
» на 15

�  Българско семейство със зелени карти едва 
влиза в САЩ след 5 месеца в България

Да се докоснеш до 
България след 
23 години в имиграция

Републиканците в Тексас искат 
смъртна присъда за аборт 

 » на 14

За нашето „Там“ разказва 
режисьорът от Сиатъл Богдан Дарев

» на 20 - 21

Българин
проби в Холивуд 
с музика към 
„Годзила“ » на 22

Какви 
права

имаме на 
границата?

» на 13

BG хакер се призна за виновен 
за банкови измами 
в Пенсилвания

Всекидневното ни меню – 
по-вредно от цигарите

» на 38

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РРРРРРРРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕККККККЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

BG VOICE е издание на„BG VOICE” I

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова|С

Ангел Сапунджиев | Георг
Николова|Бор Дизй

увеличили 
трудно да си 

да, че може би става въпрос 

ишлено забавяне. Това са щати, къде-Я
ya

Стр. 3

12 - 15 април 2019, брой 29 (451), година IX



BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков

Галина Петрова | Вера Александрова |Сибила Патси | Невена Георгиева | 
Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова |  
Гергана Тодорова 
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова  | Жана Шепелява  |  Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнени-
ето на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

ОТ РЕДАКТОРА

Защо проблемът 
с циганите им е 
пунта мара

Пускам си аз българските новини и 
гледам протест/шествие в Габрово, дете, 
нахапано от куче и какво ли още не преди 
скандала на месеца – евтините апартаменти, 
техните собственици, оставки и връщането 
на някои “през задния вход” в парламента 
(последното по темата обобщаваме на стра-
ници 4-5 и всеки ден на нашия сайт www.
BG-VOICE.com).

В Габрово хората се вдигнаха на протест 
след като трима цигани пребиха продавач 
в денонощен магазин. И хората са прави да 
негодуват – престъпността е ненаказана в 
България, особено тази дребната. И хората 
са по-чувствителни когато извършителите 
са роми, защото смятат, че на тях държа-
вата позволява много. Както се изрази 
един приятел от Габрово “живеят на гърба 
на цяла България”. Не съм сигурен дали 
извършителите на насилствени престъпле-
ния като побои, изнасилвания и убийства от 
цигански произход са повече от българите. 
Но усещането е такова, защото циганската 
престъпност вдига телевизионния рейтинг 
и кликането по новинарските сайтовете.  А 
и събужда у всеки у нас емоция, да не се 
лъжем.

Но ако се вгледате в репортажа в Нови-
ните на NOVA, не може да не ви направят 
впечатление момчетата, които разпалват 
емоциите на протестиращите пред камери-
те, тези които викат “мафия”, но с усмивка 
и очевидната липса на представа защо са 
там и коя е точно “мафията”. Това е просто 
поредният протест с огромен проблем на 
хората, който е използван за замитане на 
други скандали или предизборни цели – в 
случая и двете. И организиран от тези, за 
които е изгодно това да бъеде първа новина 
в емисиите. Не, че мнозиноството от хората 
не са отишли доброволно и по убеждение 
на протеста в Габрово, но сред тях със 
сигурност има провокатори – и това си про-
лича най-вече във втората нощ на протеста. 
В крайна смека заподозрените извърши-
тели са арестувани и сега чакаме да видим 
присъдата. Като се има предвид, че имат 
предишни престпления, тя би трябвало да е 
по-сурова. 

Но да се върнем на твърдението на моя 
приятел, че циганите “живеят на гърба на 
цяла България”. Не е точно така, макар че 
се възползват максимално от социалната 
система в страната. Тези, които наистина 
живеят на гърба на цяла България, са тези 
за които тези протести са изгодни. За тях 
е важно проблемът с циганите да не бъде 
решен никога, а хората да бъдат изправя-
ни едни срещу други. Те са мафията, срещу 
която протестират в Габрово. Но протестът 
е на грешното място, а камъните са хвър-
лени по грешните къщи.

Протестът трябва да е в София, пред 
луксозните блокове и апартаменти, купени 
за дребни суми срещу големи услуги, 
които са в ущърб на всички – и цигани, и 
българи. Срещу тях трябва да са хвърле-
ните камъни. Те са кукловодите на това 
разделение и неравенство в обществото, 
заграбили богаствата на страната, експло-
атиращи труда и страховете на хората, 
поставили полицаите на улицата срещу 
своите сънародници. Те и тези, които им 
дават евтините апартаменти, плащат скъ-
пите почивки и образованието на децата 
им в чужбина.

Един цитат от любимата ми книга 
“Тютюн” описва точно това – мислите на 
полицейския началник Чакъра след една 
тютюнева стачка – “Имаше някаква мафия, 
която управляваше невидимо държавата. 
Имаше някакъв съюз от много богати хора, 
от търговци, индустриалци и банкери, 
който беше подчинил правителството, по-
лицията, войската, който решаваше и на-
правляваше всичко, който нямаше милост 
и не се спираше пред никакви средства, за 
да запази властта и грабителството си.”

И докато по телевизиите даваха проте-
ста, подалият оставка като депутат Цветан 
Цветанов се беше върнал в парламента, но 
като нещатен сътрудник. Пунта мара, както 
каза премиерът Борисов.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Борисов извади Цветанов от 
парламента за втори път
„Това не е пунта мара, казано на преводен език“, обяви лидерът

Ц
ветан Цветанов намери 
начин да се върне в парла-
мента, макар и „през задния 
вход“. Той стана нещатен 
сътрудник на ГЕРБ, което му 
осигури пропуск и достъп 

до Народното събрание. Цветанов ос-
тана без тях, след като подаде оставка 
като депутат заради скандала с евтини-
те апартаменти на властта.

Новото поприще на зам.-шефа на 
ГЕРБ раздразни лидера му Бойко 
Борисов, който се наложи да поиска 
повторното му излизане от парламен-
та. Няколко часа по-късно Цветанов 
се отказа да е сътрудник в Народното 
събрание.

„Ще дам на Цветанов право да проме-
ни статута си веднага“, коментира преди 
това премиерът и допълни: „Не може 
толкова тежко наказание да получи 
– да напусне парламента, да напусне 
шефското място на парламентарната 
група, шефското място на комисия по 
сигурност и заради този договор да се 
внесе съмнение, че това е едва ли не 
пунта мара, казано на преводен език“, 
каза Борисов.

Премиерът нарече поведението на 

Цветанов несериозно.
„Той, понеже е убеден в своята невин-

ност, още не може да схване всъщност в 
каква ситуация се е поставил.

Да му се чуди човек”
- каза Борисов.

Малко преди това обаче депутатите 
от ГЕРБ защитиха доскорошния си шеф. 
Новата лидерка на групата на управля-

ващите Даниела Дариткова обясни, че 
като нещатен сътрудник Цветанов по-
лесно ще влиза в парламента и народ-
ните представители ще имат по-лесна 
връзка с ръководството на партията.

„Нормално е зам.-председателят 
да може да посещава заседанията на 
парламентарната група. За нас е важно 
да имаме комуникация с него“, каза 
Дариткова. Тя уточни, че нещатните 

сътрудници в Народното събрание не 
получават заплати.

Няколко часа по-късно Цветанов се 
отказа да е сътрудник чрез съобщение 
във Facebook.

“Тъй като винаги използвам цен-
тралния вход на всички институции, в 
които влизам, и за да ограничим всички 
спекулации и погрешни интерпретации 
с внушения, разговарях с колегите от 
ПГ на ГЕРБ и по мое искане ще бъда за-
личен като нещатен сътрудник”, написа 
той.

Междувременно Борисов отново ко-
ментира темата с евтините апартаменти 
на хора от властта и постави въпроса 
дали изобщо трябва да има данъчна 
оценка на имотите.

„И виждате тука вече играта. Харесах 
си апартамента на картинка, харесах си 
апартамента на изкоп, харесах си го по 
интернет, отстъпеното право на строеж, 
инвестиране на зелено... И след това, 
като започнат да се сумират цените 
и парите, излизат съвсем различни 
сметки. И тука това би могло да бъде 
действителен политически дебат тряб-
ва ли да има изобщо данъчни оценки?”, 
обясни още Борисов.

Снимка: БТА
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Н
ови имена на политици 
бяха замесени в имот-
ния скандал, разразил се 
във властта. Продължа-
ват и имотните войни в 
българската политика.

Валери Симеонов поднови атаката си 
към министъра на туризма Николина 
Ангелкова и я обвини, че живее в къща, 
която не е декларирана, дори намекна, 
че е на групировка.

Ангелкова реагира веднага и отрече. 
Тя и Симеонов си размениха реплики 
през медиите и преди седмица, когато 
лидерът на НФСБ обяви, че министърка-
та е купила евтин апартамент и къща в 
„Драгалевци“, а тя се опита да го обори с 
документи.

Днес Симеонов обясни, че минис-
тър живее в луксозен имот в един от 
престижните квартали извън София. 
Жилището на било собствено, не било и 
декларирано.

„Така че, доколкото познавам моите 
колеги, няма да се учудя, ако депутатите 
от НФСБ подадат сигнал до КПКОНПИ 
за проверка защо в декларацията няма 
този имот”, заплаши Симеонов и показа 
снимка на къщата. Той обясни, че става 
дума за имот от 2.5 дка,

луксозна къща 
на два етажа

в който дълго време живее съответният 
министър със семейството си.

Ангелкова се разпозна в обвинени-
ята на Симеонов, но отрече да живее в 
имота.

„Ясно съм декларирала моите имоти. 
Къща нямам никъде, живея в апар-
тамент, който е описан ясно в моята 
декларация”,заяви Ангелкова. Тя добави, 
че къщата, чиято снимка се разпростра-
нява в социалните мрежи, принадлежи 

на родителите на съпруга й и тя я е 
посещавала само като гост, придружава-
на от детето си.

Междувременно 

самият Симеонов стана 
обект на проверка 

за евтини имоти. Прокуратурата поиска 
антикорупционната комисия да про-
вери сигнал за имоти, купени от СКАТ 
ООД, чийто собственик е лидерът на 
НФСБ. В сигнала са описани три сделки 
за купени имоти на нереално ниски 
цени. Случаите са за право на строеж 
на апартамент и покупка на офис в 
Слънчев бряг, както и покупка на имот 
частна общинска собственост, докато 
самият Симеонов е шеф на общинския 
съвет в Бургас. Лидерът на НФСБ нарече 
сигнала клевета.

Проверка започна и срещу депутат от 
БСП. Крум Зарков ще бъде подложен на 
нея не заради евтини имоти, а заради 
имоти на значителна стойност, става 
ясно от съобщение на прокуратурата. 
Социалистът ще трябва да разкрие бан-
ковата си тайна и да предостави пълни 
копия на нотариалните дела.

В началото на седмицата в имотния 
скандал влезе и депутатът от ГЕРБ Делян 
Добрев. Информация, че негови родни-
ни са купували апартаменти на ниски 
цени, го принуди да подаде оставка и да 
напусне парламента.

Новите имотни бушони: 
Зарков, Симеонов, Добрев
Живее ли министър в къща на 
групировка, пита лидерът на НФСБ

Народното събрание

Валери Симеонов Крум Зарков Делян Добрев
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Българите в чужбина с рекорд: 
Изпратили $2,4 млрд. у дома

Б
ългарите в чужбина са 
изпратили рекордна сума 
пари в Родината през 
миналата година. Съна-
родниците ни, работещи 
или живеещи извън пре-

делите на страната, са превели обратно 
почти 2.4 млрд. долара (2.13 млрд. 
евро). Това се равнява на 3.8% от БВП 
на България, а сумата е прогнозна и е 
изчислена на базата на данни от МВФ, 
официалната национална статистика и 
националната банка.

Извън тези парични преводи има и 
пренасяне на пари в брой, но техният 
размер не се посочва.

В същото време растат и средствата, 
които се изнасят от България от рабо-
тещи в страната. Те са достигнали 221 
млн. долара, което не само е премина-
ване на психологическия праг от 200 
млн. долара, но и е ръст от над 11% при 
199 млн. долара за 2017 г. Все пак това 
са само 0.3% от БВП на България.

Новината съобщи Световната банка 
в най-новия си доклад за средствата от 
емигранти, които влизат или излизат от 
националните икономики. В разпрос-
транения преди дни доклад се казва, че 
за 2018 г. за

страните с ниски и средни 
доходи

те са достигнали рекордните 529 млрд. 
долара, което е увеличение с 9.6% 
спрямо 483 млрд. за 2017 г. Заедно с 
преводите към държавите с високи 
доходи общият обем на средствата, 
които са се движили в световната 

икономика през миналата година, е 689 
млрд. долара.

През 2019 г. тези връщани в Родината 
средства в страните с ниски и средни 
доходи вероятно ще достигнат 550 
млрд. долара и ще се превърнат най-
големия външен източник на финанси-
ране за тези икономики.

Като основна причина за чувствител-

ната промяна се посочва подобряване-
то на положението със заетостта в САЩ 
и ръста на икономиките от Персийския 
залив, където работят милиони хора, 
предимно от Азия.

Индия остава водещият получа-
тел на такива средства ($79 млрд.), 
следвана от Китай ($67млрд.), Мексико 
($36 млрд.), Филипините ($34 млрд.) и 
Египет ($29 млрд.).

В Европа и Централна Азия ръстът за 
2018 г. е бил около 11% - до $59 млрд. 
(което е рязко забавяне след 22% за 
2017 г.). Увеличават се преводите, ид-
ващи от Полша, Русия, Испания и САЩ. 
Най-големият получател на пари от 
емигранти и гастарбайтери е Украйна 
– нов рекорд от повече от $14 млрд. и 
увеличение от 19% спрямо предходна-
та година.

Данните на Световната банка показ-
ват, че преводите по официални канали 
остават доста скъпи – за изпращане на 
200 долара през първото тримесечие 
на 2019 г. таксата е била средно 7%. 
В Африка и малките острови в Тихия 
океан тя надхвърля 10%. Една от цели-
те на международната организация е 
до 2030 г. тази такса да намалее до не 
повече от 3%.

Сумата е равна на 3.8% от брутния вътрешен продукт на България
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BG ТЕЛЕГРАФ
Кокаин за милиони изплува 
от морето край Шабла

170 килограма кокаин с високо 
качество изплуваха в Чер-
но море в сряда.

Откритите 6 пакета били увити в непро-
мокаеми опаковки, а според полицията 
схемата е била за предаване в открито 
море. Пакетите са били опаковани в раз-
лични цветове, за които се предполага, 
че са код. 

Министерствата на вътрешните работи на България и Румъния са работили 
заедно при акцията.

В четвъртък още един сак с кокаин изплува в морето край комплекс „Слън-
чев ден” край Варна. По първоначална информация сакът е идетичен с шестте, 
изплували край Шабла.

Находката идва дни след като около 100 кг кокаин бяха намерени и на брега 
на Черно море край Констанца в Румъния.

Самолетът на Борисов 
спука гума при кацане

Правителственият самолет „Фал-
кон”, с който премиерът Бойко 
Борисов пътува за Брюксел, е 

спукал гума при кацане. Това разказа 
самият Борисов пред журналисти в 
белгийската столица.

„Тоя „Фалкон” вече колко пъти ще 
ни... Спукахме гума сега при кацането, 
но няма проблеми и няма пострадали”, 
коментира той.

Борисов похвали добрата реакция на пилотите, която е спасила всички на 
борда.

Официално: Нова телевизия 
е продадена
Братята Кирил и Георги Домусчиеви 

официално станаха собственици на 
Нова телевизия. От медията съобщи-

ха, че българското дружество „Адванс ме-
диа груп“ е приключило успешно сделката 
с шведската компания MTG за продажбата 
на „Нова броудкастинг груп” АД. Акциите 
бяха прехвърлени срещу сумата от 185 млн. 
евро. За изпълнителни директори на „Нова 
броудкастинг груп” АД са назначени Вяра Анкова и Николай Андреев. Силва 
Зурлева остава съветник на борда.

Ротвайлери нахапаха 
три деца и дядо им

Три деца на 7, 9 и 12 години и дядо 
им са били нападнати и нахапани от 
два ротвайлера в софийското село 

Железница. Четиримата се разхождали в 
селото, когато били нападнати от куче-
тата. Случайно преминаващи хора им се 
притекли на помощ.

Децата са на лечение в „Пирогов”, ста-
билизирани са и без опасност за живота. 

Възрастният мъж е в друга болница. Децата живеят в чужбина с родителите си, а 
в Железница са били на гости на баба си и дядо си.

15 партии и 9 коалиции 
в битка за евровота
15 партии и 9 коалиции са пода-

ли документи за регистрация 
за участие в евроизборите. В 

надпреварата ще участват и 10 инициа-
тивни комитета, съобщиха от Централ-
ната избирателна комисия.

Предстои проверка на подадените 
данни. Изборите за евродепутати в Бъл-
гария са на 26 май.
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Българин наръга полицаи в 
Лондон, „обвини“ канабиса

Б
ългарски младеж се 
изправи пред съда заради 
нападение с нож над чети-
рима лондонски полицаи. 
20-годишният Алекс Трай-
ков обяснил пред съдеб-

ните заседатели, че „силният“ канабис е 
отговорен за неговото поведение.

Алекс признал пред магистратите, 
че е подал фалшив сигнал на спешния 
телефон 999, представяйки се като Со-
ломон. Той съобщил за несъществуващ 
бой в Айлингтън на 6 октомври.

Пред Централния криминален съд в 
Лондон българинът признал, че е ранил 
офицерите с нож, когато те се отзовали 
на Liverpool Road след сигнала му.

Трайков обаче отрича обвиненията 
в опит за убийство. Пред съдебните 
заседатели той бил категоричен, че не е 
искал да убива полицаите.

Българинът разказал, че е пушил 
канабис, преди да се обади на 999, а 
марихуаната имала „много различен“ 
ефект от това, което той познавал.

„Беше много силен и 
загубих концентрация

Движех се и правех различни неща, 
без реално да мисля за това“, обяснил 
той.

Трайков разказал, че се обадил на 
999 на шега и добавил: „Тогава ми беше 
забавно, но сега мога да кажа със сигур-
ност, че това изобщо не е смешно.“

Бившият студент в Уинчестърския 
университет обяснил на заседателите, 
че се чувства ужасно, откакто бил в за-

твора, и мислел всеки ден за това, което 
е направил.

Преди това съдът чул как Алекс пър-
во атакувал 31-годишната полицайка 
Истарлин, като вдигнал нож до лицето й 
и разрязал ръката й, докато тя се опит-
вала да отбие втория му удар.

Тогава той изтичал към друг от офи-
церите, 34-годишния Рафа Зедзиора, 

нахвърлил се върху него и го наръгал с 
нож в лицето, оставяйки 4-сантиметро-
ва рана. Нарязал и врата и гърба му.

Българинът нападнал и друг полицай, 
40-годишния Бен Томсън, когото про-
дължил да удря, преди да бъде спрян от 
друг униформен.

Трайков отрича обвиненията в умиш-
лено нападение над офицерите.

Кадър от атаката 

Снимка: Общинска полиция-Лондон

Liverpool Road, където е станала атаката

Алекс Трайков подал фалшив сигнал 
за бой на спешния телефон



Българин наръга полицаи в 
Лондон, „обвини“ канабиса



US ТЕЛЕГРАФ
Пенс поиска ООН да признае 
Гуайдо за лидер

Вицепрезидентът на САЩ Майк 
Пенс призова ООН да анулира 
правомощията на посланика на 

правителството на президента Николас 
Мадуро и да признае Хуан Гуайдо за 
легитимен лидер на Венецуела.

Пенс заяви, че САЩ са изготвили 
резолюция за признаване на Гуайдо 
за президент на Венецуела и призова 
всички държави да я подкрепят. Според 
дипломати обаче Вашингтон едва ли ще получи нужната подкрепа.

Ваксинират задължително 
срещу морбили в Ню Йорк

Кметът на Ню Йорк Бил де Блазио 
нареди неваксинираните жители 
в квартала Уилямсбърг на Брук-

лин задължително да се ваксинират 
срещу морбили.

Де Блазио обяви извънредна здравна 
ситуация в четири зони на Уилямсбърг. 
Близо 300 души се заразиха с инфек-
циозното заболяване, което може да 
има фатален изход, каза Де Блазио. Той 

припомни, че преди две години в града са били регистрирани само два случая 
на зараза с морбили.

Тръмп няма да дели пак 
мигрантски семейства
Доналд Тръмп заяви, че не се готви 

да върне политиката за разделяне 
на мигрантски семейства на грани-

цата с Мексико.
Той обаче заяви, че много мигранти 

се насочват към САЩ през Мексико, 
защото тази политика вече не се при-
лага. Според него тя е имала сериозен 
възпиращ ефект.

„Аз съм този, който я прекрати”, под-
черта Тръмп. Той твърди, че тя е била въведена при управлението на неговия 
предшественик Барак Обама.

САЩ сред топ търговските 
партньори на България

„САЩ устойчиво се нареждат 
сред 20-те топ търговски 
партньори на България. 

През последното десетилетие в нашата 
двустранна търговия са налице редица 
положителни тенденции, стокообменът 
успя бързо да си възвърне нивата от-
преди финансовата криза от 2008-2009 
г.” Това казал министърът на иконо-
миката Емил Караниколов по време 
на откриването на конференция под 

наслов Explore USA, посветена на възможностите за българските компании да 
разширяват своя бизнес в САЩ.

Twitter свали видеоклип, 
публикуван от Тръмп
Предизборно видео, публикувано 

от Доналд Тръмп, беше свалено 
от Twitter заради авторски права. 

В клипа се използвала незаконно музи-
ката от филма от поредицата за Батман 
„Черният рицар: Възраждане” от 2012 г.

Филмовото студио „Уорнър брос.” е 
сигнализирало, че „не е разрешено”.

В клипа присъстваха снимки на демо-
кратите Барак Обама и Хилъри Клин-
тън, съпоставени със снимки от двугодишното управление на Тръмп.
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Б
ългарин от Варна се 
призна за виновен по 
обвинения, че е използвал 
известния хакерски соф-
туер Avalanche за банкови 
измами и придобиване на 

информация за банковите сметки на 
бизнеси в САЩ, сред които и 2 компа-
нии в Питсбърг, Пенсилвания. 

44-годишният Красимир Николов 
беше екстрадиран в САЩ през 2016 
година по искане на американските 
власти. Първоначално той пледира 
невинен по обвиненията за конспира-
ция, банкови измами и кражба на лична 
информация. 

ФБР и партньорските служби в Евро-
па разбиха международната мрежа за 
киберпрестъпления Avalanche също 
през 2016 г., а 

българинът беше първият 
задържан по делото

Според обвинителния акт Николов 
се е сдобивал с банковите сметки на 
жертвите си, като им изпращал GozNym 
malware infection – компютърен вирус, 
който прилича на фактура. Обикновено 
той се появявал като прикачен файл в 
имейли, изпратени до собствениците 
на бизнеси. Веднъж отворен, подобен 
файл дава достъп до цялата информа-
ция на компютъра на собственика.

Властите казват, че вирусът е използ-
ван в цяла Америка, а сред потърпев-
шите са заводът за бутилиране Nort-
Lock Inc. и производителят на машинни 
части Carnegie Bolt-Maker, от чиято 
сметка в PNC Bank Николов се опитал 
да прехвърли 387,500 долара в банкова 
сметка, регистрирана в България. Друг 
потърпевш бизнес според разслед-
ването е Protech Asphalt Maintenance. 

Прокуратурата твърди, че Николов е 
направил няколко опита да прехвърли 
сумата от 243,000 долара от сметката на 
компанията във First National Bank.

Сред другите засегнати компании 
са и фирма за производство на голф 
екипировка и мебелна фабрика в Кали-
форния. 

Според американското законодател-
ство за престъпление от този тип 

максималната присъда е 
100 г. затвор и глоба 

от 3,5 млн. долара
Нито една от двете компании обаче 

не е загубила парите, защото измамата 
е разкрита, преди трансферите да бъдат 
завършени. Не е ясно дали прокурату-
рата в Пенсилвания ще иска максимал-
ната присъда за българина. Николов ще 
бъде осъден в края на годината.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

BG хакер се призна за 
виновен за банкови 
измами в Пенсилвания
Красимир Николов беше екстрадиран 
от Варна, грозят го до 100 г. затвор

Синът на бившия щангист Гълъбин 
Боевски, Пол Боевски, остава в 
ареста заради притежание на 

дрога. Той бе заловен в края на минала-
та седмица, след като в колата му бяха 
открити наркотици.

Според полицията дрогата не е била 
за лична употреба, а за разпростране-
ние.

Преди години и баща му, Гълъбин 
Боевски, бе арестуван на летището в Сао 
Пауло с огромно количество кокаин.

Синът на Гълъбин Боевски в ареста 
заради дрога

Красимир Николов, 44 
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ГАЛИНА ПЕТРОВА

А
ко сте платили повече на бен-
зиноколонките през измина-
лия месец, не се чудете защо. 
Цената на бензина нарасна в 

цялата страна, а специалистите казват, 
че скоро няма да видим понижаване. 
Според AAA средната цена на галон 
бензин в момента е $2.78, което е с 30 
цента повече от миналия месец. 

