” 

и „Оскар”. Те видимо се забавляваха, като танцу-
ваха и прегръщаха мъже голи до кръста, с които 
си правиха селфита. Адел и Лорънс танцуваха 
под звуците на парче на Кайли Миноуг, след като 
участваха в състезание по надпиване.

Адел отдавна е любимка на гей общностите. В 
интервю пред списание „Тайм” от 2015 година тя 
заяви, че с нетърпение очаква да види, когато 
порасне, нейният син дали ще й представи 
гаджето си от женски или от мъжки пол. „Какъвто 
и да е изборът му, аз като майка винаги ще го 
подкрепям”, твърди певицата.

Елтън Джон издава 
автобиография през есента

Адел и Дженифър Лорънс 
щуреят на гей парти

С
лед „Оскарите“ много таб-
лоиди написаха, че Лейди 
Гага не е безразлична към 
Брадли Купър и между два-

мата има нещо повече от приятел-
ство. Според списание People обаче 
певицата не излиза с партньора си 
от „Роди се звезда“, а с негов колега.

По данни на източника на изда-
нието отскоро певицата се среща с 
Джеръми Ренър.

Джеръми има дъщеря от брака си 
със Сони Пачеко. От няколко месеца 
те са разделени.

„Занимавах се с музика повече от 
12 години. Просто не исках да я пре-

връщам в бизнес“, казва актьорът, 
който има над 40 роли в киното.

В началото на февруари Лейди 
Гага обяви, че слага край на годежа 
и връзката си с Крисчън Карино, с 
който излизаше цели 9 години. До 
момента тя не е потвърдила офици-
ално за новата си връзка.

Лейди Гага е с ново гадже, 
но не Брадли

Б
ританският актьор Даниъл 
Крейг пристигна в Белград, 
където най-вероятно ще 
снима 25-ия филм от поре-

дицата за Агент 007. Очаква се Крейг 
ще влезе в ролята Джеймс Бонд за 
последен път.

Според медийни публикации е 
възможно снимките в Белград да са с 
идеята Агент 007 да се върне в стра-
ната, от която произлиза, и в нея да 
приключи своя живот. Писателят Иън 
Флеминг е получил вдъхновение за 
този образ от сръбския агент Душан 
Попов, който живеел в Белград.

През миналата година Крейг 
потвърди, че ще играе в още един 
филм за тайния агент Джеймс Бонд 
и обясни, че това ще бъде неговото 
последно появяване в тази роля.

Дали Даниъл Крейг ще приключи 
кариерата на Бонд и за последен 

път ще облече смокинга на Агент 
007 именно на улиците на сръбската 

столица, ще научим до лятото, когато 
са планирани снимките на филма.

Даниъл Крейг за последно
като 007 в Белград
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Голям ледник в Гренландия, който беше един 

от най-бързо топящите се в света, отново 

нараства, съобщи НАСА.

Ледникът Якобшоувън се свиваше с около 

3 км около 2012 г. и изтъняваше с около 40 км 

годишно. От две години обаче той нараства с 

приблизително същия темп. Възможно е това да 

е временно.

„Това беше изненада. Свикнали бяхме, че е 

неудържим” – каза Джейсън Бокс от Датския 

геоложки институт, който не е участвал в изслед-

ването. Той уточни, че този ледник е „вероятно 

най-важният в Гренландия, защото освобождава 

най-много лед в северното полукълбо”.

Причина за промяната вероятно е естестве-

ното циклично охлаждане на водите в Северния 

Атлантически океан, каза ръководителят на 

изследването Ала Казендар от НАСА.

Голям топящ се ледник 
пак започна да расте

А
риана Гранде все още 

не е преживяла Пийт 

Дейвидсън. Това смятат 

нейни фенове след 

последната й публикация в 

Instagram. Тя се състои от цитат, 

в който се казва, че ако обичаш 

някого, трябва да го пуснеш да 

си отиде.

Певицата е качила известна 

сентенция на Хорацио Джоунс, 

според който трябва да се 

разделим с хората, които ни 

нараняват, независимо че ги 

обичаме.

„Да оставиш някого да си 

отиде, не означава да спреш 

да го обичаш и да се грижиш 

за него“, написа почитателка 

на изпълнителката, която след 

раздялата си с комика издаде 

песента Thank U, Next.

В момента Пийт Дейвидсън 

излиза с 20-години по-възраст-

ната от него Кейт Бекинсейл 

и по всичко личи, че вече е 

забравил Гранде, за която дори 

бе сгоден.

Ариана Гранде тъгува 
по Пийт Дейвидсън

Аланис Морисет 
е бременна с трето дете

„О
бичаме и живеем за децата 

си. Живеем за чиста и нео-

петнена Любов, каквато е 

нашата. Благодаря на цяло-

то ни семейство За всичко!!! На всички 

хора, с които работя, както и на всички 

приятели и почитатели за безрезервна-

та подкрепа!“ Това написа Емилия във 

Facebook.

Преди дни певицата стана на 37 годи-

ни и по този повод направи своеобраз-

на равносметка на живота си.

Изпълнителката сподели снимка със 

съпруга си Жорж Башур. На нея се виж-

да, че той й е подарил огромен букет от 

сребристи и червени рози, в средата на 

който има микрофон, направен отново 

от същите цветя. До него има бяла звез-

да с надпис: „Обичам те, моя Звезда!“

Емилия: Живея за 
неопетнената любов

Слон предизвика смут в китайски град, 

като се разходи свободно по улиците. 

Животното се отделило от стадото си и се 

държало лошо, защото му било топло, съобщи 

китайската телевизия Си Си Ти Ви.

На кадрите се вижда как след него ходят 

полицаи и призовават гражданите да опразнят 

улицата. Никой не е пострадал при инцидента.

Бързата урбанизация през последните години 

в Китай навлиза все повече в териториите на 

дивите животни, затова подобни инциденти не 

са рядкост в азиатската страна.

Слон предизвика смут в 
китайски град

П
евицата Аланис Морисет съобщи в 

Instagram, че е бременна с третото 

си дете.

Тя публикува снимка как пее в 

звукозаписно студио, на която добре се виж-

да закръгленото й коремче.

„Толкова много нови неща” – написа 

Аланис Морисет към нея и добави емоджи 

сърце и молитва.

Аланис Морисет е на 44 години. Тя има 

син и дъщеря. Синът й Евър Имре е на осем 

години, а дъщеря й Оникс Солас ще навърши 

три през юни.

Аланис Морисет не е издавала албум от 

2012 г., когато излезе Havoc and Bright Lights. 

Сред хитовете й са Ironic, You Oughta Know, 

Thank U, Hands Clean.
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П
ринц Чарлз, придружен 
от съпругата си, херцоги-
нята на Корнуол Камила, 
се разходи из обновения 

център в колониален стил на Хавана 
в рамките на историческото си посе-
щение в Куба.

Заобиколени от тълпа от любо-
питни местни жители и туристи, 
британският престолонаследник и 
съпругата му се разходиха из центъ-
ра на кубинската столица, придру-
жени от градския историк Еусебио 
Леал, и откриха статуя на английския 
драматург Уилям Шекспир на улица 
„Меркадерес”.

Британският престолонаследник 
влезе и в частна бръснарница, къ-
дето приседна на старинен стол и се 
разговори със собственичката.

Столицата на Куба за кратко е била 
британска територия през 1762 г., 
преди Англия да реши да я размени с 
испанците срещу Флорида.

Б
ащинството е сред сладки-
те мигове, които всеки мъж 
трябва да изпита. Това спо-
дели Орлин Павлов, който 

стана татко в средата на януари. 
Певецът изтъкна, че помага на прия-
телката си, като сменя памперси.

Изпълнителят призна, че се 
разплакал в родилното, след като 
видял за първи път дъщеричката си 
Елизабет. Разчувствал се и при вида 
на половинката си. „Не знам, това 
чувство не може да се опише. Много 
е хубаво, много е истинско. Някак 
си това те свързва още повече с 
половинката и с детето, разбира се. 
Прави една изключително силна и 
калена връзка, завинаги“, разказа 
той.

Певецът коментира още, че дете-
то му вече разпознава образи. „Въ-

обще едни страхотни мигове, които 
остават завинаги“, добави Павлов.