Отчасти увеличението се дължи на 
смяната на типа на бензина – от зимен 
на летен, който е по-чист, но и струва 
повече. Това се случва всяка пролет, ко-
гато забелязваме постепенно покачва-
не на цената. Но тази година повишени-
ето има общо и с влошените отношения 
между САЩ и Иран. 

Обикновено когато усетим покачване 
на цените на бензиноколонките, това 
се дължи и на ръст в цената на суровия 

петрол. В този случай това не важи с 
такава сила като преди. Цената на барел 
суров петрол се покачи леко до $58.87 – 
с около $1,50 за 3 седмици. 

По-малкото производство на петрол 
от OPEC e балансирано с повече про-
изводство на петрол в САЩ и Канада. 
Съединените щати вече са най-голе-
мият производител на петрол в света 
– позиция, която страната не е имала 
от десетилетия. Тогава защо, след като 
се произвежда в САЩ, горивото е по-
скъпо и според специалисти цената ще 
продължава да расте? 

Защото резервите в някои щати на 
САЩ са на изчерпване. „Шофьорите 
могат да очакват още покачване на 
цените през целия април и може би 
дори след Memorial day, когато ще 
приключи преминаването от зимен на 
летен тип бензин”, казва Патрик ДеХан 
от GasBuddy.

Администрацията на Доналд Тръмп 

е на прицел заради заканите да доведе 
износа на петрол от Иран до нула. Но 
търсенето на пазара е по-голямо от 
предлагането, което води и до покач-
ване в цените. Осем страни – Китай, 
Индия, Япония, Турция, Италия, Гърция, 
Южна Корея и Тайван, са санкциони-
рани от САЩ да не купуват петрол от 
четвъртия най-голям износител в света 
Иран. В момента те се възползват от 
временен гратисен период, в който 
няма глоби, а на 2 май САЩ трябва да 
решат дали да им отпуснат още време. 
Датата бележи и една година, откакто 
Тръмп изтегли САЩ от сделката за 
ядреното разоръжаване на Иран. Меж-

дувременно 
Западното крайбрежие усеща ръста 

най-силно
В Калифорния, Аризона и Аляска 

изпитаха най-резките промени в цените 
на горивото през изминалите няколко 
седмици. Цената на галон нарасна с 18, 
15 и 14 цента съответно. В Сан Франци-
ско на места бензинът достигна $4.00 за 
галон. Най-евтиният бензин в страната 
в момента е в Мисисипи, Алабама и 
Арканзас – $2.44 на галон, а в Луизиана 
само с цент по скъп – $2,25 на галон.

Според Gasbuddy средната цена на 
бензина в Мичиган е $3,00 на галон, а в 
Илинойс $2,89.

Ето защо бензинът 
продължава да поскъпва 

З
аконопроект на републи-
канците в Тексас предвиж-
да изключително тежко 
наказание за всяка жена, 
подложила се на аборт, 
дори в случаи на изнасил-

ване или кръвосмешение. Предложени-
ето носи името The Abolition of Abortion 
in Texas Act и прави всеки аборт 
престъпление, без изключение, което 
означава, че всяка жена, предприела 
процедурата, може да бъде обвинена 
в убийство и съответно осъдена на 
смърт. Тексас е един от щатите, където 
се прилага смъртното наказание. 

Според щатския конгресмен репу-
бликанец Тони Тиндерхолт, който е сред 
вносителите на закона, той ще накара 
хората да „преосмислят последствията”, 
когато имат сексуални отношения. „Този 
закон има една цел – да даде равни пра-
ва и на неродения човешки организъм”, 
каза Тиндерхолт.

Законопроектът срещна широка 
опозиция и най-вероятно няма да бъде 
одобрен, но самият факт, че идеята е 
подкрепена от голям брой законода-
тели, плаши мнозина защитници на 
свободния избор на жените. Pro-Chocie 
активисти се притесняват, че тенденци-
ята за по-строги закони срещу абортите 
в страната може да доведе и до отменя-

не на ключовото решение на Върхов-
ния съд по делото „Роу срещу Уейд”.  
Особено сега, когато консерваторите 
имат превес в съда след назначенията 
на Доналд Тръмп.

Дори някои противници на абортите 
са шокирани от законопроекта на Тин-
дерхолт. „Аз съм абсолютно потресена 
от всяко предложение, което може да 
донесе криминални обвинения на жена, 
която иска да направи аборт”, каза пред 
Vox Катрин Фостър от организацията 
противник на процедурата American 
United for Life.

Други обаче са далеч по-жестоки в 
позицията си: „Жена, която е извършила 
убийство, трябва да бъде обвинена за 
убийство”, каза Джим Бакса, президент 
на друга Pro-life организация West 

Texans for life.
Дебатите на национално ниво станаха 

все по-ожесточени, след като няколко 
щата приеха спорния закон The heart 
beat bill, който забранява аборт веднага 
щом сърдечен пулс на плода може 
да бъде засечен. Това според лекари 
може да се случи още в 6-ата седмица, 
когато много майки още не знаят, че са 
бременни. 

Поредният щат, приел такъв закон, е 
Охайо, а губернаторът републиканец 
Майк Девайн каза, че ще го подпише. 
Ойт АCLU вече започнаха съдебно дело, 
защото според тях законът е „проти-
воконституционен”. Губернаторът на 
Северна Дакота подписа закон във 
вторник, който забранява абортите във 
второто тримесечие от бременността. 

От Planned Parenthood Association в 
Юта съдят щата, който също прие закон, 
който забранява абортите след 18-ата 
седмица. 

Досега абортите в Охайо бяха разре-
шени до 20-ата седмица. Според закона 
доктори, които извършват аборт, след 
като у плода е засечен сърдечен пулс, 
могат да бъдат подведени под отго-
ворност и да бъдат глобени 20 хиляди 
долара. Според Министерството на 
здравеопазването през 2017 г. в Охайо 
са извършени 20, 893 аборта. 

Джорджия също е на път да напра-
ви закона реалност за всички жени 
на територията си. The heart beat bill 
премина успешно и двете камари на 
щатския Конгрес и чака за подпис при 
губернатора републиканец Браян Кемп. 

Над 4 долара за галон в Калифорния – 
невиждано от години насам 

Републиканците в Тексас искат 
смъртна присъда за аборт

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Източник ААА

От $3.91 до $2.88

От $2.88 до $2.70

От $2.70 до $2.64

От $2.64 до $2.58

От $2.57 до $2.476

Цени на дребно

Жени протестират в Атланта срещу The Heart beat bill, която ще забрани абортите след засичането на 
сърдечен пулс у плода. Законопроектът беше приет от двете камари на Конгреса в Джорджия и чака за 
подпис при губернатора Браян Кемп

Републиканецът Тони Тиндерхолт от Тексас полага 
клетва в щатския Конгрес с новороденото си дете. 
Той е ярък противник на абортите и работи за 
приемане на строгия закон от 2017 година насам 
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ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Б
ългарско семейство със зе-
лени карти са били задър-
жани и заплашени, че няма 
да бъдат пуснати в страната 
на граничния пункт на 
летището в Сан Франциско. 

Това разказа във Facebook тяхната дъще-
ря Албена Трандева. “Задържаха ги пове-
че от два часа, защото бяха прекарали в 
България пет месеца и половина. Казали 
им, че няма да ги пуснат в страната и ще 
ги изпратят обратно със следващия по-
лет. Тогава те поискали да ми се обадят и 
служителят бил много груб. След много 
разправии с него, в които той ми каза, 
че спешно трябва да търся имиграцио-
нен съдия, който да им издаде re-entry 
permit, най-накрая ги пусна. Но поведе-
нието му беше грубо, непрофесионално”, 
разказа Трандева, която е американски 
гражданин и е спонсорирала родителите 
си за зелена карта. 

“За съжаление имиграционните слу-
жители на границата имат много права и 
могат да вземат решение кого да пуснат 
в страната или не по тяхно усмотрение”, 
обясни адвокат Кристина Крилчев, която 
има кантора в Лас Вегас. “Правилото по 
принцип е за допълнителна проверка, 
ако си стоял със зелена карта повече от 
6 месеца извън САЩ, но имиграционните 
могат да решат друго”, допълни тя.

“Аз също знам, че правилото е за над 
180 дни и затова внимателно избираме 
самолетните билети на родителите ми, 
когато ще отсъстват за по-дълго време от 
страната, но те си живеят тук, имат здрав-
ни застраховки, плащат данъци”, казва 
Трандева.

Тя е подала оплакване в местния клон 
на ACLU – най-голямата правозащитна 
организация в САЩ, както и в сайта на 
имиграционните власти, и е писала до 
местните конгресмени и сенатори в Сан 
Франциско, включително и до офиса на 
Нанси Пелоси, която е председател на 
Камарата на представителите и отговоря 
за района, в който живеят Трандева и 
родителите й. Случаите, в които

на границата могат да ви 
отнемат зелената карта

са редки, но са възможни. Обикновено 
служителите ще ви накарат да се явите 
пред имиграционен съдия, но може да 
ви подтикнат да подпишете документ, че 

сами се отказвате от постоянното си пре-
биваване в САЩ. Не подписвайте никога 
такъв документ, съветват адвокатите.

Имайте предвид, че имиграционни-
те служители могат да не ви пуснат да 
влезете в страната, ако сте били повече от 
180 дни в чужбина и сте със зелена карта. 
Ако ви се налага такова пътуване, е добре 
предварително да се консултирате с адво-
кат и да поискате re-entry permit, преди да 
отлетите. Но 

правилото за дните в 
чужбина е само условно
Най-важно е пътуването да е било “вре-

менно”, както го дефинира законът, и до 
голяма степен по преценка на служителя 
на границата. Например не е достатъчно 

да идвате на всеки 5 месеца за няколко 
седмици на почивка в САЩ. В идеалния 
случай ще прекарвате тук повече време, 
отколкото в която и да е друга страна. 

Служителите могат да ви питат кол-
ко време сте били в чужбина, по каква 
причина, защо сте решили да се върнете 
и други подобни въпроси. “Родителите 
ми са отговорили, доколкото са могли, на 
тези въпроси, въпреки че английският им 
не е перфектен – те са на 67 и 70 години 
и се бях притеснила много”, обяснява 
Трандева. 

Ако сте били в чужбина повече от 1 
година, зелената ви карта няма да ви 
позволи да се върнете обратно в САЩ, без 
да сте получили разрешение за влизане  
(от съдия, от американското посолство 

или от служителя на границата, което 
е най-рискованият вариант). И в трите 
случая трябва да докажете, че въпреки 
продължителността на престоя в чужбина 
това е било временно и имате намерение 
да  живеете за постоянно в САЩ.

Друга причина да ви откажат влизане в 
страната е, ако, докато сте били в чужби-
на, извършили сте престъпление, което 
може да ви направи негодни за получа-
ване на зелена карта или американско 
гражданство.

В допълнение на границата 

могат да претърсят не 
само багажа ви, но и 

електронните устройства
– лаптопа, мобилните телефони, камери и 
други, без да е нужно да имат подозрения, 
че сте извършили нещо нередно (каквото 
изискване има, ако вече сте на територия-
та на САЩ). Ако служителите ви вземат 
някое от устройствата, не забравяйте да 
вземете документ за отнетата вещ, както и 
да запишете името, номера на значката и 
телефона на служителя, с когото общува-
те.

Имайте предвид, че на американски 
гражданин (дори и натурализиран) не 
може да бъде отказано влизане в САЩ по 
никаква причина.

С
лужителят на Apple Андре-
ас Гал е бил задържан на 
границата, когато се връщал 
от командировка в Швеция, 

защото отказал да даде паролата на 
служебния си iPhone XS и MacBook Pro, 
върху които имало надпис “Собстве-
ност на Apple”. Инцидентът отново 
станал на летището в Сан Франциско. 

Гал обяснил на тримата служители, че 
не може да им даде паролите, преди да 
се консултира с адвокат на компанията, 
защото е подписал договор за повери-

телност и от Apple изрично са му заб-
ранили да дава достъп до устройствата. 
“Това изглежда ги раздразни”, написа 
той в пост, озаглавен “Никой не трябва 
да пътува в страх”. “Те ме информираха, 
че нямам правото да говоря с адвокат 
на границата, въпреки че съм гражда-
нин на САЩ и ме заплашиха, че ако не 
изпълня искането им незабавно, нару-
шавам федералния наказателен кодекс.”

Час по-късно имиграционните са го 
пуснали да влезе в страната, но са му 
отнели картата Global Entry, която му 

дава право за експедитивно пътуване 
през летищата. ACLU са подали оплак-
ване заради инцидента.

През 2018 г. имиграционните власти 
са извършили 33,293 претърсвания на 
електронни устройства, включително и 
на американски граждани. Това е с 10% 
повече от 2017 г.

Какви права имаме 
на границата?

Служител на Apple задържан, 
отказал да даде паролите си

Българско семейство със зелени карти едва 
влиза в САЩ след 5 месеца в България

Андреас Гал



WORLD ТЕЛЕГРАФ
Полицията в Лондон 
арестува Джулиан Асанж

Създателят на Wikileaks Джулиан 
Асанж бе арестуван от британ-
ската полиция. Силите на реда 

са били поканени в еквадорското 
посолство в Лондон, където Асанж 
живее от 2012 г. В Twitter неговият 
адвокат Дженифър Робинсън написа, 
че той е арестуван по искане на САЩ 
за екстрадиция. Еквадорската държава 
е оттеглила убежището, което бе дала 
на Асанж преди. Президентът Ленин Морено заяви, че това е направено заради 
многократни нарушения на международното право.

ЕС отложи Brexit 
до края на октомври

Лидерите на ЕС се разбраха да 
отложат „Брекзит“ до 31 октомври, 
съобщи председателят на Евро-

пейския съвет Доналд Туск.
Новината бе обявена по време на 

Европейския съвет в Брюксел, който 
обсъди искането на британската преми-
ерка Тереза Мей за отсрочка до 30 юни.

След като лидерите на 27-те страни 
от ЕС са постигнали съгласие, Туск го е 
предал за одобрение на Мей.

Порошенко пак се 
тества за наркотици
Украинският президент Петро По-

рошенко си направи втори тест за 
дрога преди балотажа на прези-

дентските избори след дни.
Неговият съперник, шоуменът 

Володимир Зеленски, поиска двамата 
да си направят тестове за наркотици и 
алкохол като условие да се срещнат на 
дебати преди вота.

Порошенко реши да направи втори 
тест по препоръка на бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко, 
който се усъмни в първия, защото резултатът излязъл твърде бързо.

Шофьор с морбили „спря“ 
автобусите в цял град

Управлението на транспорта в ав-
стрийския град Клагенфурт обяви, 
че спира за неопределено време 

от движение автобусите си, опасявайки 
се от епидемия.

Причината за крайната мярка е ин-
формацията, че един от шофьорите се е 
заразил с морбили.

„Цялото автобусно движение е спря-
но до ново нареждане, за да се избегне 
разпространяване на заразата”, посочи 

компанията. Не е ясно кога градският транспорт ще бъде възстановен.

Ожесточените боеве край 
Триполи се засилват
Боевете между силите на маршал 

Халифа Хафтар, които напредват 
към либийската столица, и силите 

на правителството, базирано в Триполи, 
се засилват. Това става на фона на очак-
вано заседание на Съвета за сигурност 
на ООН, посветено на ситуацията в 
страната.

Либийската национална армия на 
Хафтар съобщи, че е превзела казарма 
на на силите, подкрепящи правителството.

Ожесточени сблъсъци има и на десетина километра югоизточно от Триполи.
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К
асов бон и етикет от дрехи 
издали българина, арес-
туван за убийството на 
австралийски гангстер в 
Атина, твърдят от гръцката 
полиция. Задържаният оба-

че не се признава за убиец и твърди, че 
е бил на почивка в Гърция и няма нищо 
общо с разстрела.

През миналата седмица българинът 
бе заловен и обвинен в убийството 
на Янис (Джон) Макрис, бизнесмен 
от Сидни с връзки с организираната 
престъпност.

На 31 октомври 2018 г. Макрис е раз-
стрелян в колата си. В тялото му попадат 
4 изстрела от 9-милиметров пистолет, 
а извършителят и покушението са за-
снети от охранителна камера наблизо. 
Според информациите за самоличнос-
тта му той се казва Серафим Райчев. На 
31 години е, родом от Хасково.

Полицията смята, че става дума за 
поръчково убийство, наредено от неиз-
вестна фигура от подземния свят.

Според атински детективи задържа-
ният българин е професионален убиец. 
Заподозреният живее в България, но 
има и канадско гражданство и се смята, 
че е имал

бизнес с татуировки 
в Канада

Твърди се, че полицията има свиде-
тел, който е идентифицирал заподозре-
ния като човека, засечен от видеокаме-
рите да застрелва Макрис.

Според някои информации гръцките 
власти издирват втори български граж-
данин за убийството.

Разследващите смятат, че в екзеку-
цията на мафиотския бос е участвал и 
35-годишният брат на арестувания бъл-
гарин. Предполага се, че той в момента 
е в България и се издирва.

По информация на местните власти 
двамата братя са пристигнали в Гърция 
15 дни преди убийството.

Извършителите са използвали мобил-
ни телефони за еднократна употреба на 
името на несъществуващи лица. Според 
информацията след убийството двамата 

25-годишен българин бе арес-
туван в Германия по подозре-
ние, че е убил жена си. Кирил 

Челебиев бе издирван от полицията в 
германския град Бад Наухайм заради 
смъртта на Меди Челебиева. В неделя 
вечерта униформените в Германия 
откриха трупа на 25-годишната жена 
в жилището им. Разследващите бяха 
категорични, че става въпрос за убий-
ство, и предприеха издирване на Кирил 
Челебиев.

Германското издание „Билд” помести 
новината на първата си страница. В ин-
формацията се твърди, че Кирил е с пси-
хически проблеми, висок е около 160-
165 см, слаб и с къса кафява коса. „Билд” 
съобщи, че българинът е бил заловен 
около 12 ч. в понеделник в магазин за 
строителни материали в индустриална-
та зона на градчето Бад Наухайм. Той е 
отведен в полицията, където следстве-
ните действия ще продължат.

Майката и бащата на младия мъж са 
разведени. Кирил израснал с майка си в 
град Стамболийски, където е завършил 
СОУ „Отец Паисий”. Там се запознали 
с Меди, през 2016-а сключили брак и 
2017-а заминали да живеят и да работят 
в Германия. При всяка възможност мла-
дото семейство Челебиеви се прибира-

ли обаче у дома. По време на ваканции-
те те демонстрирали

силна привързаност 
и любов

без да дават знак, че имат семейни про-
блеми. Никой от съседите им не може 
да си обясни какво е накарало младия 
Челебиев да посегне на половинката си.

Роднините на младия мъж имат своя 
версия за сполетялата ги трагедия. Те 
твърдят, че става дума за катастрофа, а 

синът им не е успял да намери помощ, 
за да спаси съпругата си, която е била 
бременна.

Само преди два дни младото семей-
ство тръгнало да се прибира в Родината 
си, но в Унгария претърпяло тежък 
инцидент на пътя.

При катастрофата Меди, която била 
бременна, пострадала и вероятно по-
лучила вътрешни травми. Понеже ката-
строфата се случила през нощта, Кирил 
не успял да намери веднага болница, 
за да прегледат жена му. Той позвънил 
на своя шурей, който също живеел в 
германския град Бад Найхуйм, да дойде 
и да ги прибере с неговата кола, защото 
тяхната не била в движение след удара.

Така и станало, а самата Меди твър-
дяла, че ще се оправи и болките й ще 
отминат.

Според близките на Кирил много е 
вероятно Меди да е издъхнала заради 
травмите след катастрофата, но шоки-
раният й съпруг да се е уплашил и да не 
звъннал веднага на спешния телефон.

Серафим, обвиненият за 
гангстерското убийство 
в Атина, отрича

Според полицията обаче касов бон 
и етикет за дрехи го издават братя са отпътували с автобус за Бълга-

рия. По-късно обаче по-младият брат се 
връща в Гърция. Предполага се, че това 
е свързано с изпълнението на друга 
смъртна присъда.

Убитият бизнесмен Янис Макрис е 
бил собственик на охранителна фирма в 
Калитея. Според публикувана в гръцки 
медии информация наскоро е инвес-
тирал крупна сума в нощни клубове на 
остров Миконос. Името му се свързвало 
с трафик на дрога за милиони и с опит 
за убийство в Сидни. Дали това има 
общо с неговата смърт – не е ясно. По-
лицията в Гърция все още търси мотива 
за разстрела.

Кирил и Меди щастливи заедно

Убитият Янис (Джон) Макрис и мястото на екзекуцията

Заподозреният българин

Германия арестува българин 
за убийството на жена му



В същото време знам, че фондовете 
в моя 401К план дават дори по-голя-
ма лихва през годините, в които съм 
имала този акаунт.

Какво е твоето отношение по този 
въпрос, къде е по-добре да се спестява 
днес – в банката или във фондове?

Здравейте и от мен. Хубав въпрос.
По принцип банката е място, където 

да се държат пари от първа необхо-
димост и ликвидни суми за спешни 
ситуации, примерно от 3 до 6 месеца 
от месечния доход.

В тази си роля и първите, и вторите 
банкови акаунти вършат добра работа. 
Виждам, че се чете ентусиазъм в думи-
те ви за тези с по-високия лихвен про-
цент и това е нормално, но като цяло, 
погледнато математически, разликата 
е почти никаква.

При една средностатистическа ин-
флация от 3% годишно лихва от 1-1.5% 
пак се оказва губеща в голямата схема 
на нещата. И фактът, че този 1-1.5% ще 
бъде обложен с данъци в края на годи-
ната, прави играта още по-безсмисле-
на като цяло.

Сега дали е по-добре

да държим 
пари при 1%

отколкото при 0%? На пръв поглед 
отговорът е категорично – да. Но при 
задълбочено прочитане на условията, 
които се изискват, за да получим тази 
лихва (начална сума внесена, мини-
мална сума в постоянно присъствие, 
брой на трансакции през месеца/годи-
ната и т.н.), можем да изходим с други 
наблюдения и заключения.

От тези заключения и дадената ситу-
ация на всеки един потребител и граж-
данин ще може да се каже с точност 
дали това ще върши работа за тях, или 
по-скоро би било пречка за по-свобод-
на употреба на парите в наличност без 

ограничения.
Като цяло според мен банката е 

прекрасно място, в което да държим 
налични пари, които са постоянно 
в обращение, и пари, които биха ни 
потрябвали евентуално при спешна 
нужда. Всичко над това трябва да бъде 
инвестирано в места, които могат да 
доведат до потенциално по-големи 
печалби и доходност, която банката 
за съжаление няма интерес да даде 
на никой от нас, защото това бърка 
директно в нейния джоб.

Относно фондовете, които визирате 
от вашия 401К план – след като не съм 
запознат какви видове фондове имате 
в наличност там, не мога да коменти-
рам конкретно. Но като алтернатива на 
банката определено бих препоръчал

общинските 
фондове

защото лихвата (комбинацията от 
месечен дивидент и растеж на цената 
на акцията) би била около 3% годиш-
но, но най-вече поради факта, че тези 
пари не се облагат с данъци на феде-
рално ниво. По тази формула лихвата, 
придобита от тях, клони повече към 
средно 4-4.5%, като имаме предвид, че 
няма да се удържат федерални данъци, 
които биха намалили печалбата при 
всеки един друг фонд или спестовен 
акаунт.

Това е от мен за днес. Ако и вие има-
те въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансовата 
част от живота, можете да си запа-
зите час за консултация на директ-
ния ми телефон (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!:)

В същото време знам че фондовететее о

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-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

ВВъпроси и отговори от изминалатаа ссссеееееедддддддддддммммиицаВъпроси и отговори от изминалатаа сссссееееедддддддддддммммиица

Угодно ли е да 
спестявам в 
банката днес?

З
дравей, Ангеле! В момента 
виждам, че банките пред-
лагат спестовни акаунти, 
където човек може да 
реши да си държи парите 
за спешни случаи със сред-

на лихва между 1 и 1.5%, което звучи 
добре в сравнение с обикновените 
банкови акаунти, където лихвата е 
по-малка или няма такава, но при пър-
вите има по-големи ограничения като 
задължителна сума, внесена в акаун-
та, и минимален баланс в акаунта, за 
да получиш този лихвен процент.
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К
омпаниите в САЩ са 
изправени пред недостиг 
на работници и се опит-
ват да се справят с него. 
Това доведе до забавяне 
в броя на новооткрити-

те работни места в частния сектор в 
страната и е сигнал за потенциална 
слабост.

От данни, публикувани преди дни, 
стана ясно, че частният сектор в САЩ 
е създал 129 хил. работни места през 
март, разминавайки се с прогнозите 
на анализаторите за нарастване на 
заетостта със 184 хил. работни места. 
За сравнение, през февруари бяха 
създадени 197 хил. работни места. 
Освен това за първи път от декември 
2016 г. е намалял броят на новосъзда-
дените работни места за производство 
на стоки.

Забавянето в темпа на създаване на 
нови работни места в частния сектор в 
САЩ се случва на фона на

забавяне на световния 
растеж

на продължаващия търговския кон-
фликт, на понижаващия се ефект от 
намаляването на данъците и по-малко-
то кандидати за работа.

В същото време статистиката отчита, 
че броят на американците, които са 
подали молба за обезщетения при 
безработица, се е понижил до над 
49-годишно дъно през миналата сед-
мица, което показва устойчивостта на 
пазара на труда въпреки забавянето на 
икономическия растеж.

Заявленията при безработица са 
намалели с 10 хил. до сезонно кори-
гираните 202 хил. през седмицата, 
приключила на 30 март, като това е 
най-ниското ниво от 1969 г., съобщиха 
от Министерството на труда. За срав-
нение, икономисти, интервюирани 
от Ройтерс, очакваха заявленията да 

нараснат до 216 хил. през последната 
седмица.

Прогнозите са нивото на безработи-
ца да остане 3,8% през март, колкото 
беше отчетено и месец по-рано.

Два дни след обявяването на

данните 
за безработицата

от Министерството на труда обяви-
ха по-обширни данни за пазара на 
работна ръка. От тях става ясно, че 
американската икономика е добавила 
196 хил. нови работни места през март, 
отчитайки значителен ръст спрямо 
предходния месец от близо 6 пъти.

За сравнение, консенсусната прогно-
за на анализаторите беше за 170 хил. 
работни места. Последните данни са 
добър сигнал за пазарите след мрач-
ния февруари, когато новосъздадени-
те работни места бяха едва 33 хил., а 
икономистите се чудеха дали десети-
летната икономическа експанзия е към 
края си.

Темпът на нарастване на средната 
почасова надница в САЩ се е забавил 
до 0,14% на месечна база и до 3,2% на 
годишна, разминавайки се с очаквани-
ята съответно за 0,2 и 3,4%.

Най-много нови работни места са 
открити в сектора на здравеопазва-
нето – 49 хил., следван от професио-

налните и техническите услуги – с 34 
хил. В производствения сектор обаче 
работните места са намалели с 6 хил.

Данните за февруари бяха ревизира-
ни в посока нагоре от 20 хил. до 33 хил. 
нови работни места. Така през първите 
три месеца на годината средно са били 
създавани по 180 хил. работни места 
на месец, което е доста под средните 
нива за 2018 г. от 233 хил. Общото

равнище на заетост се е 
понижило

до 156,7 млн. души.
Данните от началото на годината за 

продажбите на дребно и жилищния 
пазар не изглеждаха никак добре от 
потребителска гледна точка, въпреки 
че някои от показателите се подобри-
ха напоследък.

Икономическите условия сега из-
глеждат по-благоприятни, отколкото 
в началото на годината. БВП в САЩ 
нарасна с 2,2% през четвъртото триме-
сечие, а за цялата година икономиката 
се разшири с 2,9%.

За първи път от 2016 г. намаляват новите 
работни места в производството

Слабост в икономиката: 
Забавя се заетостта 
в частния сектор



З
а много имигранти в Аме-
рика България е просто 
„там“. Някъде, където те не 
са се прибирали от много 
време, но откъдето са 
най-свидните им спомени. 

Някъде, за където правят планове да 
се върнат всяка година, но по една или 
друга причина не успяват. Така неусетно 
те стават едни постоянни имигранти, 
потопени в житейските проблеми и 
успехи в новата си Родина. Тези наши 
сънародници обаче продължават 
вътрешно да скърбят за България и да 
се питат как всъщност се живее „там“ 
и не е ли по-добре да се върнат. За тях, 
а и за всички имигранти от Америка е 
новият филм на Богдан Дарев.

Режисьорът от Сиатъл е на турне из 
Америка за прожекциите на вълнува-
щата лента. В събота той беше

на гости на център 
„Магура“

в чикагското предградие „Арлингтън 
хайтс“. Зрителите очакваха с нетърпе-
ние да видят разказа на Богдан, тъй 
като предният му филм „Тази баба“, 
който излезе преди няколко години, се 
прие много добре и в Америка, и Бъл-
гария. Сегашната лента пък е реализи-
рана с подкрепата на общностите ни на 
Западния бряг.

„Първата ми цел е да покажа филма 
на колкото се може повече хора, защото 
винаги съм вярвал в силата на киното 
да сплотява и обединява“, казва Богдан. 
„Другата ми цел е да мога да продължа-

вам да правя филми, за което имам нуж-
да от финансова подкрепа и стабилен 
месечен доход. Засега все още работя 
на няколко други места, докато работя 
над филмите си“, допълва той. Гостите 
в „Магура“ харесаха филма много и не 
спряха да задават въпроси на Богдан, а 
той беше радостен да отговори на всич-
ки. Една жена дори се разплака, докато 
споделяше, че е свързана лично с едно 
от местата, където са правени снимките. 
Филмът „Там“ е

разказ за България през 
погледа на един имигрант
в Америка, който не се е прибирал в 
Родината от 23 години. Това е всъщ-
ност историята на Богдан Дарев. Той 
идва в Америка през 1995 г., когато 

е едва на 18 години. Успява да стане 
мениджър на ресторант и дори имал 
възможност да отвори свой такъв, 
но в крайна сметка оставя идеята „да 
прави пари“ и се отдава на киното. От 
2008 г. се занимава професионално с 
това. Богдан успява също да създаде 
дълбоки връзки с българската общност 
в Сиатъл, където живее и почти винаги 
участва в събитията там, както и помага 
на много хора. Съпругата му Мария 
Апостолова пък е скулптор, но също 
изработва декори и костюми за филми. 
Тя е създала и „Творилница на колела“, в 
която работи с българчетата от Сиатъл 
и района. През миналата година Богдан 
най-накрая получава мечтаната зелена 
карта и решава да направи филм за 
завръщането си.

„Филмът е сниман хронологически“, 
обяснява режисьорът. „Снимах от 
момента, в който кацнах на летището в 
София, до тръгването обратно. Едно-
временно с това и монтирах. Беше 
голямо предизвикателството да се 
отдадеш на незнайното“, допълва той. 
Снимките отнемат два месеца – от юли 
до септември 2018 г. За това време бъл-
гаринът успява да посети село Лилково 
в Родопите, София, Варна, Банско и дру-
ги. По пътя си среща обикновени хора 
– баща, козар, поет, художник, скулптор, 
архитект, учител, биолог, различни 
музиканти и запечатва историите им на 
лента. Заедно с това разказва и своята 
история и за чувството да се върнеш в 
Родината след 23 години.

Особено място във филма заема

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

Да се докоснеш до България 
след 23 години в имиграция

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

За нашето „Там“ разказва режисьорът 
от Сиатъл Богдан Дарев

Богдан Дарев отговаря на въпроси след прожекцията в център „Магура“ Богдан Дарев



поезията на Николай 
Господинов

„Винаги съм искал във филмите 
ми да има поезия и се случи така, че 
се запознах с Николай случайно във 
Варна“, разкрива Богдан. „Той е пенсио-
нер, едновременно с това работи като 
пазач и се издава сам. Показа ми свои 
произведения и веднага осъзнах, че 
тази поезия трябва да бъде във филма“, 
прибавя авторът на „Там“.

Богдан казва, че след пътуването му в 
него определено е настъпила тран-
сформация. „България за мен, преди да 
се върна, беше една незнайна бездна, 
един водовъртеж от спомени, чувства 
и хора. Но връщайки се „там“, за мен 
България стана много повече от една 
държава. Тя е просто състояние, душев-
ност, дар, който ние можем да дадем на 
света“, казва сънародникът ни.

На въпроса дали би се върнал 
завинаги в България Богдан отговоря 
положително, без да се замисля. „Част 
от мен иска да живее „там“. Искам и да 
пътувам, да се докосвам до нови места, 
хора и култури. Имам желание да сни-
мам игрално кино в България”, мечтае 
на глас той.

Един от героите в „Там“ заявява, че 
ние живеем в електронна игра, в която 
трябва да „катерим нива“. Друг герой 
разказва, че сме в матрица. И когато той 

се опитал да излезе от нея, трябвало да 
премине не просто през дупка, а през 
цяла пещера. Според автора на филма 
от играта можем да излезем само 
когато сме заедно. „Има го и в хорото – с 
едната ръка даваш, с другата вземаш. 
Може би с едно общо хоро можем да 
се изкатерим по нивата“, предполага 
Богдан. Излизането от матрицата пък 
според него зависи само от отделния 
индивид и готовността му за подновя-
ване, за скъсване със старото, за да се 
даде път на новото.

През сълзи
След филма Даниела Такова сподели, 

че се е развълнувала много да види 
кадри на село Лилково. Тя била там 
преди няколко години за кръщенето на 
дъщерята на най-добрата си приятелка 
и кръстница на нейното дете. Тъй като 
приятелката на Даниела е решила тази 
година да направи библиотека в Лил-
ково, Даниела обеща да занесе в нея 
екземпляр от донесените в Америка 
от Богдан книжки с поезия на Николай 
Господинов. „Не мога да повярвам, че 
това се случва в момента“, каза българ-
ката от Чикаго.

Антон Цеков също сподели, че е ха-
ресал филма и препоръчва на всеки да 
го гледа. На прожекцията имаше и аме-
риканци. Натали, която беше дошла по 
покана на своя приятелка от България, 

каза, че е харесала красивите гледки от 
Родината ни.

Нашето

„там“ може 
да бъде тук

в Америка, „ако човек първо погледне 
вътре в себе си и реши от какво има 
нужда и пречисти душата си“, споде-
ля Богдан. „После човек трябва да се 
интересува от това какво се случва в 
България, от този мост, който се строи 
между българи имигранти в чужбина 
и тези „там“. Хората трябва да вземат и 
участие в събитията в тяхната общност“, 
обобщи сънародникът ни.

За тези, които не смятат да се връщат, 
Богдан отправя съвет да не спират да 
водят децата си на българско училище 
и по този начин да запазват наслед-
ството си. „Кой ще се върне е личен 

избор. След филма много хора идват и 
ми споделят, че ще го направят. Според 
мен не може човек да чака държавата 
да го приветства или икономиката да 
го приветства. Човек се връща, защото 
има нужда да бъде полезен там“, казва 
Богдан.

От друга страна,

„там” може 
да заприлича на „тук”

когато „повече хора от България 
разберат, че ние не сме ги изоставили“, 
сигурен е Богдан. „Тогава нещата ще 
започнат да се променят и ще започнат 
да се променят на ниво извън политика 
и религия“, прибавя той.

„Там” ще бъде представен още в 
Сиатъл Шарлът, Синсинати. Богдан вече 
работи усилено по следващия филм „Ка-
вал парк“, който се снима от три години. 
„С него искам да проследя българския 
дух в музиката“, казва той. „Другата тема 
във филма е как един американец може 
да обича толкова много България и бъл-
гарските народни мелодии. Обединява-
ме кавалджии от България и Америка“, 
разказва за проекта си режисьорът, 
който също взема уроци по кавал. Той 
се надява догодина по това време да е 
на турне с „Кавал парк“.

Друга инициатива, свързана с киното, 
която Богдан се опитва да направи все 
по-популярна, е платформата Filmabee. 
Тя ще има за цел да представя различни 
творци, да ги събира като на кръстопът, 
за да могат те да обменят идеи. От нея 
хората ще могат да гледат и наличните 
филми.

Освен всичко 
Богдан пише и книга

Все още е учител по кино и литерату-
ра на деца между 10 и 15 г. в американ-
ско училище, но скоро ще се оттегли, за 
да прави филмите си. Но тъй като той 
много обича децата, издаде специално 
за BG VOICE, че в момента участва в на-
писването на филм за българските деца 
в чужбина по образец на някогашните 
български детски филми. Идеята му е 
филмът да обиколи всички български 
училища в Америка и по света.
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Богдан снима „Там”

Един от героите във филма
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Тихомир Христозов пише звукови ефекти и за други филмови хитове

Българин проби в Холивуд 
с музика към „Годзила“

Б
ългарски композитор 
пробива в Холивуд с 
оригинална музика за хи-
тови продукции. Тихомир 
Христозов от Пловдив е 
създал музиката за трей-

лъра на новата мегапродукция „Годзи-
ла“, както и за други големи хитове като 
„Красавицата и Звяра“ и „Жената чудо“. 
Негови композиции са предпочитани и 
от телевизионни канали като Discovery, 
ВВС, МTV и Gео.

„За „Годзила“ аз дори не очаквах. 
Направих тези звуци за една компа-
ния в Англия. И редакторите, които са 
правили трейлъра, просто са харесали 
моите неща и са казали окей. Това е, 
което искаме, и са ги взели за първия 
официален трейлър на „Годзила“, споде-
ля 31-годишният Тихомир Христозов.

„Там са просто едни удари, използват 
ги много в трейлърите, когато отделят 
самите кадри. Но този звук

трябва да е 
оригинален

допълва българинът.
Роден в Харманли, но от 20 години 

живее и твори в Пловдив. Именно лю-

бовта му към музиката го води в града 
под тепетата, където завършва музикал-
но училище, а по-късно и Академията 
за музикално, танцово и изобразително 
изкуство.

Първият инструмент, на който Тихо-
мир се учи да свири, е гайда. Започнал 
още на 4-5 години. „При баба ми на 
един много стар телевизор гледах един 
човек как свири на една гайда. И казах 

– и аз искам да свиря на гайда. Тогава 
не съм имал никаква представа какво е 
да свириш на нещо, защото съм 
бил много малък. После ми 
купиха гайда и започнах 
да ходя на уроци. И 
така започна всич-
ко. После солфеж, 
започнах да уча 
пиано“, разказва за 
началото пробивни-
ят българин.

Тихомир казва, че 
е самоук композитор. 
Въпреки че е дипло-
миран учител по музика, 
никога не е учил компози-
ция и звуков дизайн. Първите си 
крачки в киноиндустрията прави преди 
8 години, когато е поканен да работи 
за индийския филмов гигант “Боливуд“. 
Първият филм, по който българинът 
работи, е „Обещание“. Късометражната 
лента се завърта

в кината 
по целия свят

„То е много тежка драма за един 
човек, който живее в спомените за 
неговата жена. Тя е починала. Там, общо 
взето, трябваше цялата музика да бъде 
супердепресивна. И ме улучиха точно в 
едно такова състояние. Раздели разни, 
имах тогава една приятелка, просто 
приключиха нещата. Може би, когато 
си по-чувствителен, твориш по-лесно, 
когато нещо те е наранило също“, заяви 
Тихомир.

За първия си филм той казва: „Когато 
направиш първата крачка, пътят се по-

казва.“ Пловдивчанинът е категоричен, 
че това е, което иска да прави. „Това ми 

доставя удоволствие, не искам да 
пиша песни за някого, искам 

да пиша филмова музика“, 
убеден е той.

Българският ком-
позитор успява да 
пробие с филмовата 
си музика и в Хо-
ливуд. “Алита: Боен 
ангел“, „Червената 

лястовица“, „Ready 
Player One“ са част 

от хитовете, за които 
Тишо е направил музика. 

Наскоро му взели звукови 
дизайни и

за филми 
на ужасите

За да създаде музиката към един 
филм, разказва, че понякога се налага 
да го гледа десетки пъти. Чете сценария 
и сюжета. Композирането на звуците 
му отнема около два-три дни. Често 
прекарва по цели нощи в студиото 
си, защото сам свири на виртуалните 
инструменти.

“Общо взето, обличаш случките и 
героите в музика. То може да е удар на 
една ламарина, но то трябва да стане 
огромен звук, който хората го чуват в 
киното и казват „уау“, разкрива бълга-
ринът.

Когато успее да се отдели от музи-
ката, рисува. Това е другата му страст. 
Иначе голямата му мечта е Холивуд. „И 
„Оскарите“ – дай, Боже! – един ден да 
стигнем и дотам“, завършва Тихомир.
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Всички момчета и момичета от България 
си тръгнаха с медали от Пукет

И
стински български 
фурор на последната 
международна олим-
пиада по математика. 
Българските момчета и 
момичета си спечелиха 6 

купи и 22 златни, 7 сребърни и 3 брон-
зови медала от финала на Тайландската 
международна олимпиада по математи-
ка – TIMO. Така всички 32-ма български 
участници от предучилищна възраст до 
9 клас се прибират от Пукет, Тайланд, с 
отличие.

7-годишният Мартин Матов дубли-
ра шампионската си купа от 2018 г., 
Александър Николов и Сара Илиева са 
също шампиони. Техни подгласници са 
още трима българи – Михаил Трифонов, 
Теодор Танков и Камен Топалов.

Тази година финалът на надпреварата 
събра над 1500 ученици от 23 държави. 
Българските състезатели преминаха 
квалификацията в края на 2018-а в 
Стара Загора. Най-малкият участник 
от България на финала в Тайланд бе 
Лъчезар Томов от детска градина „Ханс 
Кристиян Андерсен“ в Бургас, а най-го-
лемият – деветокласникът от Американ-
ския колеж Теодор Танков – шампион 
на „Азия оупън“ от 2017 г.

България вече е редовен участник в 

азиатското състезание по математика 
благодарение на учителя Любомир 
Любенов, който е вицепрезидент на 
надпреварата. Заради добрата си рабо-
та той беше отличен и със специална 
награда от домакините.

Любенов е основният „двигател“, кой-
то през последните години организира

най-добрите млади 
български математици

от цялата страна и им предоставя 
възможността да се състезават в 
най-елитните азиатски олимпиади по 

математика.
Финалното състезание по математика 

TIMO се проведе на 6 април. То продъл-
жи 2 астрономически часа, през които 
трябваше да се решат 30 задачи.

Българските момчета и момичета са 
традиционни победители в междуна-
родните състезания по математика и 
природни науки.

Един от големите успехи в послед-
ните дни, за който също се чу, бе на 
младата варненка Евелина Ангелова. 
13-годишната ученичка вече години 
поред печели убедително регионални, 
национални и международни състеза-
ния.

Сред отличията й са две първи 
награди Gold Award и един сребърен 
от Откритата международна матема-
тическа олимпиада на сингапурските 
и азиатските училища (SASMO), златен 
медал Gold Honor от Азиатската меж-
дународна математическа олимпиада 
(AIMO), нов златен медал Gold Award от 
Тайландската математическа олимпиа-
да (TIMO) и сребърен от Хонконгската 
международна математическа олимпи-
ада (HKIMO).

Мартин Матов дублира успеха си от миналата година

Наградата

Български фурор в 
математиката: 6 купи 
и 22 златни медала!

Всеки успех е месеци труд и много 
упоритост. А зад всеки медал стои 
името на един малък боец. Ето 

имената на златните български момчета 
и момичета в математиката: Лъчезар 
Томов – Бургас, предучилищна ; Мартин 
Матов – София; 1 клас; Михаил Трифонов 
– София, 1 клас; Камен Топалов – София, 
1 клас, Васил Василев – София, 1 клас; 
Ния Парушева – Сливен, 1 клас; Алек-
сандър Николов – София, 2 клас; Георгия 
Иванова – Русе, 2 клас; Йордан Стоянов 

– Пирдоп, 2 клас; Мартина Красимирова 
– София, 2 клас; Николай Радев – Русе, 
2 клас; Хавиер Билбао – София, 2 клас; 
Божидара Венелинова – Свищов, 3 клас; 
Борис Бабев – София, 4 клас; Даниел 
Гетов – София, 4 клас; Сара Илиева – 
София, 5 клас; Димана Мирославова – 
Пловдив, 5 клас; Алек Ангелов – София, 
5 клас; Виктор Точев – Пловдив, 4 клас; 
Боян Руженов – София, 5 клас; Алексан-
дър Николов – София, 5 клас; Теодор 
Танков – Стара Загора, 9 клас.

Златните момчета и момичета

Най-малкият медалист – Лъчезар Томов, който 
още ходи на детска градина
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С
пешно позвъняване на 
тел. 911. Случаят е познат 
– нужда от бърза помощ 
в един от складовете на 
Amazon. Някой отново 
заплашва да се самоубие.

Може да звучи странно за компанията 
на най-богатия човек в света, но такива 
сигнали не са изключение. А служители в 
складовете я наричат „Фирмата на Ада“.

За последните пет години на 911 са 
получени един куп обаждания, които 
идват от складовете на Amazon из САЩ, 
и всички те съобщават за хора на ръба 
да отнемат живота си. През декември 
2016-а е получен сигнал за бременна 
жена в Кентъки, която с действията си е 
започнала

да заплашва 
здравето на плода

През същия месец 22-годишна жена 
от Илинойс казва пред колегите си, че 
ще се наръга в стомаха. Година по-рано 
млад мъж в Честър, Виржиния, твърди, 
че не издържа и ще се хвърли от втория 

етаж на сградата.
Между октомври 2013-а и октомври 

2018-а спешните екипи са викани в скла-
довете на Amazon най-малко 190 пъти. 
Регистрираните обаждания идват от 
общо 47 склада на компанията, разполо-
жени в 17 щата. Броят представлява една 
четвърт от всички обекти на онлайн 
гиганта в САЩ. Не става ясно дали в 
другите складове няма подобни случаи, 
или просто няма изтекла информация за 
такива.

Amazon често се сблъсква с критики 
към условията на труд – постоянен на-
тиск върху служителите, нормирани пау-
зи за ходене до тоалетната, извън които 
те нямат право да напускат работното си 
място, и непрекъснато видеонаблюде-
ние, което допълнително ги стресира.

Бивш служител на компанията я опре-
деля като „Колония на Ада”, в която почти 
всекидневно някой получава нервен 
срив.

От Amazon отговарят, че здравето 
на служителите им е топ приоритет, а 
изнесените данни са „преекспонирани” 

и са „прекалена генерализация”. Само че 
потокът от признания за случващото се 
в складовете на фирмата не спира. Част 
от тях е и историята на Ник Визли, чиято 
задача е да

брои стоките в 
контейнери

които пристигат при него на поточна 
линия, и да сверява дали отговарят на 
вече въведения инвентар.

В момента, в който приключи с единия 
контейнер, пред него веднага се появява 
следващ и така цяла нощ. Понякога 
41-годишният мъж е принуден да се 
качи на ниско столче, за да види добре 
съдържанието на контейнера. Друг път 
му се налага да се навежда. Независимо 
от всичко той трябва да брои бързо.

Над него има мениджър, който следи 
работата му и непре-
къснато го кара да бъде 
по-бърз.

Визли рядко говори 
с колегите си, защото 
ще получи забележка 
за импровизираната 
си почивка. Затова 
и залата, в която се 
намира, е напълно тиха. 
Дейността е скучна и 
монотонна, затова Визли често мисли за 
други неща като неплатените сметки за 
ток и вода, наемите, с които закъснява, 
съпругата и дъщеря си, които изцяло 
разчитат на него...

Постепенно тези мисли са изместени 
от друга идея – тази за

самоубийството 
като изход

от ситуацията. Мъжът споделя, че това 
не е първият път, в който обмисля 
подобно нещо, но този път е напълно 
убеден, че иска да излети с колата си от 
някоя скала. Когато споделя със своя 
пряк началник желанието си да отнеме 
живота си, веднага е откаран в болница.

Прекарва три дни в психиатричното 
отделение и е напълно убеден, че вината 
за тежката му депресия е на Amazon. От 
компанията отговарят уклончиво, като 
казват, че случилото се с Визли е „голямо 
нещастие” и подчертават, че повечето 
служители „обичат работата си и я нами-
рат за удовлетворяваща”.

„Дейли бийст” разговаря с 6 настоящи 
и бивши служители на Amazon, които 
страдат от различни психични проблеми 
и кризи, които са изисквали спешна на-
меса на медицински екип. Те обясняват, 
че огромна част от стреса на работното 
им място идва от непосилните нормати-

ви, които трябва да покриват. Работник 
от Етна, Охайо, казва, че понякога квоти-
те са невъзможни за изпълнение, а мени-
джърите не приемат абсолютно никакви 
оправдания за неизпълнението им.

А ако събереш твърде много забележ-
ки за работата си,

изхвърчаш и губиш 
прехраната си

Други посочват като причина и строга-
та политика за почивките. Мениджърите 
правят забележки за всяка прахосана 
минута. Някои работници на 12-часови 
смени имат две почивки от по 30 минути 
и една от 15 минути, само че да обика-
ляш огромните складови помещения 
изяжда доста от това време. Дехуманиза-
ция в такава степен е трудна за преглъ-
щане.

Детайлите за разговори с полиция и 
спешна помощ идват и след редица раз-
крития за условията на труд в Amazon, 
които могат да бъдат описани като „ад-
ски”. Британски журналист, влязъл под 
прикритие в складовете, описва толкова 
жестоки ограничения, че някои работни-
ци предпочитат да уринират в бутилка, 
за да не губят време (и за да не загубят 
работата си).

Amazon снабдява с климатици склада 
си в Пенсилвания чак след като в мест-
ния вестник излиза репортаж, според 
който температурата вътре е около 40 
градуса, а по време на вълните от горе-
щини пред сградата винаги има параме-
дици, готови да отреагират.