Принц Чарлз откри 
статуя на Шекспир в Хавана

Н
икол Кидман и Кийт 
Ърбан „работят наистина 
здраво“, за да дадат на 
двете си деца „обикновен 

живот“. 51-годишната актриса и 
кънтри звездата живеят в Нашвил 
с дъщерите си 10-годишната Сънди 
и 8-годишната Фейт. Никол твърди, 
че със съпруга й са сключили спо-
разумение да защитават личния си 
живот от външния свят.

В скорошно интервю холивуд-
ската актриса сподели: “Живея в 
Нашвил съвсем целенасочено. 
С Кийт всъщност водим съвсем 
обикновен живот. Непрекъснато 
го повтаряме, но хората сякаш не 
ни вярват. Но ние наистина сме 
съвсем обикновени хора. Работим 
здраво и защитаваме личния си 

живот.“
Двойката е омъжена от 12 годи-

ни и Никол разкри, че е разбрала, 
че Кийт е мъжът на живота й.

Никол Кидман: 
Живея обикновен живот

Светът отбелязва половин век от прочутия 
протест в леглото на Джон Ленън и Йоко 
Оно.

По този необичаен начин двамата изразяват 
протеста си срещу войната във Виетнам и наси-
лието по света.

В края на март 1969 година звездната двойка 
се отказва от меден месец и се установява в хо-
тел в Амстердам. Облечени в бяло, в продълже-
ние на една седмица те дават пресконференции 
и приемат гости в леглото.

По този начин изразяват посланието си за по-
стигане на хармония в света – чрез мир и отхвър-
ляне на насилието във всичките му форми.

Амстердам отбелязва 50-годишнината от „по-
легналия” мирен протест на Джон Ленън и Йоко 
Оно с редица прояви.

Най-новата тенденция при маникюра се 
оказва изрисуване на ноктите с черно-
белите шарки на крава. Новият писък на 

модата беше популяризиран от певицата Ариана 
Гранде в страницата й в Instagram.

За представителките на нежния пол, които по-
желаят да последват тенденцията, има няколко 
стъпки. Първо се нанася белият лак, после чер-
ният, а накрая - прозрачен. Трябва да се спазват 
типичните шарки на кравата.

Изкуството на маникюра има древна история, 
първите наченки са отпреди 3000 години. В 
Древен Египет и Китай са покривали плочката 
на нокътя с различни нюанси на червеното, а на 
простолюдието било позволено да си боядисва 
ноктите в бледи пастелни нюанси.

Маникюрът бил и белег за положение в обще-
ството.

50 г. от мирния протест в 
леглото на Джон Ленън

Писък на модата – маникюр с 
шарки на крава

Орлин Павлов за бащинството: 
Много е сладко
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В
любените се решават на 

съвместна почивка поне 

една година след нача-

лото на връзката си. Това 

показва допитване, направено по 

поръчка на компанията за вакан-

ционни резервации „Алфарумс“. 

Според данните 39 процента от 

двойките изчакват над една година, 

преди да заминат на съвместна 

почивка. По-дръзките 24 процента 

от наскоро обвързаните партньори 

се решават да почиват заедно още 

преди да е изминал третият месец 

от началото на романа им.

По отношение на продължи-

телността на първата съвместна 

почивка 35 процента от двойките 

смятат, че идеалното време за нея 

е между пет и седем дни. Около 27 

процента от анкетираните са на 

мнение, че е най-добре партньо-

рите да почиват насаме около 3-4 

дни.

Двойките чакат поне 
година за първата си ваканция

П
аметник на Велко Кънев 

ще бъде открит в Елхово 

на 31 март, когато е праз-

никът на родния град на 

големия български артист.

Паметникът е изработен от ме-

синг от ямболския скулптор Петко 

Йорданов, висок е 2,2 метра и тежи 

близо 300 кг. Той ще бъде разполо-

жен на площада пред елховското 

читалище „Развитие”, където Велко 

Кънев прави първите си стъпки в 

актьорския занаят.

През 2018 г. в Елхово беше откри-

та постоянна музейна експозиция 

за Велко Кънев по повод 70 години 

от рождението на артиста.

Велко Кънев е изиграл над 

десетки роли в театъра и киното. 

Участва с главни роли във филмите 

„Оркестър без име“, „Бой последен“, 

„Матриархат“, „Мъжки времена“, 

„Бон шанс, инспекторе!“, „Да оби-

чаш на инат“ и др.