Има безброй доклади за служители, 
които са

ранени на 
работното си място

През 2018 г. са хоспитализирани една 
дузина хора, след като избухва опаковка 
с репелент. Това е най-малко третият 
подобен инцидент за последните три 
години.

Колкото до Визли – неговата съдба 
има относително щастлива развръзка. 
Той в момента работи като готвач, но 
още не може да преглътне преживяното 
в Amazon.

„Колония на Ада“, или 
складовете на Amazon
Работата в компанията на най-богатия 
човек води до мисли за самоубийство
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Р
язане на ръка за кражба и 
смърт за хомосексуални 
двойки – това са новите на-
казания, които предвижда 
султанът на Бруней. Заради 
тях страната бе подложена 

на остри критики от страна на ООН, 
а холивудски звезди призоваха към 
бойкот на страната.

Бруталните наказания са смятани за 
престъпления по ислямското право. 
Сред тях има и още. Например жените, 
които абортират, може да бъдат подло-
жени на

публичен бой 
с камшици

Всичко това е само част от новата 
наказателна реформа в Бруней, про-
карана от 72-годишния султан Хасанал 
Болкия.

„Искам да видя ислямските учения 
да укрепват в тази страна”, обяви той 
в реч, излъчена по телевизията. Близо 
2/3 от населението на Бруней спада 
към мюсюлманското вероизповедание. 
Новите наказания се отнасят предимно 
за мюсюлманите в страната, но дори 
останалите граждани ще са длъжни да 
спазват определени забрани – напри-
мер, няма да имат право да поощряват 
децата в Бруней да приемат религия, 
различна от исляма.

Хомосексуалните връзки са крими-
нализирани в Бруней от години, като 
досега наказанието беше 10 години 
затвор. Смъртното наказание същест-
вува като опция за най-тежка присъда 
по местното законодателство, но от 
1957 г. насам не е изпълнена нито една 
екзекуция.

Това не е първият случай, в който 
Бруней въвежда религиозното право 
редом със светските закони. Страната

въведе шериата
през 2014 г., но прилагането на 
практика на последните две фази (за 
престъпления, наказуеми с ампутация 
и пребиване до смърт с камъни) досега 
се отлагаше.

Международната общност реа-
гира със силно недоволство срещу 
промените в страната. От Amnesty 
International обявиха Наказателния ко-
декс за „дълбоко опорочено законода-
телство, което съдържа състави, нару-
шаващи човешките права”. Върховният 
комисар на ООН за правата на човека 
Мишел Башле посочи, че реформата 
е „жестока, нечовечна и унизителна... 
сериозен регрес по отношение на 
защитата на човешките права”.

Говорителят на Държавния депар-
тамент на САЩ Робърт Паладино 
напомни, че „правителствата имат 

задължението да гарантират, че всички 
хора, включително представителите на 
LGBTI общността, може свободно да се 
ползва от универсалните човешки пра-
ва и фундаменталните свободи, които 
им се полагат”.

В декларацията се посочва, че САЩ 
се противопоставят силно на нару-
шенията на човешките права и всяка 
форма на насилие или дискриминация 
над лица по полов признак.

Към вълната на възмущение се при-
съединиха и

редица популярни 
личности

включително музикантът Елтън Джон, 
актьорът Джордж Клуни, предприема-
чът Ричард Брансън, тв водещата Елън 
Дедженерис и др.

Клуни публикува статия в Deadline, в 
която призовава за бойкот на девет-
те луксозни хотела, притежавани от 
инвестиционния фонд на Бруней. Дър-

жавата контролира собствеността на 
хотел „Бевърли хилс” в Лос Анджелис 
(едно от любимите места на знамени-
тостите), „Плаза Атене” в Париж, хотел 
„Дорчестър” в Лондон, „Коуърт парк 
хотел” в Бъркшир и др.

BBC цитира правозащитника Матю 
Улф, според когото въвеждането на 
драконовски ретроградни наказания 
вероятно е свързано с отслабването на 
икономиката на Бруней.

„По този начин правителството може 
да засили хватката си върху властта, 
за да се справи с отрицателния ръст 
в икономиката, който заплашва да 
доведе до напрежение в бъдеще. В тази 
връзка Бруней се опитва да привлече 
повече инвестиции от мюсюлманския 
свят заедно с по-голям приток на ту-
ристи от ислямски страни. Тези мерки 
вероятно могат да се разгледат като 
средство за привличане на интереса 
от страна на ислямските пазари”, казва 
той.

Бруней днес: Камшици за 
аборт, смърт за гейове
Наказателната реформа на султана 
включва и рязане на ръце за кражба

Султан Бандар Сери Бегаван





И
нституциите продължа-
ват да мълчат за причи-
ните, довели до жесто-
ката катастрофа край 
Своге, която отне живота 
на 20 души. Проблеми-

те във възлагането на обществените 
поръчки, които катастрофата открои, 
предизвикаха трусове във властта и 
доведоха до оставките на министрите 
Ивайло Московски, Валентин Радев 
и Николай Нанков. За момента обаче 
единственият обвиняем за тежкия 
инцидент е шофьорът на автобуса.

Разследване на журналистката 
Валя Ахчиева, публикувано на сайта 
euelectionsbulgaria.com, стига до извода, 
че властите очевидно са спестили на 
обществото заключенията от доклад, 
който хвърля светлина върху катастро-
фата. Въпросният доклад е изготвен от 
работна група, включваща 13 експерти, 
която е назначена още на 7 септември 
2018 година. Близо три месеца по-
късно, на 30 ноември, заключенията 
и препоръките на работната група са 
депозирани в АПИ.

В документа, копие от който бе пре-
доставено на Deutsche Welle от сайта 
euelectionsbulgaria.com, проверката 
на пътната безопасност е обвързана с 
начина, по който е изпълнен проектът. 
Специално внимание е отделено на 
два факта. Първо, „не са предвидени 
отводнителни съоръжения“ – тоест 
липсва отводняване на участъка, а 
катастрофата край Своге стана именно в 
условията на силен дъжд. Когато водата 
от падналия дъжд се задържа върху 
платното, вместо да се оттича в нарочни 
съоръжения, това създава сериозни 
предпоставки за инциденти. В тази 
връзка препоръката на работната група 
е да се „обърне особено внимание на 
отводняването, тъй като това е основен 
фактор за целостта на пътя и пътната 
безопасност”. Второ, установено е, че 
тъй като „не е предвидена тротоарна 
конзола, това принуждава пешеходци-

те да вървят по пътното платно”. Сред 
препоръките е и проверка на пътната 
настилка.

Няма смисъл да изреждаме остана-
лите заключения в доклада. Думата 
имат експертите. Неясно остава обаче 
дали препоръките са изпълнени и дали 
някой някога ще понесе отговорност за 
некачествения ремонт на пътя убиец...
Година по-рано на същото рисково мяс-
то отново след силен дъжд се сблъскват 
две коли. Умира жена от Своге, а друга 
оцелява по чудо. Сега имаме и този 
доклад, който изглежда се държи под 
похлупак, защото може да вдигне нечие 
кръвно…

По данни на МВР само през първите 
три месеца на тази година при катастро-
фи са загинали 112 души, а през 2018 г. 
жертвите са били 610. Колко ефективни 
могат да бъдат мерките за предотвратя-
ване на войната по пътищата, след като 
строежът и ремонтът на тези пътища 
нерядко са поверени на „наши хора”?

Още по-важно е какво показва този 
случай. За да отговорим, трябва да го 
поставим например в контекста на 
скандалите около ремонта в центъра 
на София. И там бе направен неуспешен 
опит казусът да бъде набързо туширан и 
приключен с подмяната на предпазния 
„бушон” (става дума за оставката на зам.-
кмета Крусев). А „Апартаментгейт”, който 
уж взе „свидни жертви”, също е строи-
телна афера, макар и с много по-малка 
обществена опасност от зле ремонти-
ран пътен участък.

Трябва да е ясно: оставките, под-
мяната на бушоните и пр. не лекуват 
заболяването на институциите. И как ли 
ще си отговорим, ако се запитаме: това 
ли са единствените прегрешения, или 
виждаме само върха на пословичния 
айсберг...

Проблемът, с други думи, е в злока-
чествената институционална култура. 
На пръв поглед изглежда твърде ле-
ковато да посочим с пръст и да кажем: 
това е „моделът ГЕРБ”. Макар партията 
на г-н Борисов да управлява почти без 
прекъсване вече близо десет години, 
бъркането в кацата с меда се е превър-
нало сякаш във вид спорт, който прак-
тикуват редица български политици. От 
друга страна, продължителният престой 
начело на държавата обикновено води 
до самозабравяне. А и апетитът идва с 
яденето. И още нещо: парадоксално е, 
че имотните сделки на управляващите 
разтресоха кулите на властта по-силно, 
отколкото загубата на човешки живот.

За апартаментите 
и за трагедията 
край Своге

ПЕТЪР ЧОЛАКОВ

блог   



12 - 15 април 2019 31

казана дума

„Ние сме единствената столица 
в Европа, кръстена на храм, и 
единственият може би такъв град, 
подобен, кръстен на Господ Бог.“

Зам.-кметът на София Тодор Чобанов 
коментира защо общината отбелязва 

140 години София – столица на България, с 
Исус Христос

„Как може да каже такова нещо, че няма 
кой да го накаже. Първо – може да ни 
накаже Господ, може да ни накажат 
хората. Мога да го накажа и аз!“

Бойко Борисов коментира думите на 
Цветан Цветанов, че не се чувства 

наказан, защото няма кой да го накаже

„Не съм от мокетните политици, които слизат от 
колата в кабинета и от кабинета в колата. Моите 

обувки често и по-често даже са прашни.“
Кметът на София Йорданка Фандъкова 

разказва за себе си, докато споделя, че все още 
не е ясно ще се кандидатира ли за нов мандат

„Не мога да разбера фиксацията на Валери 
Симеонов към мен.“

Министърът на туризма Николина Ангелкова 
коментира обвиненията на лидера на НФСБ, че е 

купила евтин апартамент

„Този български футбол и като цяло съдиите 
ми приличат на една механа с оркестър. 
Идваш, поръчваш музика и тя започва да се 
свири.“

Старши треньорът на ЦСКА Любослав Пенев 
преди мача с „Лудогорец”



90-те години става член на клана благо-
дарение на роднинските си връзки. Кали 
прави кариера в бригадата на Джеки 
д’Амисо по прякор Нос, а след това става 

капо на неголям екип гангстери.
„Организираната престъпност в 

Италия гледа на него като на човек 
с влияние и могъщество”, заявява 
федералният прокурор Джон Липтън 
през 2008 г., когато Кали се признава 
за виновен за изнудване и рекет 

и стои зад решетките 1 година и 4 
месеца.

След излизането му от затвора 
Министерството на правосъдието не му 
дава разрешение да вижда дядо си Джон 
Гамбино.

Последният умира през 2017 г., а

Франческо Кали застава 
начело на клана

Гамбино през 2015 г., след като сменя 
оттеглилия се поради възрастта си 
Доминико Чефалу. Според в. „Дейли нюз” 
част от следователите не изключват съ-
причастност към убийството на Кали на 
Джин Готи, брат на покойния Джон Готи, 
който е изкарал 29 години в затвора за 
търговия с наркотици и е излязъл оттам 
преди половин година.

Според една от версиите на разследва-
нето 73-годишният Джин Готи вероятно 
ще претендира за ролята на кръстник 
на клана Гамбино и има причини да иска 
да се избави от Кали. В началото на 2000 

г. в Бруклин 
има процес 
срещу другия 
брат на Джон 
Готи – Питър, 
на който като 
потърпевш се 
явява актьорът 
Стивън Сегал. 
Професор Ха-
уърд Абадин-
ски от универ-
ситета “Сейнт 
Джонс” в Ню 
Йорк от своя 
страна смята, 
че Кали е убит 
от съратници 
в клана, които 

смятат, че се е издигнал неправомерно, 
тъй като „не е убил никого, за да получи 
това място”.   

6 
куршума, изстреляни от 
9-милиметров пистолет в 
престижния район Тод хил на 
Ню Йорк в средата на март, 
събудиха спомените за мафи-
отските войни в САЩ и родиха 

притеснения, че мегапополисът отново 
може да стане сцена на открита борба на 
мафиотските кланове.

На 13 март пред дома му бе убит не кой 
да е, а е един от топ босовете на мафията 
в Щатите. Франческо (Франк) Кали бе 
лидерът на Гамбино, един от петте най-
големи мафиотски клана в Ню Йорк. Той 
не е станал жертва на случаен инцидент, 
грабеж или нападение. Бил примамен да 
излезе пред къщата си, в която вечерял 
със семейството си, след като

пикап се врязва 
в лъскавия му автомобил
Гангстерът, известен също с прякора 

Франки Бой, и мъжът в пикапа разменят 
няколко думи в рамките на минута, след 
което шофьорът започва да стреля срещу 
мафиота с 9-милиметров пистолет. Кали 
напразно се опитва да се укрие под кола-
та си. Когато след две минути полицията 
идва на местопроизшествието, намира 
само много гилзи и тялото му.

Смъртта на Кали е констатирана в 
болница и веднага след нея започнаха 
констатациите – това е първото показ-
но убийство на ръководител на ню-
йоркското „семейство” от 1985 г. насам. 
Тогава легендарният Джон Готи, глава на 
престъпната фамилия Гамбино, поръчва 
убийството на дотогавашния бос на клана 

Пол Кастелано. Смята се, че Франк Кали 
контролира нелегалния трафик с хероин 
на клана Гамбино.

Предполагаемият убиец е задържан 
няколко дни след убийството. Полицията 
подозира, че това е 24-годишният Антъни 
Комело, отпечатъци от който са намере-
ни върху колата на Кали. Следователите 
изясняват дали убийството е свързано 
с организираната престъпност и има ли 
убиецът съучастници.

„Оценяваме ситуацията от различни 
страни – заяви на пресконференция топ 
детективът и ръководител на разследва-
щия екип Дърмът Ший. – Заплатили ли са 
на този човек за това действие? Има ли 
той съучастници?”

Властите все

още изясняват 
мотивите за убийството

След ареста си Антъни Комело е в за-
твора в Ню Джърси и ще бъде екстради-
ран в Статън Айланд, където ще му бъдат 
предявени обвинения. „Разследването е 
далеч от края си. Намираме се в начален 
етап”, казва детектив Ший.

Полицията е поискала да получи 
достъп до камерите за видеонаблюдение 
пред дома на Кали, но след като получава 
отказ, се връща със съдебна заповед.

Домът на Франк Кали се намира в прес-
тижния район Тод хил на Статън Айланд, 
един от петте административни окръга на 
Ню Йорк и единственият, в който на избо-
рите през 2016 г. победи Доналд Тръмп. 
В този район според сценария на филма 
„Кръстникът” е живяло и семейство Кор- леоне, припомнят Би Би Си и „168 часа“.

Къщата на Франк Кали е на по-малко от 
миля от разкошното имение със 17 стаи 
на застреляния бивш бос на клана Касте-
лано. Това е спокойно „мафиотско” място, 
в което по тази причина няма и улична 
престъпност. Полицията не разработва 
версията за убийство при грабеж или 
скандал при произшествие с моторно 
превозно средство.

Убийството на Кали се превърна във 
водеща медийна новина и не слиза 
от страниците на медиите. Разстрелът 
накара много анализатори да припомнят 
последните убийства на мафиотски бо-
сове в САЩ. Един от тях е 77-годишният 
мафиот Винсент Зито, свързван с мафиот-
ския клан Лучезе. Наскоро 59-годишният 
Антъни Падрела от клана Гамбино бе 
арестуван по подозрение в убийството 
му.

Зито бе застрелян в гръб посред бял 
ден в Бруклин. През октомври в “Мак-
доналдс” автомобилисти застреляха и 

71-годишния Силвестър Зотола от клана 
Бонано и спътника му,

докато мафиотът 
чака чаша кафе

през отворения прозорец на джипа си в 
ресторант в Бронкс.

Впоследствие за убийството е обвинен 
член на уличната банда “Бладс”.

Но това разчистване на сметки в ника-
къв случай не е сравнимо с убийството 
на Кали, което е първото на топ бос на 
гангстерски клан в Ню Йорк от 34 години. 
Тогава Джон Кастелано е застрелян от 
наемни убийци в ресторанта Sparks Stake 
House в Манхатън и поръчителят Джон 
Готи става главатар на клана. Именно 
това е и една от възможните версии за 
убийството на Франк Кали – че е жертва 
на вътрешна борба в клана Гамбино.

Родът на Кали произхожда от Палермо 
и се ползва с огромен авторитет в сре-
дите на тамошната мафия. Той е роден в 
Сицилия, израства в Бруклин и в края на 
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6 куршума по Франки Бой: 
Нови мафиотски войни 
в Ню Йорк

Разстрелът на топ боса 
на клана Гамбино може да 
разпали кърваво отмъщение

М
ного експерти смятат 
Гамбино за най-силния от 
петте клана на италианската 
мафия в САЩ – Бонано, Гам-

бино, Дженовезе, Коломбо и Лукезе. 
„Семейството” носи името на основа-
теля си Карло Гамбино.

Кланът спечелва влиянието си през 
30-те години на миналия век в т.нар. 
Кастеламарийска война за контрол 
над италоамериканската мафия.

Гамбино оперира на територията на 
цялата страна. Свързани със „семей-
ството” лица са били уличени в пране 
на пари, изнудване, организиране на 
незаконен игрален бизнес, разпрос-
транение на наркотици и много други 
престъпления.

Последното по-голямо е от 2011 г., 
когато 20 мафиоти от организацията 
бяха арестувани за трафик на жени 
от Русия и Източна Европа в САЩ и 
принуждаването им да работят като 
стриптийзьорки в 4 нощни бара.

В продължение на десетилетия 
мафиотските кланове в Ню Йорк почти 
изцяло контролираха бетонните 
работи и превоза с камиони и имаха 
оборот, който се сравняваше с този 
на „Дженерал мотърс”. Както журна-
листът Дейвид Маркъс пише в статия, 
публикувана в сп. „Федералист” и цити-
рана от Би Би Си след смъртта на Кали, 
„лидерите на мафията са известни 
личности; правоприлагащите органи 
често не ги притесняваха и ФБР едва 
признава, че те съществуват”.

Гамбино –
№ 1 на 
италианската 
мафия в САЩ

К али е станал жертва на свои 
подчинени, самостоятелни 
убийци – „вълци единаци”, които 

са му имали зъб, или на новобранци 
в мафията, които търсят място под 
слънцето. Това пише Би Би Си за 
другите версии за показния разстрел. 
Сред новите пришълци са руснаци и 
албанци, но за това липсват оператив-
ни данни. Руските мафиоти в САЩ оби-
чайно са подчинени на италианската 
мафия, когато са във взаимодействие 
с нея.

Има и версия, че причина за убий-

ството му е жена. Някои медии смятат, 
че Кали е забранил на убиеца си да 
се вижда с една от жена в клана, с 
която е бил в романтични отношения. 
Възможно е това да е племенницата 
на самия Кали, която се е намирала в 
дома по време на убийството.

Професор Хауърд Абадински е на 
мнение, че Кали трудно може да бъде 
заменен като лидер на Гамбино. Спо-
ред някои медии Кали умеел да води 
преговори, да тушира конфликтите по 
мирен начин и е бил в добри отноше-
ния с другите мафиотски кланове.

Версии 
за „руски 
бандити“

Франческо (Франк) Кали
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А
втомобилното изложе-
ние в Женева от начало-
то на март насочи про-
жекторите към Bugatti, 
Ferrari и Lamborghini. 
Премиерите на тези 

компании бяха сред най-обсъжда-
ните както в швейцарската столица, 
така и в медиите, а и от специалисти 
и любители на колите.

Красотата на този автосалон обаче 
е в това, че все още има достатъч-
но светлина под прожекторите и 
по-малко известните компании да 
получат някакво признание, пише 
automedia. Ето пет суперавтомоби-
ла, за които вероятно никога не сте 
чували, но които все пак заслужават 
внимание.

GFG Kangaroo
Първи в списъка е напълно електри-

ческият GFG Kangaroo, чиято мощност 
е 483 конски сили. Дизайнът е дело 
на прочутия Джорджето Джуджаро и 
сина му Фабрицио, откъдето идва и 

името на компанията GFG (Giorgetto 
Fabrizio Giugiaro).

Както подсказва името на модела, 
„кенгурото” може да „скача” с няколко 
сантиметра, за да поеме по-тежките те-
рени – с натискането на бутон клирън-
сът се увеличава от 140 на 260 мм.

Puritalia Berlinetta
Този суперавтомобил бие по 

мощност GFG Kangaroo със своите 
965 кончета. Това е втората кола на 
италианската компания Puritalia след 

2014 г., когато направи роудстъра 427, 
вдъхновен от златните години на мест-
ния автомобилен дизайн.

От Berlinetta ще бъдат направени 
само 150 бройки, като всички ще се 
сглобяват ръчно според изискванията 
на клиентите. Цената на суперавтомо-
била започва от 553 350 евро.

Almas Mole Costruzione 
Artigianale

Доста трудно за произнасяне име, 

дело на компанията Adler Group и ди-
зайнерите Умберто Палермо и Паоло 
Скудиери. Това купе е създадено от 
нулата, което означава, че не дели 
нито шасито си, нито други части с 
който и да е автомобил днес. Дължина-
та на Almas Mole е 4730 мм, а ширината 
– 1980 мм. Засега обаче техническите й 
спецификации се пазят в тайна.

Hispano Suiza Carmen
Радикалният стил и мощността от 

1005 конски сили правят от Hispano 
Suiza Carmen автомобил, който за-
дължително трябва да бъде видян на 
живо.

Купето, създадено в ретро стил, е 
напълно електрическо и може да се 
похвали с пробег от 400 км с едно 
зареждане на батериите. Освен това се 
твърди, че автомобилът може да уско-
ри от място до 60 мили в час (96 км/ч) 
за по-малко от три секунди.

Ginetta Akula
Това е радикално проектирано купе, 

чийто стил напомня на този на супе-
равтомобилите от старата школа. И 
колкото и странно да ви се струва, съз-
дателят й не е италианска, а британска 
компания. А името Akula й подхожда 
напълно.

Не само стилът обаче препраща към 
старата школа. За разлика от другите 
автомобили от този списък Ginetta 
Akula се задвижва от 6-литров V8 дви-
гател, който развива около 600 конски 
сили и 705 Нм въртящ момент.

Топ колите, 
останали
в сянка
По-неизвестните 
марки, които 
трябва да получат 
признание
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Ф
утболният стадион „Дже-
нерали арена” в столицата 
на Австрия Виена беше 
мястото, където за първи 
път беше изпробвано 

летящо такси робот.

Превозното средство се определя 
като въздушна кола и е дело на ки-
тайската компания за дронове EHang. 

Моделът – Ehang 216.
EHang 216 е автономна въздушна 

кола, която тежи 340 килограма. Пре-
возното средство наподобява хеликоп-
тер и има 2 места за пътници.

Максималната скорост, която може да 
развие колата е 150 километра в час. С 
тази скорост летателното средство ще 
има

пробег от около 50-70 
километра

за период от около 30 минути.
Компанията, която е основана през 

2014 година и е тясно свързана с въз-
душния транспорт, се подготвя да пусне 
проекта за масово производство.

Колата ще се използва за безпилотно 
летящо такси.

По думите на представител на ав-
стрийския партньор на китайската фир-
ма една летяща кола ще струва около 
336 000 долара, а към днешна дата вече 
има хиляди поръчки, най-вече в Китай.

А
мерикански учени кон-
струираха първата в света 
самопочистваща се бутилка, 
която с ултравиолетови лъчи 

унищожава 99,99 процента от микро-
организмите в нея.

Разработката е дело на компания от 
Сан Франциско, която пусна продукта 
под търговската марка LARQ. Бутилка-
та използва ултравиолетови диодни 
микрочипове, монтирани в капач-
ката й. Те са способни да унищожат 
99.99 процента от бактериите и 99.99 
процента от вирусите, съдържащи се 
в съхраняваната течност.

Чиповете излъчват ултравиолетова 
светлина с дължина на вълната 280 
нанометъра.

Бутилката, която може да бъде из-

ползвана и като термос, се активира 
автоматично на всеки два часа.

Продажната цена на новия продукт 
е 95 долара.

Направиха я! Бутилка, 
която се почиства сама...

V
еrіzоn Соmmunісаtіоnѕ Іnс. 
ycпя дa излeзe нaчeлo пpeд 
АТ&Т Іnс. и Ѕрrіnt Соrр. в CAЩ 
и дa ce пpeвъpнe в пъpвия 

aмepиĸaнcĸи oпepaтop, ĸoйтo 
пpeдлaгa иcтинcĸa 5G вpъзĸa, съоб-
щи Вlооmbеrg.

Oт няколко дни ĸлиeнтитe нa 
Vеrіzоn c плaн нeoгpaничeн мoбилeн 
интepнeт в чacти нa Mинeaпoлиc и 
Чиĸaгo вeчe мoгaт дa ce възпoлзвaт 
oт cĸopocт дo 1 гигaбит в ceĸyндa 
cpeщy дoпълнитeлни $10 нa мeceц. 
Koмпaниятa плaниpa дa paзшиpи 
ycлyгaтa дo 30 гpaдa дo ĸpaя нa 
гoдинaтa.

Paзбиpa ce, липcaтa нa ocoбeнo 
мнoгo ycтpoйcтвa, ĸoитo пoддъpжaт 
5G, щe зaбaви pacтeжa нa ycлyгaтa 
пoнe пpeз тaзи гoдинa. Bcъщнocт 
Vеrіzоn зaceгa мoжe дa пpeдлoжи 
нoвaтa мpeжa нa coбcтвeницитe нa 
Моtоrоlа Z3, ĸoитo плaтят дoпълни-
тeлни $50 зa мoдyлa.

Oчaĸвa ce oбaчe дo ĸpaя нa 
гoдинaтa пpoизвoдитeлитe ĸaтo 
Моtоrоlа и Ѕаmѕung дa пycнaт нa 
пaзapa пoвeчe 5G тeлeфoни, дoĸaтo 
Аррlе Іnс. тpaдициoннo щe изчaĸa 
нaвлизaнeтo пo-шиpoĸo нa ycлyгaтa.

Първи 
оператор 
пусна 5G 
връзка в САЩ

Летящо такси 
робот за $336 000 – 
скоро на пазара
То развива до 150 км/ч. 
и е с място за двама
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Х
раната във всекидневното 
меню на милиони хора по 
света е по-вредна за здра-
вето от тютюнопушенето и 
високото кръвно налягане. 
Стряскащите данни са част 

от ново изследване, проведено в 195 
държави и финансирано от фондацията 
на Бил и Мелинда Гейтс.

Според него за около една пета от 
всички смъртни случаи в света е отго-
ворно лошото хранене, което е основна 
причина за сърдечно-съдови болести, 
рак и диабет.

Нездравословните хранителни нави-
ци са все по-често срещано явление и 
се изразяват в повече консумация на 
месо, но по-малко на зеленчуци. Про-
блем е и нарастващото

похапване на бързи 
закуски

През 2017 година вредните храни-
телни навици са довели до смъртта на 
11 милиона души, като това се равнява 
на 22 процента от жертвите в световен 
мащаб. В сравнение тютюнопушенето 
се счита за причина за смъртта на 8 
милиона души, а високото кръвно 
налягане – за тази на над 10 милиона 
души.

Разбивка на анализа показва, че ред-
кият прием на пълнозърнести храни 
и плодове и голямото количество на 
консумирана сол е отговорно за над 
половината от смъртните случаи, при-
чинени от лошо хранене. Друга причи-
на е консумацията на червено месо и 

месни продукти, подсладени напитки и 
храни, съдържащи трансмазнини.

За смърт, причинена от лоша храна, 
се възприемат много от случаите на 
сърдечни заболявания, рак и диабет 
тип 2. Лошото хранене е довело и до 

редица физически увреждания, става 
ясно от доклада, публикуван в меди-
цинското научно издание The Lancet.

Оказва се, че онова, което не ядем, е 
по-голям проблем от вредната храна, 
която поглъщаме.

С киви срещу 
високото кръвно

С
поред австралийски учени, 
за да се избегне рискът от 
рак на гърдата, най-добрата 
профилактика 

е да се поддържа нор-
мално тегло и да се спре 
алкохолът.

Специалистите провели 
поредица от изследвания 
и след анализа на резулта-
тите установили, че около 
30 хиляди случая на рак 
на млечната жлеза могат 
да бъдат предотвратени 
през първите години. При 
едно условие – паци-
ентките да се откажат от 
алкохола и да поддържат 
нормално тегло.

По думите на доктор 
Маарит Лаакосен при 
сегашните нива на зат-
лъстяване в близките десет години 
се очакват 17 500 случая на рак на 
гърдата.

Рискът от опасното заболяване 
силно нараства, ако на ден се изпива 
дори само и една алкохолна напитка. 

За сметка на алкохола ще бъдат раз-
вити 11 600 случая на рак на гърдата, 
които могат да бъдат предотвратени.

Алкохолът носи риск 
от рак на гърдата

Нездравословната храна убива милиони хора годишно

Всекидневното ни меню – 
по-вредно от цигарите

А
ко не се лекува, високото 
кръвно налягане може да до-
веде до животозастрашаващи 
усложнения. За понижаване 

на риска хората могат да предприе-
мат известни промени в начина си на 
живот или хранене. Една от проме-
ните, препоръчана от международни 
експерти, е в менюто да присъства 
тропическият плод киви.

Като част от балансираното и 
здравословно хранене специалисти 
от Великобритания и САЩ съветват 

да се консумират богати на калий 
храни, които противодействат на 
неблагоприятните ефекти от солта 
върху кръвното налягане. Деликатни-
ят баланс между натрия и калия, който 
играе роля за регулирането на кръв-
ното налягане, може да се постигне 
чрез консумацията на повече плодове 
и зеленчуци, и в частност на киви.

Предишно проучване също е 
установило ползата от тропическия 
плод за понижаване на високо кръвно 
налягане.
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А
ко сте на възраст над 
45 години, сигурно сте 
забелязали, че клякането 
е по-лесно от изправяне-
то и че с гравитацията се 
преборваме все по-трудно. 

По всяка вероятност, за да се изправи-
те, се подпирате върху бедрата с длани, 
докато разгънете тялото от клек до 
стоеж. Независимо дали сте във форма 
или не, усещането, идващо от колената, 
не ви носи това приятно усещане, че 
морето е до колене, а напротив – при 
всяко клякане ви обзема студенина и 
безпокойство от чувството за намалена 
мобилност на коленете и хълбоците.

Сковаността и ограниченият обхват 
на движение на ставите е процес на 
стареене на тялото, а намалената им 
издръжливост е доста шокиращо 
откритие.

С възрастта се застояваме все повече, 
като забравяме, че

движението загрява 
и смазва

ставите, намалява напрегнатостта в 
тях, което улеснява динамиката им и 
подобрява поддържащата им за тялото 
функция.

Занимания като пилатес, йога, плу-
ване, разтягане, чи гонг, тай чи и други 
подобни са изключително подходящи 
за напрегнати стави. Един съвет, който 
приех от български специалист по 
спортна медицина и с радост и благо-
дарност ползвам и до днес, е, че ставите 
се загряват бавно. Подготовката им за 
упражнения отнема поне 15 минути, 
за тренировка с нискоинтензивни 
движения и минимум 20 минути за 
високоинтензивна тренировка. Само 
така ще осигурите пълното им смазване 
(lubrication) за ефективна и безопасна 
тренировка.

Адекватното хидратиране на тялото 
осигурява достатъчно вода, която се 
използва при подготовката на ставите 
за движение. Научен факт е, че едно от 
местата, от които нашето тяло източва 

вода, са хрущялите. Липсата на течност 
в ставите евентуално води до възпале-
нието им.

Предназначението на ставите е да 
устои на определени сили по време на 
движение и стоеж. Ако сме с наднорме-
но тегло или доста под нормата, то ние 
и в двата случая

подлагаме ставите 
на стрес

В първия с допълнителното тегло. 
Знаете ли, че всеки 10 паунда над-
нормено тегло добавят от 20 до 39 
паунда допълнително напрежение на 
всяко коляно! Ако пък сме с тегло под 
нормалното, това по всяка вероятност 
означава, че мускулната подкрепа на 
ставните структури е недостатъчна, т.е. 
те са нестабилни.

Много голяма заплаха за ставите и 
костите ни е зависимостта от цигарите. 
Според Асоциацията на ортопедите 
в Америка „пушенето има огромно 
негативно влияние върху здравето на 
костите и ставите”. Пушенето създа-
ва условия за възпаления в тялото и 
намалява значително възможността 
за възстановяване. То увеличава както 
риска от остеопороза и костни травми, 
така и риска от ставни наранявания 
като тендинит и бурсит. Пушачите също 
така имат по-голям риск от ревматои-
ден артрит и болки в кръста.

Ще ви предложа да обмислите 
няколко допълнителни съставки, които 
са критични за ставите и костите ни, а 
именно витамин D, калций и витамин К. 
Всъщност витамин D се използва при 
усвояването на калций. Вие можете 
да си набавите витамин D директно 
от слънцето, чрез диетата или чрез 
добавки.

Витамин D е една от 24-те хранител-
ни вещества, 
които са жиз-
неноважни за 
оцеляването 
ни. Този вита-
мин се намира 
в яйцата и 
рибата, или 
по-точно маз-
ната риба. Той 
е изкуствено 
добавен и в 
много млечни 
продукти по-

ради обвързаността му с калция. Чрез 
кръвния ви тест

вашият доктор 
ще определи

дали имате нужда от допълнително ко-
личество витамин D и калций. Ниското 
ниво на калций се асоциира с намалена 
костна плътност и повишен риск от 
счупване на костите.

Един от основните витамини за здра-
вето ни е витамин К. Той може да бъде 
открит в тъмнозелените зеленчуци, в 
чая matcha и natto (ферментирана соя). 
Този витамин може да се открие и в 
животинските продукти, тъй като той е 
резултат от ферментация на бактерии.

И накрая ще завърша с две вкусни 
предложения за подобрение на костно-
ставното ви здраве.

Пийте концентрат от черешов сок в 
малки количества всеки ден. Да. Точно 
така. Приемането на тази хранителна 
добавка помага неимоверно за нама-
ляване на възпалителните процеси в 
тялото и е полезен при остеоартрит.

И не на последно място, всеизвест-
ният костен бульон, който се приготвя 
или от пилешки крака, или от пуешки 
вратове или от нарязани кости на бизон 
(или телешки кости). Бульонът се вари 
между 16 и 24 часа на тих огън, след 
като сте му прибавили щипка морска 
сол и 1-2 с.л. ябълков оцет. Можете 
да прибавите зеленчуци по ваш вкус. 
Бульонът се прецежда и се добавя към 
всякакви храни, включително и сладки-
ши, тъй като той няма вкус.

МАРИЯ ТАНЕВА

Ставите – няколко идеи, 
за да бъдат във форма

Движението, водата и някои витамини ще им помогнат съществено
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Д
окато спи, човекът е в със-
тояние несъзнателно да учи 
нови думи и да прави асоци-
ации с познати му понятия. 
Това са успели да докажат 
швейцарската психоложка 

проф. Катарина Хенке и колегите й 
Марк Цюст и Симон Рух.

Тримата изследователи от Берн са 
провели следния експеримент с 41 
доброволци: в състояние на сън те 
им пускали в слушалки двойка думич-
ки, едната от които била измислена, 
а другата – съществуващо понятие. 
След като се събуждали, участниците 
в експеримента били в състояние да 
повторят думите и имали конкретна 
представа за тяхното значение. Така на-
пример един от доброволците е чувал 
в съня си комбинацията „гуга – птичка”, 
а друг е слушал думите „гуга – слон”. На 
следващия ден двамата е трябвало да 
отговорят на въпроса дали „гуга” е нещо 
голямо или по-скоро нещо малко, което 
може да се вмести в кутия за обувки 
например. Ако

новите думички
са били повтаряни на участниците в 
експеримента, докато са се намирали 
във фазата на дълбок сън – т.нар. Up-
State, 60 процента от тях са отговаряли 
правилно на зададените им въпроси. 
В тази фаза от съня всички мозъчни 
клетки „работят” заедно. Тя продължава 

обаче много кратко – само около поло-
вин секунда. И се редува с т.нар. фаза 
„Down-State”, през която не се регистри-
ра активност между отделните части на 
мозъка.

За да установят в коя от тези фази 
участниците в експеримента са успява-
ли да запомнят непознати понятия, уче-
ните са използвали метода на електро-
енцефалограмата, с който се измерват 
електрическите сигнали в мозъка.

Марк Цюст, единият от авторите на 
изследването, предупреждава обаче, че 
резултатите от експеримента не бива да 
се тълкуват погрешно. Да, експеримен-
тът показва, че сме в състояние да учим 
нови понятия и съвсем несъзнателно, 
но това не означава, че нощно време 

трябва да бомбардираме мозъка си с 
непознати думи с надеждата да запом-
ним някоя от тях. Това определено

пречи на здравия сън
– предупреждава ученият.

Важно заключение от експеримента 
е най-вече това: изводът, че очевидно 
сме в състояние да учим несъзнателно, 
може да помогне при терапията на 
различни заболявания. Председателят 
на Германското дружество за сънна 

медицина Питър Янг говори в тази 
връзка за „съвсем ново измерение на 
нашите познания за съня”. Според Янг, 
изводите от експеримента със спящите 
хора могат да намерят приложение 
при рехабилитацията на пациенти след 
претърпяна катастрофа или след опре-
делени заболявания.

Отдавна е известно, че по време 
на сън затвърждаваме придобитите 
знания. „Ако вечер се упражнявате на 
флейта, на следващата сутрин обик-
новено можете да изсвирите същото 
изпълнение още по-добре, тъй като

добрият сън затвърждава
знанията”, казва Янг. От тази гледна 
точка резултатите от експеримента още 
веднъж потвърждават колко важен е 
сънят за ученето, добавя експертът.

А швейцарската психоложка Ката-
рина Хенке вижда още една възможна 
сфера на приложение – при хората, 
които срещат трудности при усвоява-
нето на знания. В тази връзка Хенке 
говори за разработването на процес, 
при който наученото в будно състояние 
да се затвърждава несъзнателно по 
време на сън.

Експеримент показа, че 
хората мога да запомнят 
думи в различни фази на съня

Тайните на 
мозъка: Учим, 
докато спим
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П
ролетно-летните приче-
ски този сезон залагат на 
естествената красота на 
косата. Този път екстра-
вагантните форми и кре-
щящи цветове отстъпват 

на заден план. Напред излиза отново 
добрата стара конска опашка, небреж-
ният кок и класиката – коса на вълни.

Полуприбраната коса е междинният 
вариант за онези, които не са сигурни 
дали искат елегантността на прибра-
ната коса или нежността на пуснатата. 
Романтичните коси на вълни отново 
са любима лятна прическа редом до 
косите с обем.

Ето топ 10 на тенденциите при приче-
ските за сезон пролет/лято 2019:

Прическа “Боб” 
се завръща

Елегантна, строга, но и много прак-
тична, прическата “Боб” се завръща в 
топ тенденциите за сезона. Модерната 
прическа “Боб” обаче вече не е само на 
пластове и с обем, а и доста по-строга 
и подравнена. Плюсът на тази приче-
ска е, че подхожда на всички форми 
на лицето, акцентира върху скулите и 
брадичката.

Направете си небрежен висок кок, за 
да сте в час с една от другите топ тен-
денции на сезона. За онези дни, в които 
не искате да се занимавате със сложни 
прически, нямате време да оформите 
косата или просто не сте успели да я 
измиете и няма как да я оставите пус-

ната: небрежният 
кок на върха на 

главата е много 
модерен за 

пролет/
лято 2019. 
Подходящ 

е за по-спортна или спортно-елегантна 
визия.

Прическа с обем
Прическите с обем са най-популяр-

ни през 60-те години, но периодично 
гостуват и в актуалните тенденции. 
През пролет/лято 2019 виждаме завръ-
щане на прическите с обем, особено 
за официални поводи. Прическите с 
обем обаче не са за всеки – ако имате 
малко и слабо лице, е по-добре да ги 
избягвате.

Прическата с обем във всекидневи-
ето е доста по-разрошена, почти като 
разресана с пръсти на мокра коса и 
оставена да изсъхне на вятъра и слън-
цето.

Сред топ тенденциите на сезона са и 
правите коси, които отново са на мода. 
Има нещо строго и секси в перфектно 
изправените коси и за щастие те отново 
са хит. Особено актуални са при дългите 
коси. Тези прически обаче изискват 
перфектно подстригана коса. Дали ще е 
с прав път или леко настрани, е въпрос 
на вкус.

И късите коси 
се завръщат

Късите прически периодично идват и 

си отиват от летните модни тенденции. 
За пролет/лято 2019 отново са актуал-
ни. Различното този сезон е, че късата 
прическа е разнообразена с разноцвет-
ни фиби, ленти, диадеми и други аксе-
соари за коса, за да се постигне повече 
закачливост на прическата.

Всъщност не подценявайте аксесо-
арите за коса. Понякога дизайнерите 
предпочитат семплите прически, поня-
кога екстравагантните. А има и сезони, 
в които косата е само поле, на което 
човек да се развихри с аксесоарите. 
Всевъзможни фиби и диадеми, ленти, 
щипки за коса и какво ли още не.

Забелязва се и завръщане на кърпите 
за коса, които обаче ще видим само 
сред най-смелите в модно отношение 
дами.

Коса, разресана 
настрани

Сред семплите прически за сезон 
пролет/лято 2019 откриваме обикно-
вената пусната коса, при която пътят е 
оставен леко встрани. Нищо екстремно 
и набиващо се на очи. Изместването на 
пътя леко встрани омекотява чертите 
на лицето и привлича погледа към 
очите и устните.

Вълните в косите – едва ли има по-

лятна и женствена прическа от класи-
ческата коса на вълни. Тази прическа е 
едно от най-актуалните предложения 
почти всяко лято. Този сезон забе-
лязваме известна небрежност във 
всекидневния вариант на тази при-
ческа. Косата напомня, като че ли сте 
излезли от банята, сложили сте малко 
пяна, смачкали сте я леко в шепи и сте 
излезли.

Конска опашка 
за строга елегантност

Има нещо много семпло, но и много 
специално в прическите с т.нар. конска 
опашка. В същността си конската опаш-
ка е изключително семпла, но нико га 
не остава незабелязана.

Актуални за пролет/лято 2019 са 
най-обикновените варианти на конска 
опашка, прическите с обем и конските 
опашки с бретон.

Полуприбраната коса също е сред 
топ тенденциите на този сезон. Приче-
ските с полуприбрана коса бяха много 
предпочитани от дизайнерите по време 
на Седмиците на модата. Полуприбра-
ната коса открива лицето. Тя носи и 
онази женственост на пуснатата дълга 
коса. Допълнете с кокетна панделка или 
интересна шнола за акцент.

Топ прическите на тази 
пролет: Завръщането

Прическа „Боб“ Прическа „Боб“
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З
а първи път в историята 
си човечеството успя да 
направи снимка на черна 
дупка. Учени показаха 
революционния кадър на 
пресконференция, преда-

вана от Националната научна фондация 
на САЩ.

Заснетата черна дупка е с огромни 
размери и се намира в центъра на 
галактика M87 на разстояние 53,5 ми-
лиона светлинни години от Земята.

Диаметърът й е 40 милиарда киломе-
тра, а в заснемането й са участвали 8 те-
лескопа, разположени по цялата Земя. 
Заедно те са образували един общ 
телескоп с диаметър 9000 километра.

Масата на черната дупка е 6,5 мили-
арди пъти по-голяма от този на Слънце-
то. Изображението показва

ярък „пръстен 
от огън”

Така го описва 
професор Хейно 
Фалке от Универ-
ситета „Радбауд“ в 
Холандия. Светлият 
ореол е причинен от 
горещия газ, попадащ 
в дупката. Този газ обра-
зува акреционен диск.

По-важното откритие е 
свързано с формата на черната 
дупка. Снимката показва, че тя е кръгла.

Светлината от акреционния диск е 
по-ярка от всичките звезди в галактика-
та M87, взети заедно – затова може да 
се види на такова разстояние от Земята. 
От центъра на Галактиката излиза 
мощна струя от материя, изхвърлена от 
черната дупка.

Тъмният кръг в центъра е самата 
черна дупка, като нейната гравитация 

е толкова силна, че 
дори светлината не 
може да й избяга.

Наблюдение на 
черна дупка се из-

вършва за първи път в 
историята. То е резултат от 

широкомащабното междуна-
родно сътрудничество по проекта 

Event Horizon Telescope (EHT), в който 
ключова роля имат изследователи, 
финансирани от ЕС. Това голямо научно 
постижение бележи прелом в разби-
рането на човека за черните дупки, 
потвърждава предвижданията на Айн-
щайновата обща теория на относител-
ността и разкрива нови възможности за 
изследване на нашата Вселена.

„Науката неведнъж е черпила 

вдъхновение от фантастиката. Черните 
дупки са загадка, която отдавна вълнува 
нашето въображение. Благодарение на 
приноса на европейските учени днес 
тяхното съществуване вече не е само 
теоретична концепция. Това

фантастично 
откритие

отново доказва, че чрез съвместна 
работа с партньори от цял свят непред-
ставимото може да стане действител-
ност и нашето познание да се устреми 
към нови хоризонти“, каза комисарят по 
въпросите на изследванията, науката и 
иновациите Карлош Моедаш.

Черните дупки са изключително плът-
ни космически обекти с невероятна 
маса на много малко пространство. Те 

влияят на околност-
та си по екстремен 
начин, като изкри-
вяват пространство-
времето и нагряват 
до свръхвисоки 
температури всяка 
материя, която по-
падне в тях.

За да може да се 
наблюдава пряко 
непосредствената 

околност на черната дупка, в рамките 
на проекта Event Horizon Telescope 
трябваше да се свържат в мрежа осемте 
телескопа по целия свят. Те са разполо-
жени на труднодостъпни места с голяма 
надморска височина – от Сиера Невада 
в Испания през вулкани на Хавайските 
острови и в Мексико и планини в Ари-
зона до чилийската пустиня Атакама и 
Антарктика. В този

впечатляващ 
международен проект

участват над 200 изследователи от 
Европа, Северна и Южна Америка и 
Източна Азия.

Отдавна се правят опити да бъде 
заснета черна дупка, създадени са и 
немалко модели на черна дупка. На 
въпросната черна дупка са посветени 
6 статии в сп. „Астрофизикъл джърнъл 
летърс”. Те са плод на работата на около 
200 експерти и над 60 научни организа-
ции. Макар да се говори за черни дупки 
от XVIII век, нито един телескоп не бе 
успял да наблюдава, нито да заснеме 
черна дупка. „Не бях и помислял да 
видя приживе черна дупка”, увери 
астрофизикът и автор на първата ци-
фрова симулация на черна дупка през 
1979 г. Жан-Пиер Люмине от Френския 
център за научни изследвания.

Масата й е 6,5 млрд. пъти по-голяма от Слънцето Черната дупка 
Снимка: БТА

Галактиката M87 
Снимка: NASA

Разположението на телескопите, заснели черната дупка

Част от екипа, направил революционния кадър

Снимка: БТА

За първи път: 
Човечеството 
„хвана“ 
черна дупка
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ОВЕН
Може да на-
мерите нещо 
старо - радост-
та ще е голяма, 
както и урокът, 
че не всичко е 
загубено. Опи-

тайте се да възобновите занемарени 
отношения. От това може само да 
спечелите. Отделете малко време да 
планирате важните дела за следва-
щата седмица.

БЛИЗНАЦИ
Дайте всичко от 
себе си. Имате 
важни срокове, 
а дори обстоя-
телствата да не 
ви притискат, е 
добре да не ба-

вите нищо започнато. Вероятността 
нещата да се случат от само себе си е 
малка. Сега е необходимо вашето ак-
тивно участие във всяка една сфера. 
Очаква ви добра новина, свързана 
със семейството ви.

ЛЪВ
Сега е време, 
в което може 
да се довери-
те на доказа-
ни приятели 
и колеги. 
Оставете 

инициативата на тях, а вие се зае-
мете с по-свободната и творческа 
част от нещата. Ако е възможно, 
съкратете работната седмица или 
поне си тръгвайте малко по-рано. 
Сънят ще е ваш първи приятел за 
възстановяване на силите и вдъх-
новението.

СТРЕЛЕЦ
Време е за 
промяна - ще 
се разделите 
с всички ме-
тоди, които 
сте използва-
ли до мо-

мента и не са дали необходимата 
ефективност. Не се страхувайте да 
бъдете различни, това може да ви 
е само от полза, особено ако про-
мяната включва раздяла с някои 
ваши вредни навици. Времето е 
чудесно за започването на актив-
на физическа дейност.

ВЕЗНИ
Очевидното 
невинаги е 
достатъчно. 
Безпогреш-
но отгатвате 
неистината, 

но сега трябва да научите повече. 
Дайте си достатъчно време за 
размисъл и не позволявайте да ви 
пришпорват. През почивните дни 
може да ви се наложи да порабо-
тите върху спешна задача.

ВОДОЛЕЙ
Имате въз-
можността 
да прояви-
те своите 
качества 
- не е време 
за проява 

на скромност. Опитайте се да 
участвате във всички дейности, в 
които бихте могли да се проявите. 
Здравето ви се нуждае от под-
крепа, затова не пренебрегвайте 
качествената храна и физически-
те упражнения. В личен план не 
пришпорвайте нещата - всичко 
ще се случи, когато му дойде 
времето.

РАК
Не търсете 
съвети за лич-
ния си живот 
от приятели. 
Никой не знае 
как точно стои 
ситуацията 

в интимния ви свят и вместо да 
изпишете вежди, може да избодете 
очи. Най-добре изчакайте, преди да 
предприемате кардинални мерки. 
Проявеното търпение ще бъде 
възнаградено. 