За ролята си на Кръстьо Никифо-

ров от пиесата „Великденско вино“ 

на Константин Илиев пък получава 

„Аскеер” за водеща мъжка роля 

през 1994 г.

Вдигат паметник 
на Велко Кънев в Елхово

С
офи Маринова 

и Гринго вече 

са семейство Да-

видови. Двамата 

вдигнаха голяма сватба в 

София.

След като ромската 

перла и приятелят й 

сключиха граждански 

брак преди месец, преди 

дни те събраха близки и 

приятели, за да си кажат 

„Да“. Кумуваха им Пресла-

ва и половинката й Павел 

Лазаров.

Сред гостите бяха Иван 

Динев–Устата, Димитър 

Рачков, Андреа, Констан-

тин, Илиян, Борис Дали, 

Камелия, Гери-Никол, 

Глория и дъщеря й Симо-

на, дизайнерката София 

Борисова, „Мисис Баба“ Дони Чачо-

ва, кметът на Владая Таня Иванова 

и други.

Както и за подписването и мо-

минското парти, за сватбата Софи 

Маринова отново бе избрала рокля 

на София Борисова. Тя бе класиче-

ско бяло, с дантела, воал и шлейф, 

като по нея имаше сини пеперуди и 

кристали.

Софи Маринова събра куп 
звезди на сватбата си

„Не искам да се сривам. Желая да запазя 

брака си и да бъда бащата, който искам 

да стана. Музиката е важна, но за мен 

на първо място са семейството и здравето ми.“ 

Това написа Джъстин Бийбър в Instagram. Певе-

цът се извини на феновете си, че заради психич-

ните си проблеми е спрял участията си.

Изпълнителят посочва, че в момента за него 

по-важно е да се фокусира върху разрешаването 

на своите дълбоко вкоренени проблеми и да 

запази брака си, който е само на няколко месеца.

Бийбър обещава да зарадва феновете си с нов 

албум, но не може да се ангажира с краен срок.

„Прочетох доста съобщения, в които се казва, 

че искате албум. Ходих на турнета през целия си 

тийнейджърски живот, както и след като прех-

върлих 20-те“, припомни Бийбър.

Джъстин Бийбър: Не искам 
да се сривам

Легендарният соул певец Стиви Уондър е по-

следният оповестен хедлайнер на фестива-

ла „Бритиш съмър тайм” в лондонския Хайд 

парк през лятото.

Шестдесет и осем годишният Уондър ще пред-

стави на фестивалната сцена шоуто си The Stevie 

Wonder Song Party: A Celebration of Life, Love & 

Music, посветено на дългогодишната му кариера. 

Специален гост на соул легендата ще бъде друг 

именит изпълнител – 69-годишният Лайънъл 

Ричи.

„Има хедлайнери и велики хедлайнери, 

участници и звездни участници. Има още хиляди 

прилагателни, но сред тях не можем да открием 

думата, която точно да опише какво ще се случи 

на 6 юли в Хайд парк. Стиви Уондър ще изпълни 

най-големите си хитове”, обявиха организатори-

те.

Стиви Уондър – хедлайнер 
на фестивал в Хайд парк
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З
елени пространства, синя 
шир и плажове, покрити 
с бели камъни. Изола 
деле Фемине е див атол с 
девствена природа, парче 
от рая на Италия и с още 

едно качество – продава се. Ако някога 
сте си мечтали да притежавате собствен 
италиански остров, трябва да знаете, 
че аристократичната фамилия, която 
го притежава, го продава. А цената 
му е много по-ниска от тази за вила в 
Тоскана.

Островът е пуснат за продажба, като 
се очакват оферти на стойност над €1 
млн.

Продавачите му са членове на 
аристократично семейство, което 
подобно на много други в Италия вече 
не може да си позволи поддръжката на 
недвижимите имоти, наследявани през 
вековете.

Самотният остров е част от защитен 
морски природен парк, който понас-
тоящем е елитна локация за гмуркане. 
Древноримски котви и реликви се 
намират на морското дъно край брего-
вете му. Водите на рифа са обитавани 
от омари, морски анемонии и каменни 
корали мадрепора. Потенциалът за

самостоятелно гмуркане
и слънчеви бани е гарантиран.