ДЕВА
Не се коле-
байте да се 
доверите на 
интуицията 
си. Рутинните 
ви задачи ще 

са достатъчно много, за да имате 
време за странична дейност. Не 
позволявайте да ви се оказва 
натиск. В личен план ще бъдете 
щастливи и ще имате своя прис-
тан след тежкия работен ден.

КОЗИРОГ
В плен сте на 
преследва-
нето на ваши 
дълбоко лич-
ни желания. 
В това няма 
нищо лошо, 

стига да е в нормални граници. 
Помислете за близките ви и как 
бихте могли да прекарате прият-
но времето си с тях. Почивните 
дни са добро време за дейности, 
които да върнат усещането за 
взаимност в семейството.

СКОРПИОН
Ще учудите 
околните с 
активността 
си. Няма да 
се спирате 
пред нищо и 
ще си осигу-

рите сериозно предимство пред 
останалите. Енергията ви ще е в 
излишък, така че не пропускайте 
момента. В личен план половин-
ката ви може да се почувства пре-
небрегната. Споделете успехите с 
него или нея.

РИБИ
Ще се нало-
жи да мо-
билизирате 
всичките си 
сили. Много 
е важно да 
не се отпус-

кате. Повечето часове сън ще 
ви помогнат неимоверно и ако 
си ги осигурите, може и да не 
усетите натоварването. Грижете 
се за добрия физически тонус, от 
него зависи и психическото ви 
състояние. Не се подавайте на 
меланхолия, щом усетите, че ви 
обзема - станете и излезте навън 
или направете леки упражнения 
у дома.

ТЕЛЕЦ
Трябва да се 
преборите 
с емоциите. 
Каквито и да са 
те - със сигур-
ност няма да 
ви помогнат в 

работата. Не правете компромиси 
с личния си живот. Имате право да 
го подредите така, както желаете. 
През почивните дни очаквайте 
покана за приятно пътуване сред 
природата.

Астрологична прогноза 
за 12 - 18 април 2019 г.
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Сега, като дойде пролетта - и всичко 
започва да тече: на къщите - капчуците, 
на децата - сополите, а на мъжете - 
лигите...

� � ☺
Баба съветва внучката си:
- Случаен може да е само бракът, 

любовника трябва да си го избираш 
внимателно!

� � ☺
- Огледалце, огледалце от стената, 

кажи ми на кого най-му миришат кра-
ката?

� � ☺
- Ти, царице, си незаменима - с един 

чорап убиваш трима!

� � ☺
- Скъпи, искаш ли да правим виртуа-

лен секс?
- Да.
- Свалям сутиена си… Бавно тан-

цувам пред теб… Събувам прашките 
си… Влажна съм… Как е малкият ти 
приятел?

- Ванката ли? Добре е, миналата сед-
мица си купи една вектра на старо. Утре 
ще ходя да му помагам да сменя масла 
и филтри.

� � ☺
Пролет е, джентълменът Пешо от 

Видин отваря галантно вратата на жена 
си Сийка с думите:

- Аре, маааа.

� � ☺
Тази пролет се наблюдава необичай-

но голяма популация на имотни калин-
ки в Борисовата градин(к)а...

� � ☺
Студен зимен ден. Ловец се подхлъз-

нал и паднал в дълбока преспа и не 
могъл да помръдне.

- Баси... и сега к’во? До пролетта тук 
ще си остана!?!

- Ама ти си бил голям оптимист! - оба-
дила се мечката.

� � ☺
Всяка година през пролетта часов-

ниците минават с един час напред. И 
всяка година всички са недоволни. А е 
толкова лесно всички да са щастливи! 
Достатъчно е някой да се сети да сменя 
часа не в събота срещу неделя, а в 
петък по обяд!

� � ☺
На перваза на прозореца на десетия 

етаж се е изправил самоубиец. Психо-
лог го убеждава да избере живота:

- Помислете за жена си!
- Майната и на жена ми!
- Децата ви ще плачат за вас!
- Те не са от мен!
- Погледнете в парка - всичко цъфти 

- пролет е!
- Имам алергия към цветен прашец!
- Добре де, помислете за нещо хубаво 

- ето, започна пролетният полусезон, 
„Левски“ ще стане шампион!

- Само това оставаше!
- Скачай бе, чорбар!

� � ☺
Някъде край Чернобил... Тази година, 

пролетта пукна за трети път. Тревите се 
синеят, птичките лаят. На едно глухарче 
са кацнали два крокодила и си говорят:

- Някои разправят, че преди сме били 
зелени и дълги.

- Да бе, и сме можели да плуваме.
- Хайде да отлитаме, че трябва да 

събираме мед за зайците...

� � ☺

- Идва пролет... Така ми се иска да се 
влюбя!

– Какво ти пречи?
– Мъжът ми не дава... 

� � ☺
Ако жена ви облече нощница на цве-

тя, значи иска нощта и да е като пролет.
В такъв случай ви препоръчвам да си 

облечете пижама на райета - така или 
иначе цяла нощ ви очаква каторжен 
труд...

� � ☺
Пролет е! Снощи заваля сняг. Укра-

сихме елхата с боядисани яйца. Децата 

се зарадваха. Котката, по традиция се 
метна върху елхата. Жената се ядоса, 
котката изглеждаше доволна. На су-
тринта продължаваше да вали сняг. По 
телевизора някакъв професор говоре-
ше за глобалното затопляне. Помислих 
си, че е слънчасал. Погледнах пак през 
прозореца и реших, че просто човекът 
е откачил. Тръгнах за работа. Две цига-
нета ме подгониха със сурвачки. Скарах 
им се. Изринах снега. Колата запали от 
четвъртия път. Изпреварих три снего-
рина. Докато чаках да светне зелено, 
погледнах нагоре и видях премръзнало 
ято щъркели, опитващи се да се върнат 
на юг. Явно тази година лястовиците 
няма да дойдат. Ракията беше замръзна-
ла по клоните на дърветата, а в далечи-
ната се чуваха предсмъртните писъци 
на нечие прасе! 

Пролет е!

� � ☺
Есенно почистване на дамска чанта. 

Жена ми, озадачено ми подава чантата 

си!
- Изпразних си чан-

тата, но ми се струва 
тежка...

И вярно... Няма как 
половин квадратен метър 
кожа и пет-шест ципа да 
тежат близо 2 кила.

След кратка инспекция между 
хастара и кожата намерих около 
кило „мъртъв товар” във вид на 
монети - 38 лв. и 40 ст. и разни 
други предмети с колекционер-
ска стойност. И тухла да беше, пак 
щеше да преседи от пролет до есен.

� � ☺
Дочуто по бТВ от Емил Чолаков:
- Как пък не й изтекоха водите на тази 

пролет, че да се пръкне едно хубаво 
лято...

� � ☺
- Скъпи, с теб трябва да проведем 

дълъг, сериозен разговор...
- По-накратко не може ли?!
- Може... Дай си картата - с Мими 

отиваме на пролетен шопинг...

� � ☺
- Кой е предвестникът на пролетта?
- Цъфналият асфалт!

� � ☺
Двама приятели си говорят:
- Аз имам много припряна жена - все 

мърмори.
- И как го прави?
- Ами виж, пролетта наближава, 1 

април, хората отиват на разходка, а тя - 
изнеси, та изнеси елхата!

� � ☺
- Ку-ку, ку-ку!
- Кукувичке, кукувичке... кога ще дой-

де пролетта?
- Ку-ку-к*ра му Янко ще дойде! Чакай 

зимата!

� � ☺
Тръмп решава да нападне Русия. 

Обажда се на Макрон:
- Така и така, почвам. Дай съвет - кога 

е най-подходящото време?
Французинът:
- Само да не е през зимата! Наполеон 

така закъса.
Обажда се на Меркел:
- Кога да нападна? 
- Само да не е през лятото! Да не ти 

обяснявам.
Остават пролет и есен. Звъни на 

китайския лидер:
- Кога?
Китаецът: 
- Сега!
- Защо, заради сезона ли?
- Путин строи няколко газопровода 

- към нас, към Индия, към Турция, към 
Германия.

- Е, и?
- Ще му трябват военнопленници.

� � ☺
Рано сутрин, разтревожена мутра 

звъни на своя шеф по мобифона и пита:
- Шефе, нощеска сънувах, че съм 

картоф. Какво значи тва бе?
Шефът:
- Лоша работа, Тиква. Или ще те 

закопаят наесен, или ще те приберат 
напролет.

� � ☺
Двама мъже се разхождат през про-

летта.
- Какъв празник! - възкликва първият.
- Всичко излиза от земята!
- Стига, бе! - прекъсва го вторият. 
- Тъщата умря преди две седмици!

� � ☺
На една жена мъжът и починал. 

Жената започнала всеки ден да ходи на 
гробището и да ридае:

- На кого ме оставииииии... Нямам си 
палто за зимата, нямам дърва за печка-
таааааа... Ти, мерзавецо, ти не помисли 
за менееееее...

Това се повтаряло всеки ден. На 
пазача на гробището му писнало и един 
ден и казал:

- Госпожо, те умрелите всяка вечер 
излизат от гроба да се разходят. Ако 
искате, да кажа на съпруга ви за вашите 
претенции.

На следващата сутрин жената пак 
идва на гробището, намира пазача и 
пита:

- Говори ли с моя мерзавец?
- Да, госпожо. И искам да ви кажа, че 

съвсем не сте права. Човекът каза, че 
непрекъснато мисли за вас. Още каза 
да ви предам, че в момента не може да 
направи нищо, защото е още нов. Ако 
можете да изкарате някак зимата, а 
напролет щял да дойде да ви вземе при 
него...

Виц в снимка

- Скъпа, пролетта 

наближава. Време 

е да се избавим от 

излишното...

- Ааа, никъде не 

отивам!



Chicago + suburbs

БАРМАНИ И СЕРВИТЬОРИ, 

Цена US$ , Зипкод 60016, Ресторант „Ме-
ханата” набира сервитьори и бармани За 
повече информация на место или по те-
лефона 1141 lee str des plaines il 60016 tel: 
847-824-0100 №16151

! 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! -Tел. 
(847) 483-8787 или Тел. (847) 665-9273 
№16155

РЕГИОНАЛНИ ШОФЬОРИ , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възможност 
за прибиране в къщи през ден и всеки 
уикенд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! 
За повече информация 847-665-9273 или 
(847) 483-8787! 8476659273 №16156

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Пред-
лагаме НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за соб-
ственици на камьони и CDL шофьори? 
*********Тел. 847-665-9273 ; тел. (847) 483-
8787 ************ 24/7 Диспеч * Регионал-
на работа * Леки товари * Fuel Discounts 
– до 70 цента на галон!!! 8476659273 
№16157

ACCOUNTANT TRUCKING , 
Цена US$ , Зипкод 60101, Trucking 
company located in Addison, IL is looking 
for part time accountant/bookkeeper. 
Flexible work time. Must be profi cient with 
QuickBooks. 7734707088 №16160

OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа. За информация 
търсете Зори на телефон (224)659-2356. 
№16130

CLEANING LADIES 
Цена US$, Зипкод 60714, Looking for 
cleaning ladies full and part time $15/h pay. 
Need to have her own transportation and 
understand basic English. Please call or text 
7739710470 №16131

FEDEX GROUND 
Цена US$, Зипкод 60668, Търся един шо-
фьор за тим в FedEx Graund,стеди курс до 
Rifl e,CO четири дни $1500 на 1099 +$300 
кеш 3126753489 №16136

CDL DRIVER 
Цена US$, Зипкод 60631, Търсим CDL A 
шофьор за Volvo i shift Dry van, 2500-3500 
мили на седмица.Паркингът е в Melrose 
park. Отлично заплащане за контакт : 
7573386477 Сава №16138

ЛОКАЛНА РАБОТА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Локал-
на работа - абсолютно всяка вечер 
в къщи. Между 1200$ до 1600$ на 
седмица. Една година (12 месеца) 
опит. Не повече от един тикет за 
последната една година или два за 
последните три. Ние имаме рабо-
та всеки ден, за разлика от over the 
road. Защо да стоите по truck stops, 
като можете да работите нормално 
и да си бъдете в къщи всяка вечер? 
За повече информация се обадете 
на 3016931273, Иван. 2246234341 
   №16142 

$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХА-
НИК НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/
СЕДМИЦА! Транспортна компания нами-
раща се в Wood Dale, IL търси да назна-
чи МЕХАНИК на пълен работен ден. За 
повече информация моля обадете се на 
630.948.4547 х.601 6309484547 №16119

HAIRSTYLIST WANTED, 
Цена US$ , Зипкод 60090, Hairstylist Wanted! 
Busy hair salon in Palatine looking for a 
hairstylist. Part time 847-221-2212 ,312-479-
4125 Lena №16113

DRIVER 0.60/M, 
Цена US$ , Зипкод 60004, 
Цена US$ 0.60 . Търся шофьор class A с 2 
години опит, за рифер! Трипове от East-
West или Midwest. Може и на процент. 
2245221710 №16114

ШОФЬОР НА ЛИМУЗИНА, 
Цена US$ , Зипкод 60005, Търся шофьор на 
лимузина. Добра компания за full or part-
time. Повече информация на тел.773-453-
5759. Марк. 7734535759 №16117

ТЪРСИ CDL DRIVER , 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60089, Търси CDL 
driver - заплащане $0.60/mile. Вие изби-
рате кога и къде да карате. 7733448553 
№16118

РАБОТНИК ЦЕХ И МОНТАЖ
Цена US$, Зипкод 60131, Предлага-
ме работа на фул тайм във цех за 
прозорци във Франклин Парк. До-
бро заплащане, спокойна работна 
обстановка. Необходи ми са сръч-
ност и желание за работа. Обадете 
се за повече информация на тел.: 
708-769-4716. Говорим български. 
7087694716   №16144

$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХА-
НИК НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/
СЕДМИЦА! Транспортна компания нами-
раща се в Wood Dale, IL търси да назна-
чи МЕХАНИК на пълен работен ден. За 
повече информация моля обадете се на 
630.948.4547 х.601 6309484547 №16119

TRUCK DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания 
търси да назначи шофьор на камион. За-
плащане 55c/m. За повече инфо 815-307-
3438. №16121

ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР 
Цена US$ 0.65, Зипкод 60102, Търся шо-
фьор CDL с хазмат за камион 2014г авто-
матик с APU. 6304400902 №16104

ТЪРСИМ ТЕХНИК
Цена US$ , Зипкод 60656, Търсим техник за 
направата на карго кутии и сглобяване и 
разглобяване на различни трудно прено-
сими детаили.За повече информация Ан-
тони Георгиев 3123756722 №16108

DIESEL SHOP MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL 
търси да назначи Diesel Shop Manager на 
пълен работен ден. Добро заплащане. За 
повече информация моля обадете се на 
630.948.4547 х.601 №16109

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 уни-
формa. За контакти: 702-215-9196 №16084

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

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

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

DISPATCHER FOR REEFER 
Цена US$, Зипкод 60018, VV 
Logistics Solutions is looking for an 
over the road dispatcher. You must 
have recent dispatch experience for 
reefer. Emphasis on 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 ID 16107

Работа 
Предлагам
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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

\

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. Това-
рите са Drop and hook .Всеки уикенд вкъ-
щи. 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
$TЪРСЯ ТИРАДЖИИ$, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60062, ТЪРСЯ ТИРА-
ДЖИЙ ЗА НОВИ 2020 FREIGHTLINER СЪС APU 
И НОВИ РЕМЪРКЕТА. 60 ЦЕНТА НА МИЛЯ(DRY 
VAN), ПЪЛНИ И ПРАЗНИ, ПЛЮС ДОПЪЛНИ-
ТЕЛНИ СТОПОВЕ И DETENTION.3000 МИЛИ 
НА СЕДМИЦА.ИЗИСКВАМЕ 18 МЕСЕЦА ОПИТ. 
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 773-387-3497 ЮЛИ. 
№16061
2019 REEFER 4 RENT, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 $450.00/Week За 
повече информация, моля звънете на теле-
фон 847-418-6269 №16074
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 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 извадите нуж-
ният клас, съм готов да помогна. №16033
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам строи-
телни ремонти 2248300447 №16034
TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A 
truck drivers за over the road (ОТR) и регио-
нални курсове. Минимум 3 години опит, сед-
мично заплащане до 0.65 цента на миля. За 
повече информация обадете се на: 773-580-
4032 №16040

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

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 пе-
тък. Малко мили, добро заплащане от $1500 
на седмица, Volvo автоматик. Обадете се на 
Вера 708 953 9035 №16031
ТЪРСИМ СЕРВИТЬОРКИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим Серви-
тьорки за събота и неделя. Може и без опит-
Тел.773-470-5589 №16008
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 шо-
фьорска книжка и желание за работа. Запла-
щането започва от $16 на час. За повече ин-
формация (312)375-3770 Стефан, или (773) 
988-6905 №15925
LIMO DRIVERS 
Цена US$ , 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 ками-
они 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.Минимум 
3 работни дни за part time шофьорите.За 
повече информация моля обадете се и ос-
тавете 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. Работата е 
в радиус 50 мили от Франклин парк. $1000/
седмица. Изисквания: Class C DL,1г опит, зе-
лена карта или американски паспорт. Работа 
от понеделник до петък, събота и неделя-
почивка. 6093568261 №15989
DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз за ками-
они и трейлъри намиращ се в West Chicago,IL 
търси да назначи DIESEL MECHANIC на пъ-
лен работен ден.За повече информация се 
обадете на 773.600.3992. №15994
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van. Без на-
рушения и с опит. Най-добро заплащане- 
стопове,мили, чакане. Каране по договаря-
не! 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 ком-
пания 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 препоръчителен. За повече 
информация моля обадете се на 630-948-
4547 х.601 №15958

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
ТЪРСЯ CDL
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор CDL 
за стеди до Канзас или pick up - delivery all 
over the road. Добро заплащане. Тел. 847 224 
5462 №15939
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

ДИСПЕЧЪР
Цена US$, Зипкод, Имаме свободна пози-
ция за диспечър. За контакт 312-789-4605  
№15851

DELIVERY DRIVERS
Цена US$ 17.00, Зипкод 60188, Търсим 
шофьор-доставчик за FedEx с любителска 
книжка. Заплащане: $17-$20 на час. Фирма-
та осигурява камион, гориво и униформa. 
За контакти: 702-215-9196  №1588

  

COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS, PA, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17011, We need 
housekeepers , painters and movers for 
Harrisburg and Hershey, Pennsylvania . The 
job is only for 2 months. Pay every week 
depend on experience and job performance 
3039748716 №16116

НУЖНИ СА HOUSEKEEPER
Цена US$ 0.10, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers в Pennsylvania 3039748716 
№16083

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ШОФЬОР СЪС CDL A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 11235, шофьорс 
с над 4г,опит със CDL A ,ендорзменти 
HAZMAT,TANKER,търси работа hook and 
drop,от терминал до терминал в Чикаго.
тел.3479093392 №16120

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 външния из-
глед на вашата къща. 8478096144 №16094

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

CAREGIVER
Цена US$, Зипкод 60056, Търся работа като 
CAREGIVER, мога да Ви замествам през Ва-
шата 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 домашна вкус-
на храна,занимания и следобеден сън.Ин-
формация на телефон
 7739712024  №15886

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ В ЧИКАГО , 
Цена US$ , Зипкод 60631, Стая под наем от 
1 юни. $300 на месец. Намира се на Bryn 
Mawr ave. На 5 мин пеша от синята линия. 
Мъж,непушач. Тел. за връзка +1 (773) 837-
6657 Илия 7738376657 №16152

СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съкварти-
рант/ка за двустаен в Шилер парк, наема 
от$450+задължителен депозит, включ-
ва: отопление, вода топла и студена, газ, 
паркинг.Ел. и интернет се плащат отдел-
но. Стаята е свободна.тел 7737042622 
7737042622 №16153

1 BED Arlington Hts, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60004, 
One bedroom свободен от 1 май на 
3ти етаж. Cпокоен и добре уреден 
комплекс с басейн и много зелени-
на. Апартаментът разполага с цен-
трален климатик, собствена перал-
ня и сушилня, миялна машина, sink 
disposal и тераса. Имате и складова 
площ в бейзмента. В близост до 
много магазини и паркове. Иде-
ален за за почивка и релаксация. 
8477042766  №16164

СТАЯ DES PLAINES
Цена US$, Зипкод 60016, Обзаведена стая 
за жена в къща в Des Plaines. 8476093535 
№16129
СТАЯ В ЧИКАГО
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Давам 
стая под наем $480 на месец, всичко вклю-
чено. Чикаго (Belmont и Naragansent) 
7734252700 №16133
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ
Цена US$, Зипкод 60527, Давам под 
наем апартамент в Knolls, Willowbrook, 2 
bedrooms 1 bath. Газ, вода, паркинг, ба-
сейн, тенис корт, фитнес, club house -free, 
Hinsdale Central High School. Месечен 
наем 1300 $. 7087908100 №16134
СТАЯ В РОЗЕЛ
Цена US$, Зипкод 60172, Давам под наем 
стая от къща в Розел $500 на месец.
Всички консумативи са включени в на-
ема.За контакти-630-923-3333-Пламен 
6309233333 №16143
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам стая под 
наем в Des Plaines. Помещението е за жена, 
непушач. $600 на месец, с всичко включе-
но + бонус интернет. Комплексът има басе-
ин. Любо Lubo-773 677 9484 или Кремена 
773 366 4225. №16110
FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$ 1,050.00, Зипкод 60176, FOR RENT 
1 BEDROOM SCHILLER PARK. HEAT, COOKING 
GAS, WATER INCLUDED. TENANT PAYS ONLY 
ELECTRICITY. 2ND FLOOR SOUTH EXPOSURE 
ASSIGNED PARKING. AVAILABLE MAY 1ST 
2019 3124511561 №16115
1 BED HOFFMAN EST
Цена US$ 900.00, Зипкод 60107, Едностаен 
апартамент под наем. На 1 миля от Golf и 
Higgins-$900 Свободен е веднага. тел: 773-
538-3818 (call or text) №16099
2 BED CHICAGO 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60659, Make 
YOurself at Home at this Lovely 2br/1bath 
apartment, right around the corner of Target 
and near public transportation. Spacious 
kitchen – eat in. Heat included. In Building 
Laundry. Available May 1, 2019 7739838550 
№16102
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съкварти-
рант/ка за двустаен в Шилер парк, наема 
е $450 + задължителен депозит, включ-
ва: отопление, вода топла и студена, 
газ,паркинг. Ел. и интернет се плащат от-
делно тел. : 1 773 704 2622 №16105
1 BED HOFFMAN EST
Цена US$ 900.00, Зипкод , Едностаен апар-
тамент под наем в Hoff man Estates. На 1 
миля от Golf и Higgins-$900 Свободен е 
веднага. тел: 773-538-3818 (call or text) 
Снимки на: https://apt-for-rent.weebly.com/ 
Току що боядисан в бледо сиво. №16106
POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia pod 
naem za nepuchach jena v Des Plaines. 
600$-vsichko vklucheno + bonus internet. 
Kompleksa e s basein. Lubo-773 677 9484, 
Kremena 773 366 4225 №16110
СТАЯ В ПАЛАТАЙН, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Обзаведена стая в 
Palatine 7088376432 №16063
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



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

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

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

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

СЪКВАРТИРАНТ/КА ТЪРС
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, ТЪРСЯ 
СЪКВАРТИРАНТ ИЛИ СЪКВАРТИРАНТКА Са-
мостоятелна 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 : отопле-
ние, вода топла и студена, газ, паркинг. ел. 
и интернет се плащат отделно. Стаята е сво-
бодна от 01Юни2019 7737042622 №15978

СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ 560.00, Зипкод 60191, Търсим съ-
квартирант за ново обзаведена и след ре-
монт 3br къща в Wood Dale. Голям двор и 
гараж за 3 коли. Тел. 5097012627  №15876

2 BED FOR RENT,
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, Апартамент 
под наем в Arlington Heights, 2 bedroom, 
2 bathroom, нови бани и килим, всичко е 
включено в наема с изключение на електри-
честовот. 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

СПАЛНЯ С МАТРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Продавам спалня 
с матрак Queen size и стъклена кухненска 
маса. Кремена 7733664225 №16111

PRODAVA
Цена US$ , Зипкод 60074, Продава се апар-
тамент с две спални, две бани в Palatine . В 
комплекса има басеин, тенис корт и е близо 
до парк. Има подземен гараж. За повече ин-
формация: 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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

FREIGHT DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, DRY VAN, 
REEFER , FLAT BED, STEP DECK, CAR HAULER, 
HOT SHOT, LTL, 7278355206 №16161

АЛУМ. ДОГРАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Custom Glass 
Inc предлага монтаж, демонтаж, извозва-
не, ремонт на всякакъв вид алуминиева 
дограма за Commercial and Residential. 
Монтаж, демонтаж и поддръжка на алу-
миниеви врати и всякакъв вид прозорци. 
Гаранция и качество на услугата осигуре-
но. 7087761582 №16163

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME 
детски партита - Face & Body painting, 
glitter tattoos, забавни игри, песни и танци, 
любими Дисни герои (Елза и Анна, Пепе-
ляшка, Ариел, Рапунцел, Мини Маус и др). 
Намерете ни на www.ARTsplashME.com, 
FB@artsplashme, IG#artsplashme, (224)408-
0045 №16125
ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране 
на прозорци и врати. И всичко за външ-
ния изглед на вашата къща. 8478096144 
№16094

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 ра-
ботата + заводската гаранция на ма-
териалите. Достъпни цени за наши-
те услуги. (224) 707-0505 ID 16087

АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, CustomGlass 
Inc предлага инсталиране, подмяна и под-
държане на алуминиеви врати, инстали-
ране, ремонтиране и поддържане на алу-
миниеви системи, поръчки и подмяна на 
огледала, изработка, инсталация и ремонт 
на стъклени душ кабини. Ние гарантираме 
за качество на нашите услуги. 7087761582 
№16098
ШИВАШКИ УСЛУГИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам ши-
вашки услуги, намирам се в Дес Плейнс. Б. 
Николаева 2244109027 №16100
SIDING, WINDOWS,DOOR, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране на 
врати, прозорци и всичко по външния инте-
риор 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  
кичури, къдрене, кератин, тел. 708 415 7911 
№16053
ВИК УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60707, Предлага ВиК ус-
луги. Ново строителство или ремонт на 
ВиК иснталации. Смяна на бойлер, монтаж 
на перални и миялни машини, ремонт на 
мивки, душ или вана, монтаж и ремонт на 
тоалетна чиния и казанче, ремонт на всяка-
къв 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, Целодневно 
и почасово гледам дечица в дома си в Elk 
Grove Village .Предлагам домашно приготве-
на 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 прекрасен 
маникюр!!!Гел,гел-лак,изграждане и пода-

рък -ръчно рисувана декорация.За да запа-
зите 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 връзка 
7735101992. №15991
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Предлагам по-
мощ в отглеждането на деца. Почасово или 
целодневно.Имам богат опит. Тел.за връз-
ка:7735101992 №15992
HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60016, Гледам деца в ра-
йоните 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
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

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

SOMEWHERE ELSE
ПОДМЛАДЯВАНЕ! , 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Безигле-
на МЕЗОТЕРАПИЯ с ХИАЛУРОНОВ серум 
само за Април 2019: 49лв. вместо 70! Дава 
хидратация, свежест и активира регене-
риращи механизми на кожата. Можете 
да получите повече информация https://
prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-s-
hialuronova-kiselina 0885108502 №16159

НЮ ЙОРК
МАНИКЮР В PRETTY LAB
Цена US$ 0.01, Зипкод 1505, По случай на-
стъпващата Пролет, салон за красота Pretty 
Lab https://prettylab.bg ще зарадва 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 случаен принцип на 1.04.19 
+359885108502 №16043
ДЕТСКА ГРАДИНА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089-2806, Детска 
градина в Buff alo Grove, домашен уют, балкан-
ска храна, много веселие и игри! 7736036837 
№15858
ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$, Зипкод 60056, Гледам деца, имам опит 
и препоръки. Намирам се в Mount Prospect. Те-
лефон за връзка 224-425-6746 №15862

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
VIDEO TRANSFER - ANA
Цена US$ , Зипкод 60148, Запазете вашите 
стари ленти като ги направите дигитални 
преди на станат неизползваеми. Презапис 
от VHS , MiniDV видео касети на DVD. Транс-
фер на негативни филми в дигитални сним-
ки. 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 записване на 
час. +359885108502 №15968

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
VOLVO D12, 2006, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 35242, Продавам 
Volvo D12 ,Производство 2006 ,червен 
цвят ,13 скоросто ,дизел ,с нови гуми 
с ново турбо ,, без основен ремонт на 
1284000 мили ,цена 13,500$ За повече 
информация позвънете на телефон 205 
2402282 —Иван 2052402282 №16149
ПРОДАВАМ MAZDA PROTÉGE
Цена US$ 800, Зипкод 60625, Продавам 
Mazda Protégé 1998 седан - 4 врати, сре-
бърен металик, автоматик, 160000mi, 
работещи перфектно A/C и радио.При-
емлив външен вид с малко ръжда около 
калниците, но върви перфектно.$800.00 
Тел:847-429-8128 №16132
РЕСТОРАНТ ЗА ПРОДАН
Цена US$ 250,000.00, Зипкод 60707, Про-
давам разработен от 30 години ресто-
рант. Италианска кухня, стабилен оборот 
в Elmwood Park на North ave. За повече 
инфо: 708 304-3448 7088344445 №16135

PRODAVAM
Цена US$ , Зипкод 60656, prodavam spalnia 
s matrak-queen size.,i staklena kuhnenska 
masa.Kremena 7733664225 №16111
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 подновено в по-
следните 9 месеца. Без ELD .Very good truck. 
7735400101 №16059
TRUCKS FOR SALE
Цена US$ , Зипкод 60010, Продавам два ка-
миона 2013 Freightliner Cascadia DD15 и 10 
speed with Delete- NO DEF на 747 000 miles и 
790 000 miles APU and inverter Камионите 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 скорости * 
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, Продавам 
VOLVO VNL 630, 2013г. 675000.Изчистен 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 работеща компа-
ния !!!! Възможност да влезете в тръкинг биз-
неса и буквате товари с най-добрите брокери 
в бранша моментално ! 224-999-2750 Нико-
лай №15960
VOLVO TRUCK
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Волво 2013 ав-
томатик перфектно всичко сменено сьедини-
тел, скоростна кутия, инжетрори,радиатор.
Възможност и на изплащане 2243882400
№15942   
DRY VAN UTILITY,
Цена US$ 26000, Зипкод 60007, 2018 Utility 
2243882400 №15950

SOMEWHERE ELSE
МИКРОБУС ,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , Микробус 8+1, 
в отлично състояние. Нов внос от Германия/
юли 2018г/, на реални километри, с регистра-
ция. В България е каран 2-3000км. Граждан-
ска и преглед до юли 2019г. Винетка/1год/ до 
март 2020г. Сменени масла, филтри, изцяло 
обслужен. Двигател с верига. Чисто нов, си-
лен акумулатор с 2г. гаранция. 0885945153 
№16158
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Водоподгревател. Мах. Отпор. Резюме. НРБ. 
Ирмос. Булид. Страница. Навес. Ро. Юноши. Божур. Деп. Хра-
ни. Самец. Сели. Заеми. Номер. ДСК. Сфера. Врабец. Тот. Ени-
на. Етили. Винарки. Грижи. Абът. Песни. Рим. Макак. Талев. 
Месо. Катаринавит. Реч. Влек. Редути. Рат. Алари. Шариф. 
Шикалки. Арсис. Ри. Къшеи. Шумен. Мак. Талес. Касик. Лъжа. 
Волей. Камаз. Ицо. Варкии. Чалгии. Империи. Линеали.

ОТВЕСНО. Авантюристи. Американци. Охрана. Конак. 
Чакъл. Ом. Бронз. Табак. Ташев. Зоо. Ишиас. Ръкав. Лесове. 
Птици. Ефект. Тлаки. Лар. Копра. Смени. Таели. Кери. Дом. 
Баири. Парка. Шайки. Агроном. Ангели. Раус. Сажен. Арсен. 
Ирмик. Пер. Вуцов. Инвар. Секачи. Вебер. Мрежи. Вешин. 
Ман. Казус. Сеати. Мидас. Лале. Тюл. Дерби. Ретур. Мъзга. 
Демирел. Елвис. Тираж. Ил. Летописци. Модификации. 

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.

ЯГОДОВА 
пита

КРЕМ 
с ягоди

На дъното на по-
големи прозрач-
ни чаши натро-

шете на дребно по 2 
обикновени бисквити. 
Нарежете ягодите на 
дребно, като оставите 
5-6 ягоди за украса. 
Нарязаните на дребно 
ягоди разпределяте в 
чашите върху натроше-
ните бисквити.

Разбийте добре меда, 
киселото мляко и вани-
лията. Получената смес 
разпределяте в чашите. 
Украсете чашите с оста-
налите цели ягоди.

Продукти
» 500 г ягоди;
» 1 30 г обикновени 

бисквити;
» 400 г кисело мляко;
» 3 с.л. мед;
» 1 ванилия.

Яйцата и захарта се разбиват на 
пяна. Добавят се ванилията, мляко-
то, разбито със содата и лимоновия 

сок и изварата. Всичко това се разбива 
с миксер до еднородна смес. Слага се 
брашното, разбива се. Добавя се гриста и 
разтопеното масло и пак се разбива. 6-8 
ягоди се намачкват с вилица и се раз-
бъркват. Във форма за печене с незалеп-
ващо покритие се изсипва тестото и се 
заглажда. Върху него се нареждат резен-
чета от ягоди. Питата се пече в предвари-
телно загрята фурна до пълна готовност. 
Може да се консумира както топла, така и 
студена. По желание може да се гарнира с 
топка сметана или ягодов топинг. Да ви е сладко!  Цвети

Продукти
» 300 г ягоди;
» 4 яйца;
» 400 г извара;
» 1/2 коф. кисело мляко;
» 1 ч.ч. захар;
» 1 ч.ч. брашно;
» 1 ч.ч. грис;
» 1 щипка сода;
» 1 ч.л. лимнов сок;
» 1 ванилия;
» 2 с.л. масло.



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

Секс рецесия: 
Новият сблъсък 
на мъжете с 
жените
Слабият пол „дължи“ секс на мъжкия – 
една теза, която става все по-силна

М
ладите американци 
правят все по-малко 
секс, стана ясно от 
нов научен доклад, 
оповестен преди 
дни, който бързо се 

превърна в една от най-обсъжданите 
теми. Толкова обсъждана, че създаде 
впечатление за криза, по-голяма от 
тази с опиатите, с огромните дългове от 
студентски заеми, сексуалното насилие 
и дори климатичните проблеми. 

Новият научен доклад обобщи 
проучване на Чикагския университет, 
според което 23% от анкетираните 
американци не са правили секс през 
последната година – сериозен ръст 
спрямо 2008 г., когато делът е едва 
около 9%.

В тази група влизат предимно 

млади мъже на възраст 
между 18 и 30 години

Сред тази демографска група 28% 
от младите мъже съобщават, че за по-
следната година не са имали сексуален 
контакт, докато при жените в същата 
възрастова група, които дават същия 
отговор, процентите са 18%.

Все още не е ясно какво точно пре-
дизвиква този спад. Според публика-
ция в Washington Post, посветена на 

изследването, се предлагат няколко 
възможни обяснения – от

вездесъщото присъствие 
на смартфоните

(често цитиран фактор зад много 
притеснителни тенденции в секса 
и запознанствата) през възхода на 
масово достъпната интернет порногра-
фия, та до факта, че много млади хора 
продължават да живеят с родителите 
си и след 18-20-годишна възраст (което 
тотално убива либидото и у мъжката, и 
у женската страна).

Това не е и първият път, в който се 
наблюдават данни, свидетелстващи 
за т.нар. сексуално засушаване. През 
миналата година в сп. Atlantic беше 
публикувана статия, според която 
милениалите изживяват своеобразна 
„секс рецесия”. В статията се цитират 
данни, според които хората, които в 
момента са на малко над 20-годишна 
възраст, е 2,5 пъти по-вероятно да 
не правят секс, отколкото е било при 
предишните поколения.

И наистина, в много от тези твърде-
ния има логика: в култура, доминирана 
от приложения за запознанства, в 
които мъжете потребители са в пъти 
повече от жените, не е учудващо, че 
някои мъже изтеглят късата клечка по 

отношение на секса.
Добавете към това и факта, че все по-

вече жени на свой ред предпочитат да 
оставят връзките и интимните моменти 
на заден план в името на кариерата, и 
ситуацията се нагнетява още повече.

И се получава едно разнородно 
общество на сексуално незадоволени 
мъже – т.нар. инсели, които изпитват 
гняв от този факт. Това са мъже, които 
се имат за „добри и свестни момчета” и 
искрено не разбират защо им е отказ-
вано това „право”.

Това понякога

придобива 
обсесивни форми

и се превръща в тезата, че тази т.нар. 
Сексуална криза е отговорна за всички 
злини и проблеми на обществото и че 
жените са единствено отговорни за 
поддържането й – аргумент, който в мо-
мента се отстоява от много Reddit фору-
ми, посветени на правата на мъжете.

В различни страници като и форуми, 
посветени на псевдонаучни обяснения 
на човешкото сексуално поведение, 
потребители намират в изследването 
доказателство за правотата си. Те при-
писват резултатите на все по-завишени-
те (според тях неоправдано) сексуални 
стандарти на жените, както и на тезата, 

че „все повече жени концентрират 
сексуалността си върху все по-малък 
кръг от мъже”.

В инсел културата това се определя 
като „правилото 80/20”, според него 80% 
от жените се фокусират върху 20% от 
мъжете, оставяйки останалите мъже без 
внимание (и без секс).

„Според мен това е дългосрочна-
та последица от женската сексуална 
свобода. Жените имат последната дума 
за секса”, заявява един потребител на 
Reddit.

Мнозина обвиняват феминизма, че е 
породил тази промяна, като предричат, 
че „мъжете ще избягат и ще се оженят в 
чужбина”. Според тези прогнози феми-
нистките

ще останат 
сами с котките си

Инселите вярват, че постепенно по 
този начин феминизмът ще отмре и 
едва след това ще може да започнат 
отново някакви що-годе нормални вза-
имоотношения между жени и мъже.

Въпросът е, че всичко това започва 
да се превръща в реален проблем. И 
то не защото чувствата на тези млади 
мъже са наранени, а самите те са раз-
очаровани. Проблемът идва оттам, че 
тезите, поддържани от тях и отстоява-
ни в подобни Reddit форуми, обвиняват 
изцяло жените за „лишаването” от секс, 
а това може да доведе до наистина 
ужасяващи последици.

За това свидетелстват и многоброй-
ните актове на насилие срещу жени, 
идващи от инсел общността. Още е 
пресен примерът от нападението в 
Торонто от миналата година, при което 
самообявилият се за инсел Алек Ми-
насян причини с микробус смъртта на 
10 души и рани още много други. Друг 
запомнящ се пример е и превърналият 
се в своеобразен мъченик за каузата на 
инселите Елиът Роджър, който убива 
6 души през 2014-а при престрелка в 
Санта Барбара.

Манифестът на Роджър от 141 
страници и до днес се разпространява 
като „верую” на инселите по форумите 
в интернет.

Тезата, че

жените „дължат” 
секс на мъжете

и че мъжете, които са лишени от този 
„ресурс”, ще продължават да извърш-
ват гротескни актове на насилие, се 
разпространява не само от склонни 
към насилие женомразци онлайн, но и 
от привидно рационални и уравнове-
сени хора.
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Д
а станеш футболна звезда – 
мечтата на всеки малък мъж 
от първия удар по топката. С 
всеки следващ шут фан-
тазията да си Кристиано 
Роналдо, Лионел Меси, 

Стоичков и Бербатов расте неудържи-
мо. Но малцина са тези, които стигат до 
края на мечтата. Но стигат! Те са млади, 
талантливи и успешни. Големите клубо-
ве вече следят битките им по терените, 
а някои дори вече са част от големия 
футбол. Goal.com за поредна година 
обяви своята класация на 50-те най-яр-
ки таланти на световния футбол.

Представяме ви топ 20.

Орелиен 
Чуамени, 

19 г. („Бордо“ 
и „Франция“)
Тийнейджърът доиграва първия си 

сезон при професионалистите и вече 
дебютира в Лига Европа и първенство-
то с екипа на жирондинците. Сравняват 
го като физика и стил на игра с Яя Туре 
в центъра на полузащитата. Към него 
има огромен интерес, а „Байерн“ и „Ин-
тер“ се считат за основните кандидати.

Аугустин Алмендра, 
19 г. („Бока Хуниорс“ и 

„Аржентина“)
Алмендра вече е титуляр в Бока, след 

като направи дебюта си, преди да на-
върши 18 години. „Барселона“ и „Вален-
сия“ са сред претендентите за подписа 

му. Той влиза здраво в единоборствата, 
чете добре играта и дриблира умело.

Паулиньо, 18 г. 
(„Леверкузен“ и 

„Бразилия“)
Германският клуб плати за него 18.5 

милиона евро на „Вашку да Гама“ през 
миналото лято, с което изуми много 
хора в Германия. Момчето едва бе 
навършило 18 г. Но скаутите на „Левер-
кузен“ рядко бъркат в Южна Америка. 
Паулиньо е силен на крилото, зад 
нападателя, като втори нападател или 
типичен № 10. Вече играе в Бундеслига-
та и дори записа голове в първенство-

то, както и в Лига Европа.

Тимоти Уеа, 19 г. 
(„Селтик“ и „САЩ“)

Син е на легендарния Джордж Уеа 
и дава заявка да направи също голя-

ма кариера. Мина през формациите на 
ПСЖ, преди миналото лято да отиде 

под наем в „Селтик“. Записа пет 
мача и един гол за парижани, а сега 
в Шотландия има две попадения за 
гранда от Глазгоу. Вече е национал 

на САЩ, където също вкара дебютен 
гол.

Мейсън Гринууд, 17 г.
От „Юнайтед“ правят всичко по 

силите си, за да овладеят вълната на 
интереса към младока, който влезе в 
края на незабравимия за „червените 
дяволи” реванш с ПСЖ. Гринууд играе 

с двата крака и се справя добре както 
на крилото, така и на върха на атаката.

Ерик Гарсия, 18 г. 
(„Манчестър Сити“ и 

„Испания“)
Пристигането му през лятото на 

2017-а от академията на Барселона 
не впечатли много хора на Острова, 
но е показателно, че в каталунската 
столица – медии и клуб – си скубеха 

косите заради загубата му. Пеп 
Гуардиола не се страхува да го 
пуска в турнирите за купите 
и шлифова един централен 
полузащитник, който може 
да постигне големи неща в 
играта.

Етан Ампаду, 18 г. 
(„Челси“ и „Уелс“)

Получава малко игрово 
време в Премиършип, 
но никой не се съмнява в 
качествата му. Централен бра-
нител, дефанзивен халф – доста 
комплексен е. И трябва да се отбележи, 
че на тази крехка възраст вече има 
шест мача за националния отбор на 
Уелс.

Софиан Диоп, 18 г. 
(„Монако“ и „Франция“)
„Монегаските” имат репутацията на 

клуб откривател на млади таланти. 
Както почти всички в „Монако“ през 
този сезон и младокът има трудности в 
клуба си, но за сметка на това е една от големите звезди на отбора на Франция 

до 19 г. Диоп записа и два мача в Шам-
пионската лига. Не е зле за 18-годишен, 
нали?

Феран Торес, 19 г. 
(„Валенсия“ и „Испания“)
През януари влезе в новините с пър-

вия си гол в Ла Лига, а „Валенсия“ добре 
знае какъв диамант притежава и записа 
в договора му откупна клауза от 100 
милиона евро. Това обаче едва ли ще 
спре отбори като „Реал Мадрид“ – един 
от многото, които го искат.

Райън Сесеньон, 18 г. 
(„Фулъм“ и „Англия“)

След като изведе „Фулъм“ до про-
моция с елита с 15 гола през миналия 
сезон, Сесеньон накара цяла Европа 
да заговори за него. Във Висшата лига 
обаче нещата не му потръгнаха толкова 
добре. Това не променя факта, че е 
невероятен талант, който блести със 
своята поливалентност.

Те са младите надежди на терена, 
към които всички клубове гледат

Ерик Гарсия

Райън Сесеньон

Топ 20 на бъдещите 
звезди във футбола

Феран Торес

Софиан ДиопЕтан Ампаду
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Б
ългарин записа рекорд 
в европейските щанги и 
отново накара стотици да 
станат при изпълнението 
на българския химн.

Божидар Андреев спече-
ли златото в категория до 73 килограма 
на европейското първенство по вдига-
не на тежести в Батуми. 22-годишният 
щангист триумфира с двубой от 345 
килограма, като в движението изтласк-
ване българското момче записа нов 
европейски рекорд – 192 килограма.

В първото движение изхвърляне 
Андреев остана на трета позиция със 
153 килограма след Брикен Чалия от 
Албания и Ваздим Лихарад от Беларус, 
но във втората част от състезанието 
не остави шансове на съперниците си 
и грабна титлата още с втория си опит. 
А с третия, вече като шампион, записа 
рекорда.

Това е първа титла за България от 
шампионат на Стария континент от 2014 
година. Тогава Иван Марков триумфира 
в категория до 85 кг. Андреев е

олимпийски шампион 
при младежите

от Игрите в Нанджин през 2014 г. През 
миналата година след дълга пауза той 
се присъедини към националния отбор 
и спечели злато на европейско пър-
венство за 23-годишни в полския град 
Замошч в кат. 77 кг с 338 кг двубой.

По-късно през годината се нареди 
девети на световното в Ашхабад (Тюрк-
менистан) с 335 кг в кат. 73 кг.

Възпитаник е на сливенската школа 
с треньор Пламен Братойчев. Самият 
Братойчев е едно от „златните мом-
чета” на легендарния наставник Иван 
Абаджиев. Водените от него отбори 
печелеха десетки медали по вдигане 

на тежести. Пример за това е и Пламен, 
който сега е треньор по вдигане на 
тежести в Сливен.

През кариерата си завоюва 3 сребър-
ни медала от европейски първенства, 
има сребро и бронз от световни шам-
пионати. Участник е на олимпиадите в 
Барселона 1992 и Атланта 1996. Никога 
не успява да достигне до върха на 
стълбичката. Изпитва обаче по-голямо-
то щастие – възпитаникът му Божидар 
Андреев да покори европейския връх!

„Аз се радвам, че ученикът надмина 
учителя си и се надявам и занапред така 
да бъде. Химнът – това е нашата любима 
мелодия, това, за което винаги сме се 
борили на всяко едно състезание. Като 
спортист достигнах няколко пъти до 
второто стъпало, но да видиш състеза-
теля си на върха – чувството е неопису-
емо”, каза развълнуван Братойчев.

България записа 
рекорден успех 
в щангите

Божидар Андреев триумфира над 
всички на европейското в Грузия

Снимки: Gong
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Т
о е номер 1 в Турция, а оч-
акванията са да се превърне 
и в най-голямото летище в 
света. Новият гигант започва 
работа на пълни обороти. 
След голямото му открива-

не преди месеци в началото на април 
бяха прехвърлени тонове авиационно 
оборудване. От досегашния главен 
аеропорт „Ататюрк“ към новото мега-
летище „Истанбул“ бяха преместени 
близо 50 000 тона, натоварени в почти 
700 камиона при ангажиране на 1800 
служители.

Общо 280 самолета ще бъдат прех-
върлени към новото летище от „Търкиш 
еърлайнс“, като 151 от тях ще излетят от 
летище „Ататюрк”.

Летище „Истанбул” бе открито през 
миналата година на националния праз-
ник на Турция – 29 октомври – и вече 
обслужва ограничен брой полети.

С капацитет да приема

90 милиона пътници 
годишно

то вероятно ще влезе сред 5-те най-
посещавани в света, а след 
време ще се изкачи на първото 
стъпало.

До 10 години капацитетът на 
летището би трябвало да нарас-
не до 200 милиона пътници го-
дишно според неговия оператор 
Ай Джи Ей (IGA).

Тогава инстанбулският аеро-
порт ще бъде първото сред най-
големите летища по капацитет за 
обслужване на пътници, посочва 
Международният съвет на лети-
щата (МСЛ).

През 2017 година амери-
канското летище в Атланта бе 
начело на класацията със 103,9 
милиона пътници годишно.

То бе следвано от летището 
в Пекин (95,7 милиона), Дубай 
(88,2 милиона), Токио (85,4 
милиона и Лос Андлежис с 84,5 
милиона, посочва МСЛ.

Европейските летища – лон-
донското „Хийтроу” (78 милиона), 
парижкото „Шарл дьо Гол” (69,4 
милиона), амстердамското (68,6 
милиона), франкфуртското (64,6 

милиона) и истанбулското (64,1 мили-
она) са съответно на 7-о, 10-о, 11-о, 14-о 
и 15-о място в класацията на МСЛ на

20-те най-посещавани 
аерогари

Когато четирите фази на строител-
ство на новото летище бъдат завър-

шени към 2028 година, аеропортът 
„Истанбул“, чието строителство е 
започнало от кота нула, ще има шест 
писти и два терминала върху територия 
от 76 квадратни 
километра.

Броят на пътни-
ците в света непре-
къснато нараства 
и според послед-
ните прогнози на 
Международната 
асоциация на въз-
душния транспорт 
би трябвало да се 
удвои през след-
ващите 20 години, 
за да нарасне от 
4,1 милиарда тази 
година на 8,2 ми-
лиарда през 2037 
година.

Новото мегалетище „Истанбул” се 
очаква да скъси времето за полети до 
България.

То е по-близо до българската граница 
в сравнение с летище „Ататюрк” в 
европейската част на мегаполиса и 
летище „Сабиха Гьокчен” на азиатското 
крайбрежие на Истанбул. Според спе-
циалистите на практика снижаването на 
самолетите ще започва над въздушното 
пространство на България.