Островът първоначално е предложен 
за продажба на тройно по-висока цена, 
но никой не е проявил интерес при 
офертата за 3,5 милиона евро, поради 
което сега тя е понижена и е изключи-
телно изгодна. Брокерите казват, че 
са готови на сделка, ако наддаването 
стигне два милиона евро.

Изола деле Фемине се намира само 
на 300 метра от селце в Сицилия, на-
речено на негово име. Графиня Паола 
Пило Бачи е наследничката на фамили-
ята, която е притежавала острова от XVII 
век насам. „Има някои безумци в отлич-
на физическа форма, които плуват до 
острова от селцето, но често има силни 
течения в тази тясна морска ивица. Аз 
лично се качвам на гумена надуваема 
лодка всеки път когато идвам тук, за да 
плувам и да си правя слънчеви бани – 
сама или с приятели”, казва тя.

Бачи е художник, има топли спомени 
за летата, прекарани на младини на ка-
менистия остров. Приключенията й от 
онова време са оказали силно влияние 
на творбите й, изобразяващи подвод-
ния живот.

Водата около Изола деле Фемине е 
прозрачна и има магическа привле-
кателност. Красотата и тишината на 
острова са очарователни. Там сте само 

вие, звукът на вълните и крясъците на 
чайките, казва графинята.

Нейните предшественици са използ-
вали острова като

тайно убежище
където са можели да се наслаждават на 
морето и слънцето далеч от шумните 
туристи.

Времената обаче са се променили. За 

много от старите италиански аристо-
кратични фамилии цената на поддръж-
ката на подобни имоти е непоносима, 
особено ако потомците са се премес-
тили и идват там само за почивки и 
празници.

Някогашното семейно бижу вече 
няма смисъл за семейството. Затова се 
търси нов собственик, който би могъл 

да вдъхне живот в острова и кулата.
Изола деле Фемине има много богата 

история, с древногръцки и римски 
каменни и варовиково-хоросанови 
басейни, някога използвани за пригот-
вяне на ферментирал гурме рибен сос, 
наричан гарум.

Древната кула се издига на висок зат-
ревен хълм. Тя е част от отбранителна 
мрежа от крепости, строени да защита-

ват бреговете на Сицилия от набезите 
на сарацински пирати. От върха на 
кулата се разкрива 360-градусов изглед, 
стигащ чак до остров Устика.

Крепостта е бомбардирана от съюз-
ническите сили през Втората световна 
война, а по-късно е използвана от аме-
риканския флот като военен аванпост 
за патрулиране край северните брегове 

на Сицилия.
Ако бъде реновирана, тя може да се 

превърне в частна резиденция или в 
локация за организиране на празнен-
ства и бизнес събития. Новите собстве-
ници биха могли да кандидатстват за 
данъчни стимули и финансиране от 
Европейския съюз, ако подготвят про-
ект, който да се съобразява с околната 
природа.

Името

„Островът на жените”
(в превод от италиански език) е свърза-
но с легендата за 13 турски девици, изо-
ставени в открито море от семействата 
им като наказание за прегрешения. 
Смята се, че момичетата са намерили 
убежище на острова, след като лодката 
им е била потопена от бури, и са зажи-
вели щастливо там.

„Хората твърдят, че са виждали 
призрака на момиче, което щастливо 
се разхожда на брега, пее и танцува, но 
това са измислици”, казва Пило Бачи. 
„Името просто означава едно безопас-
но пристанище, даващо убежище от 
откритото море.”

Блуждаещи кораби, попаднали в 
беда, често намират пристан в неговите 
тесни заливи. Бреговете са покрити с 
малки бели камъчета и има само един 
пясъчен плаж със залив, където акости-
рат надуваеми и рибарски лодки.

Тъй като на острова няма много висо-
ки дървета, които да закриват гледката, 
панорамата е впечатляваща. Откритите 
зелени пространства и тишината го 
правят перфектно място за почивка без 
интернет и комуникации – изолиран 
рай, чийто бъдещ собственик може да 
се усамоти, за да медитира.

Изола деле Фемине – 
къс от рая на Италия
Островът край Сицилия се продава за 1 млн. евро
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