А защо летището ще се казва „Истанб-
ул“? При откриването турският прези-
дент Реджеп Ердоган обясни, че „само 
такъв безценен град като Истанбул 
заслужава да има такова гигантско и 
модерно съоръжение, което е пример 
за света като архитектура, строителство 
и модел”.

Новата аерогара е проектирана така, 
че да поеме като основен хъб заси-
ления трафик като свързваща точка 
между Запада и Изтока.

На пълни обороти: Новото 
мегалетище на Истанбул

оо ее нономемерр 11 вв ТуТурцрцияия, аа очоч- НоНоНовововотото ммегегалалететищищее „ИИ„Исттс анананбббубубу ”л”л ссее

То има капацитет да приема 90 млн. пътници на година

Откриването е през октомври

Историята на този мегапроект 
има и тъмни страни. „Мен 
ако питате, това летище е 

опетнено с кръвта на работниците”, 
казва мъж, работил на истанбулския 
аеропорт. 

За да бъде приключен строежът 
до края на октомври, там от чети-
ри години ударно се трудят 36 000 

работници. Техните права обаче 
често са нарушавани. Преди седмици 
работниците се вдигнаха на протест 
срещу лошите условия на труд – в ба-
раките, на строежа, липсата на храна. 
Полицията използва сълзотворен газ 
и водни струи срещу протеста. Общо 
500 души са били арестувани, много 
от тях са били пребити от бой.

Отвъд блясъка пред камерите





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

Рапърите Офсет и Карди Би купиха пет къщи 
в предградие на Атланта за 201 840 долара. 
Двойката плати и почти 50 000 долара за 

парцел земя наблизо.
В документите като основен купувач е посочен 

Офсет с истинското му име Киари Сефъс. Карди 
Би е „допълнителен купувач”. Тя също е посочена 
с рожденото й име Белкалис Алманзар. 

Възможно е имотът да е купен като инвести-
ция.

Двамата певци сключиха брак тайно през 2017 
г. През миналата година Карди Би роди дъщерич-
ката си Кълчър. След това рапърите се разделиха 
„за кратко”, но се събраха отново, след като 
„разрешиха проблемите си”.

Учени от Цюрихския университет и уни-
верситета в Бристол, Англия, направиха 
стряскаща прогноза, че делфините скоро 

ще измрат заради глобалното затопляне.
Специалистите установили, че повишаването 

на температурата с 4 градуса Целзий в Залива 
на акулите в Австралия довело до гибелта на 
значителна част от морските водорасли, които са 
своеобразна основа на местната екосистема.

Поради тази причина след 2011 г. нивото на 
оцеляване на делфините се е понижило с 12 
процента. Намаляла е и раждаемостта сред тези 
бозайници. Освен това специалистите регистри-
рали увеличена смъртност сред новородените и 
по-късно достигане до полова зрялост.

Според учените, погледнато в дългосрочен 
план, повишаването на температурите може да 
доведе до измиране на делфините.

Офсет и Карди Би купиха 
половин улица в Атланта

Стряскащо: Делфините 
ще измрат и ще изчезнат

К
ралицата на попа Мадона 
ще пее на финала на кон-
курса „Евровизия 2019” на 
18 май в Тел Авив, Израел.

Концертните промоутъри от 
„Лайв нейшън Израел” и амери-
кански представители на певицата 
потвърждават съобщенията в 
израелски медии. Според ин-
формацията Мадона ще изпълни 
две песни – един от големите си 
хитове и парче от предстоящия си 
нов албум.

Според публикациите за изявата 
си на песенния конкурс Кралицата 
на попа, чийто антураж наброява 
160 души, ще получи хонорар от 1 
милион долара. Сумата е осигуре-
на от бизнесмена Силван Адамс.

Израел стана домакин на 
конкурса „Евровизия 2019” г. след 
миналогодишната победа на Нета 
Барзилай, която представи страна-

та в Португалия с песента Toy.
За 60-годишната Мадона това ще 

бъде четвърто гостуване в Израел. 

Най-скорошната й изява в страна-
та беше през 2012 г. в рамките на 
турнето й MDNA.

М
акар да разпознават имената 
си, котките рядко се отзова-
ват на повика на стопаните си, 
констатираха неотдавна япон-

ски учени. Възможно е именно поради 
тази причина повечето собственици на 
кучета да се определят като по-щастли-
ви от стопаните на писани.

Проучване на специалисти от Чикаг-
ския университет, покриващо раз-
нообразни теми, показва, че повече 
собственици на кучета (36 процента), 
отколкото стопани на котки (18 процен-
та) се определят като „много щастливи”.

Допитването сочи още, че е по-ве-
роятно „родителите” на кучета да са 
семейни и да притежават собствен дом – 
фактори, които също допринасят хората 
да се чувстват доволни от живота.

Авторите на проучването са установи-
ли също, че по-голям процент соб-
ственици на кучета съобщават, че имат 
по-близка връзка с питомеца си.

Мадона ще пее 
на финала на „Евровизия“

Кучкарите по-щастливи 
от стопаните на котки

В
лиятелната медийна 
знаменитост Опра Уинфри 
дарява 2 милиона долара, 
за да подпомогне възста-

новяването на Пуерто Рико след 
опустошителния ураган Мария през 
2017 г.

Половината сума ще бъде предос-
тавена за дългосрочните нужди на 
населението, а останалата – за под-
помагане на изкуството и различни 
културни програми.

Опра Уинфри споделя, че е 
почерпила вдъхновение от компо-
зитора, текстописец, драматург и 
актьор Лин-Мануел Миранда, чийто 
хитов мюзикъл „Хамилтън” за кратко 
гостува в Пуерто Рико през януари.

„Бях трогната от това, което Лин-

Мануел Миранда направи за родна-
та си общност. Пожелах и аз да дам 
своя принос за възраждането на 

този красив остров с богата култура 
и наследство”, обяви Уинфри в 
изявление.

Опра Уинфри дарява 
$2 млн. за Пуерто Рико
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Ф
ронтменът на „Ролинг стоунс” Мик Джа-
гър се възстановява след претърпяна 
операция.

„Мик Джагър успешно премина операция. 
Той се чувства добре и се очаква да се възста-
нови напълно”, се казва в изявлението на Фран 
Къртис, представител на рокаджията. Той не даде 
подробности за операцията, но според списание 
„Билборд” и други издания интервенцията е била 
за подмяна на сърдечна клапа.

Предполага се, че операцията се е състояла по-
рано тази седмица някъде в щата Ню Йорк.

Преди това „Ролинг стоунс” обявиха, че отменят 
северноамериканското си турне, което трябваше 
да започне този месец.

Лекарите са съумели да достигнат до клапата 
през бедрената артерия на 75-годишния пациент, 
като постоянно са следели за състоянието му.

Мик Джагър е добре след 
операция на сърцето

Д
женифър Лопес бе обвинена 
в плагиатство относно ней-
ното танцово шоу World of 
Dance. Срещу нея е заведено 

дело от името на Алвин Грей-Ел, 
който твърди, че е разработил 
концепция за шоуто преди години и 
сега настоява дивата да му плати 6,5 
млн. долара за кражба на идеята му.

Мъжът е заявил, че е представил 
идеята си още през 2009 г. на хо-
реографката и актриса Деби Алън. 
Тогава той е кръстил шоуто си Let’s 
Start the Dance. По думите на Алвин 
той така и не получил обратна връз-
ка от звездата тогава.

Искът му за плагиатство в момен-
та е насочен и към Алън. Грей-Ел 
също така твърди, че през 2010 г. 
е регистрирал шоуто си по всички 
процедури, така че да има пълно 
авторско право върху идеята.

Лопес и Алън все още не са ко-
ментирали официално иска му.

Искат от Джей Ло $6,5 млн. 
заради плагиатство

рр фф ц уу

Девствениците се 
увеличават, поне в Япония

С
емейството на Майкъл 
Джексън засне свой доку-
ментален филм в отговор 
на „Да напуснеш Невърл-

енд” и обвиненията в педофилия.
„Невърленд от първа ръка: раз-

следване на документалния филм 
за Майкъл Джексън” беше разпрос-
транен в Youtube, за да отхвърли 
обвиненията в педофилия срещу 
Краля на попа. В него са се снима-
ли племенници на певеца, негов 
дългогодишен технически директор 
и продуцент.

Според племенницата на Майкъл 
Джексън Бранди, Уейд Робсън – 
единият от двамата, повдигащи об-
винения срещу него в „Да напуснеш 
Невърленд”, е използвач. Тя е имала 
връзка с Уейд седем години.

„Той знае как да използва раз-
личните ситуации, така че да има 
финансова полза – казва Бранди. 
– Казва, че е имал връзка с чичо, че 
са били влюбени... Твърди, че чичо 

го е държал настрани от жени, което 
не е вярно. Казах ви, че чичо ни 
запозна.”

Адвокатът на Уейд обаче опро-

верга думите на Бранди, като каза, 
че двамата не са били заедно по 
времето на сексуалните посегател-
ства.

Семейството на Джако 
със свой филм за него

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл 
очакват момиче. Това съобщи Серина 
Уилямс, която е близка приятелка на хер-

цогинята. Без да иска, тя разкри в свое интервю 
пола на бъдещия член на кралското семейство.

„Бременната ми приятелка постоянно ми 
обяснява как детето й ще прави това и онова, а 
аз само я поглеждам и й казвам: „Не, тя няма да 
прави нещата, които ти искаш. Забрави тези очак-
вания, които имаш“, коментира тенисистката, с 
което уточни, че бебето е момиче.

На въпрос какви съвети би й дала за отглеж-
дането на детето, Уилямс отговори: „Казах й да 
приеме, че ще прави грешки, да не очаква да 
бъде перфектна. Майките си поставяме прекале-
но високи очаквания.“

„Тя ще е най-добрата майка, със сигурност“, 
посочи Серина, която бе сред гостите на специ-
алното бебешко парти, организирано за Меган 
Маркъл в САЩ.

Серина Уилямс издаде: 
Меган и Хари чакат момиче

С
пециалисти от Токийския 
университет установиха, 
че в Япония расте броят 
на девствените хора във 

възрастовата група на 18-39-годиш-
ните.

В изследването са взели участие 
над 11 хиляди души. От него станало 

видно, че през 1992 година про-
центът на жените, които са нямали 
полово сношение на възраст 18-39 
години, са били 21,7 процента, а мъ-
жете – 20 процента. Техният брой се 
е увеличил в наши дни респективно 
на 24,6 и 25,8 на сто.

Броят на девствените хора в 
Страната на изгряващото слънце е 
скочил и в групата на над 30-годиш-
ните. Специалистите стигнали до 
извода, че най-често девствеността 
си губят по-богатите японци и по-
бедните японки. По традиция тази 
нация е склонна да започне полов 
живот в по-късна възраст, отбелязва 
изследването.
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Корейци счупиха рекорд 
по гледания в Youtube

М
ария Шарапова 
участва в холивудска 
продукция. Руската 
тенисистка сподели 

кадър от снимачната площадка.
Спортистката се е снимала 

пред съблекалнята, на която е 
изписано нейното име. В едната 
си ръка държи сценарий. Тя 
коментира пред феновете си в 
социалната мрежа, че много се 
вълнува, но не разкри подроб-
ности за филма, в който ще 

участва.
Чрез хаштаговете към публи-

кацията тя изтъкна, че според 
договора все още не може да 
разказва за проекта.

Като по-млада Шарапова е 
участвала в клип на британската 
група Spice Girls. Снимала се е и 
заедно със Серина Уилямс във 
филма „Осемте приятелки на мис 
Оушън“. Там двете изиграха себе 
си, като ролите им бяха епизо-
дични.

Шарапова влиза 
в голямото кино

Световното турне на Spice Girls няма да 
се състои, след като Мел Би призна, че е 
имала лесбийска вечер с Гери Хорнър. На-

прежението между двете е ескалирало до такава 
степен, че те не могат да стоят в една стая, пише 
Mail On Sunday.

Групата ще направи концертите си във Велико-
британия, тъй като за тях вече е подписала желе-
зен договор, но в Австралия и Америка изявите 
им са замразени засега.

Източници разкриха, че след интервюто на 
Мел Би с Пиърс Морган, Мел Си и Ема Бънтът 
влезли в ролята на умиротворители, тъй като 
шоколадовата певица била в истерия. Тя не 
можела да преживее, че Гери отрекла случило-
то се помежду им преди много години и така я 
изкарала лъжкиня.

„Мел е напълно възмутена от отричането на 
Гери на случилото се. Тя смята, че Гери се опитва 
да я изкара лъжкиня, като изтрива историята 
помежду им“, обясни източник пред The Mirror.

„През 90-те всекидневието беше стрип-
тийзьорки и кокаин, а сега е хумус 
и целина и с това животът ми стана 

много по-добър.“ Това призна Роби Уилямс в 
интервю и допълни, че бащинството го е проме-
нило. Това, да бъде татко на три деца, му харесва 
много повече от сцената.

„Преди живях като типична рок звезда – лягах 
си към 3-4 ч. сутринта и се събуждах следобед“, 
обясни той.

По повод любовта му с актрисата Айда Фийлд 
музикантът коментира, че тя е жената на живота 
му, но призна, че е 49% хомосексуалист. „Поня-
кога стигам до 50. Това означава, че трябва да се 
забавлявам по точно определен начин, но аз не 
го правя“, уточни звездата.

Уилямс, който има три деца, коментира още, че 
е спрял цигарите, което също смята за положи-
телна промяна. За целта рисувал с пастели и не 
мислел за никотина.

Турнето на Spice Girls пропада 
заради лесбийска свалка

Роби Уилямс: Животът ми 
е хумус и целина

К
риско и приятелката му 
Цветелина Петрова са на 
почивка в Милано. Пово-
дът за тяхната екскурзия е 

рожденият ден на танцьорката.
„Неделя – Милано – Двамата...“, 

написа рапърът във Facebook и 
публикува две снимки от разход-
ката. Той се е снимал със Цвети на 
фона на виенско колело.

Много приятели честитиха на 
красавицата, която в последно 
време не е много активна в социал-
ните мрежи.

„Като ви видя двамата, ми става 
едно такова – приятно. Естествено 
красива жена имаш, не я изпускай! 
Ако и в клиповете снимаш с такива 
момичета, ще е много добре. Аман 
от джуки, цици и задници натъп-
кани с химия...“, написа фенка на 

Криско под кадрите.
Неотдавна стана ясно, че 

приятелката на изпълнителя е 

бременна. Двамата все още не са 
потвърдили щастливата новина от 
суеверие.

Криско и приятелката му 
отдъхват в Милано

К
липът към песента Kill This 
Love на южнокорейската 
поп група „Блекпинк” счупи 
рекорда за най-много гле-

дания през първите 24 часа след 
появата си във видеоплатформата 
Youtube.

Kill This Love бе видян 56,7 

милиона пъти. На клипа четирите 
южнокорейки – Джису, Джени, Розе 
и Лиса – пеят на английски и корей-
ски език. Те подобриха рекорда на 
Ариана Гранде, която постигна 55,4 
милиона гледания за първите 24 
часа в Youtube на клипа към песента 
си Thank U, Next.

„Блекпинк” счупиха и друг рекорд: 
за два дни и 14 часа техният клип 
към Kill This Love бе гледан 100 
милиона пъти. Досегашният рекорд 
за най-бързо събиране на 100 ми-
лиона гледания се държеше от друг 
корейски поп изпълнител – Пи Ес 
Уай, с клипа към песента Gentleman.
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Д
НК изследвания показаха, че 
американка има 29 братя и 
сестри.

Жената, която живее в 
района на Санфранциския залив, 
е отгледана като единствено дете. 
Само за две години тя научила, че 
няма кръвна връзка с баща си и 
че има почти 30 братя и сестри от 
същия донор на сперма.

Шона Харисън се опитала да 
открие в родословния сайт 23andMe 
дали е предразположена към 
някакви болести. Малко след като 
разбрала кой е биологичният й баща 
– евреин от руски произход, живял 
в района на Санфранциския залив, 
започнали да й се обаждат сродни-

ци. Това продължило и Харисън вече 
знае за 29 свои братя и сестри на 

възраст от 24 до 41 години. Братята и 
сестрите се събират редовно.

30 души се оказаха 
неочаквано братя и сестри

В 
щата Флорида беше зало-
вен голям питон с дължи-
на 5,2 метра, способен да 
погълне цял елен. Зало-

веният в резервата „Биг сайпрес” 
екземпляр бил от женски пол и в 
него имало 73 яйца в процес на 
развитие.

Това е един от най-големите 
питони, залавяни някога в южна-
та част на Флорида в резервата 
Евърглейдс. Изследователите се 
добрали до змията, като инстали-
рали предаватели върху самци от 
този вид. Те отвели специалистите 
до женската благодарение на про-
следените сигнали.

Екипът на резервата само пре-
махва инвазивните видове, които 
представляват истинска заплаха за 
местната фауна.

Във Флорида хванаха 
5-метров питон

П
евицата Тейлър Суифт 
дари 113 000 долара на 
ЛГБТ организация, за 
да помогне в борбата й 

срещу законодателството в щата 
Тенеси за ограничаване правата на 
гейовете и транссексуалните.

Организацията „Проект за 
равенство“ в Тенеси се стреми 
да спре приемането на закони, 
ограничаващи правата на ЛГБТ 
общността, например агенциите за 
осиновяване да отхвърлят техни 
кандидатури или да бъдат затруд-
нявани браковете между двойки от 
еднакъв пол.

„Толкова съм вдъхновена от ра-
ботата ви, особено за организиране 
на неотдавнашната петиция срещу 
„списъка на омразата”, написа 
суперзвездата до директора на 
„Проект за равенство“ в Тенеси.

Бракът между двама души с 
еднакъв пол беше легализиран в 
САЩ през 2015 г. Някои щати обаче 
се опитват да ограничат правата на 
ЛГБТ общността.

Тейлър Суифт дари $113 000 
за гейовете в Тенеси

Певицата Селин Дион изучила опита на 
своите гримьори и започнала сама да се 
грижи за цялостния си макиаж. Тя дори се 

научила да го прилага само за 30 минути.

По време на дългогодишната си кариера 
звездата усвоила множество трикове, така че да 
постигне максимален ефект за минимум време. 
Селин се превърнала с времето в най-добрата си 
гримьорка, защото най-добре от всички позна-
вала собственото си лице. Понякога 51-годиш-
ната певица постигала перфектно гримиране за 
рекордните 15 минути.

За Дион много важна била косата, оформена 
като кок, който по естествен начин издължавал 
лицето й. Тя използвала „кремообразна” очна 
линия, която не се размазва.

Селин Дион се гримира 
само за 30 минути

Анкета, поръчана от фирмата за красота и 
здраве „Бутс”, установи, че само 60 процен-
та от британките са доволни от външния си 

вид, съобщи в. „Сън”.
Проучването беше проведено сред 1600 дами 

на възраст между 39 и 53 години. Седемдесет 
процента от респондентките се оплакаха, че 
на 40-50-годишните жени никой не им обръща 
внимание.

Осемдесет процента от запитаните казаха, че 
е еднакво важно да се чувстват красиви както 
външно, така и вътрешно. Оказа се, че някои чер-
ти от характера позволяват на дамите да са по-
уверени в своята привлекателност. Сред тях са 
умението да признаваш собствените си грешки, 
да бъдеш честна със себе си и другите, самои-
ронията, състраданието, умението да отстояваш 
своите и чуждите права.

60% от британките харесват 
външния си вид
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Я
пония – мечтата на мили-
они любопитни туристи, 
мечтаещи да се докоснат 
до екзотиката на Изтока, 
до миналото на традици-
ите й и до бъдещето на 

препускащите технологии.
Японците наричат страната си Нипон 

или Нихон, което означава „изворът 
на слънцето“ или Страната на изгрява-
щото слънце. Това е така, защото, ако 
се намирате в Китай и погледнете на 
изток, няма да видите нищо друго след 
Япония освен величествения Тих океан, 
сякаш слънцето изгрява там.

Това е място, където може да се 
насладите на горещата минерална вода 
на онсена (традиционна баня), след 
като сте карали ски, и да установите, че 
в Япония съществуват маймуни, които 
правят абсолютно същото – къпят се в 
горещи минерални извори, заобиколе-
ни от преспи сняг! Може да се „изгу-
бите в превода“ някъде между ярките 
светлини, стотиците хора, пресичащи 
на пешеходните пътеки, японските 
тинейджъри, облечени като герои от 
манга комикси (косплей), и влаковете в

Токио в пикови часове
когато всичко изглежда толкова 
изненадващо подредено и спокойно, 
въпреки че влаковете са пълни! И след 
това да се озовете в зеленото спокой-
ствие на бамбуковите гори и обгражда-
щите скромните храмове традиционни 
градини със сърни и езерца с червени 
риби. Място, където може да ви излезе 
късмета да видите японска сватба или 
да останете учудени, когато японски 

момичета ви поискат разрешение да ви 
снимат (да, чужденците, особено свет-
локосите и светлооките, могат да бъдат 
знаменитости в Япония)!

В Япония винаги можете да се 
загубите, дори ако държите в ръцете 
си поне два пътеводителя и три карти! 
Винаги можете да погледнете картите 
на улицата, но не забравяйте, че север 
невинаги е в горната част на японските 
карти, както бихте очаквали, пише ELLE. 
Мислите си, че можете да проверите 
името на улицата и да потърсите цен-
търа на града и всичко ще бъде наред? 
Всъщност не точно, защото японските 

градове нямат центрове или имена на 
улици и дори

самите японци се губят
Ако решите да се шляете в Гион, квар-

тала на удоволствията в Киото, може да 
срещнете по здрач истинска гейко (гей-
ша – жена на изкуствата, която владее 
традиционни танци, музика и пеене) 
или майко (ученичка гейша), забързана 
да срещне клиенти, които ще забавлява 
цялата вечер с музиката и елегантност-
та си. Най-лесният начин да различите 
гейко от майко e по тяхното оби (широк 
колан от твърд плат) – този на майко 
пада по гърба, докато този на гейко е 
по-къс и прилича повече на квадрат.

Тук рейги (уважението) е ключово 
важно.

След месец престой ще започнете 
да се кланяте на всеки и навсякъде и 
ще установите, че японците се кланят 
постоянно. Случва се дори японец да се 
поклони на банкомат, след като изтегли 
банкноти.

Ако добавите „аригато гозаймашита!“ 
(„много благодаря!“) към поклона си, ще 
видите красиви усмивки на лицата на 
събеседниците си! Рейги не е само

въпрос на уважение
а по-скоро формалност на културна ос-
нова, която всички прилагат, без да под-
лагат на съмнение. Например по време 
на чаена церемония, когато домакинята 
ви сервира чай, трябва най-напред да 

предложите вашия чай на госта до вас 
и едва след като той учтиво откаже (или 
понякога само се поклони), можете да 
отпиете от чая си.

В Япония може да промените вижда-
нето си за това, което се счита за учтиво 
или не. Там се счита за неучтиво да 
ядете на улицата или да си духате носа 
на публично място. За сметка на това е 
напълно нормално да издавате силен 
шум, докато ядете вашия рамен (япон-
ска супа от юфка удон), дори се счита за 
доказателство, че харесвате храната.

Счита се също за неучтиво да отстъп-
вате мястото си в автобуса на възрастен 
човек, тъй като

това може да го обиди
(логично, кой би искал да го считат за 
стар?!). В същото време, ако допуснете 
тази грешка, статутът ви на чужденец 
ще спаси живота ви и ще си побърбо-
рите за класическа музика с възрастен 
японец, който се оказва бивш учител по 
пиано!

В Япония, разбира се, може да се 
насладите на най-вкусната екзотична и 
здравословна храна.

Катсудон (купичкa с ориз, пържен 
свински котлет, яйце, зеленчуци и под-
правки), юфка от удон (пшеница) или 
соба (черно брашно), понички от тофу, 
сладолед с вкус на зелен чай, сладкиши 
с червен боб, обилна закуска от Окина-
ва, пресни сушита, сладки многоцветни 
супи, темпура (панирани морски даро-
ве или зеленчуци) и къри – карнавал на 
вкусове и цветове! Освен че е вкусна, 
японската кухня е и красива! Имайте 
предвид обаче, че може да се редите с 
часове на опашка, без да знаете какво 
точно ще ядете. Всичко е написано на 
японски.

A чаената церемония
тук е истинска атракция. За да влезете в 
чайната, трябва да попълзите – вратата 
с цел е поставена ниско до земята, за 
да предизвика скромност у посети-
телите, били те селяни, самураи или... 
чужденци! След като се поклоните на 
господарката на церемонията, опитвате 
малка японска сладка, наслаждавате се 
на чаената купичка, после я завъртате 
необходимия брой пъти, отпивате от 
леко горчивия мача чай, приготвен 
специално за вас, и накрая правите 
комплимент на домакинята за чая.

За Япония може да се пише много. Но 
истината е, че тази страна трябва да се 
види и почуства!

Япония – 
планета на 
поклони, ред 
и гейши

Там не е възпитано да се 
храните навън, нито да се 
секнете публично
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