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ОТ РЕДАКТОРА

Мислех си да пиша за това сбъркано бъл-
гарско правосъдие – 20 години за кметицата 
на столичния район “Младост” по обвинение 
за подкуп, чиито доказателства са повече от 
спорни. Същата, която беше водена в съда и 
по болниците с пранги на краката като опа-
сен рецидивист. Знаково дело, което показ-
ва, че големите шефове ще използват цялата 
мощ на държавния репресивен апарат, за да 
те смажат – дали защото не се отчиташ, дали 
защото не играеш по техните правила или 
защото са нужни такива присъди за поред-
ния мониторингов доклад на ЕС.

Или пък за тази БСП драма, в която 
партията не се подчинява на лидера си и 
инсталира на избираема позиция бившия 
премиер Сергей Станишев.

Може би най-много ми се искаше да 
напиша за новата книга на Иван Костов и 
истините, които той, изглежда, е проумял, 
за провалите и успехите на неговото упра-
вление. Към днешна дата (и да, знам, ще има 
бесни коментари) – Костов е най-успешният 
български министър-председател след 1989 
г. Да, да, да… Кажете ми за приватизацията, 
за “Балкан” и как книгата му струвала повече 
от “Кремиковци” (по Слави Трифонов, който 
явно не включва дълга на предприятието). 
България е в НАТО, ЕС, има безвизово 
пътуване и стабилна монетарна политика 
(макар и ограничена от борда) именно за-
ради Костов. И най-важното – влиянието на 
Русия и комунистическите служби, както и 
на ДПС беше сведено до минимум по време 
на това управление. Останалото са грешки 
на растежа и кражби, които със сигурност 
не надминават само аферата КТБ – сборна 
продукция на ГЕРБ, БСП и ДПС. 

Но да се фокусирам върху това, за което 
реших да пиша в този брой – Париж. Как 
така един храм успя да обедини света – не 
просто вперили погледи в телевизионните 
екрани и мобилните устройства, но и в 
общата болка по нещо, което безвъзвратно 
сме загубили.

Един храм – на католическата вяра, успя 
да обедини в мъката християни от всякакви 
деноминации, мюсюлмани, будисти, атеисти. 

Една сграда, намираща се в Париж, успя 
да накара хората по целия свят да спрат 
поне за минутка и да видят какво се случва 
там. За момент всички сякаш бяхме пари-
жани.

Във време, в което политиката и граници-
те ни разделят повече, вместо да ни добли-
жават, това беше рядък момент на единение. 
Момент, в който всички усетихме, че губим 
нещо наше. 

Защото „Нотр Дам“ може да е парижки 
храм, но той е на всички нас. Само вижте 
колко от вашите приятели споделят свои 
снимки във Facebook оттам – мнозина имат 
спомени от това място или мечта да го 
посетят един ден.

Макар и не всички да сме католици, тази 
катедрала е символ на вярата, устояла на 
революции, природни катаклизми и човеш-
ка глупост.

„Нотр Дам“ е била винаги там – величест-
вена, достолепна и гостоприемна. Нейното 
унищожаване ни припомни дори и за малко, 
че всички споделяме този свят, че историята 
ни е обща и че имаме задължението да я 
запазим за следващите поколения.

Пожарът в „Нотр Дам“ ни припомни 
онези усещания за безпомощност и лошо 
предчувствие, които ни спохождат при 
големи трагедии като 9/11. Разбира се, тук 
няма човешки жертви и пъклен замисъл на 
терористи. Но усещането, че губим част от 
общочовешката ни история, е онова, което 
успя да сплоти света поне за малко в този 
трагичен понеделник край река Сена във 
френската столица. Дано успеем да запазим 
това усещане за единност по-дълго.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Защо болката на Париж 
е и наша
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Националният съвет 
на БСП бламира своя 
лидер Корнелия 
Нинова. Това стана 
ясно след заседа-
нието на съвета, на 

което бе определена окончателната 
листа на евровота.

Президентът на ПЕС Сергей Станишев 
заема 5-ото място в листата на БСП за 
европейските избори въпреки жела-
нието и опита на Нинова да го изхвърли 
въобще от списъка. Това показват 
окончателните резултати от тайното 
гласуване на Националния съвет на 
БСП. Заседанието на пленума бе изклю-
чително драматично.

Проектолистата, която Нинова и 
Изпълнителното бюро предложиха в 
началото на пленума, претърпя пълна 

промяна. Членовете на Националния 
съвет предложиха още 9 кандидати, 
сред които очаквано бе и Станишев. Той 
заедно с водачката Елена Йончева има-
ше най-много номинации от местните 
структури. Така социалистите трябваше 
да подредят по вишегласие 26 имена, 
с които да запълнят свободните от 
„гражданска квота” 14 места в кандида-
тевродепутатския списък. 

В резултат проектолистата 
„Нинова” на практика бе бламирана. 
Предложеният от лидерката Янаки 
Стоилов за 2-рото място отиде на 12-о 
място. По тази причина той си направи 
отвод.

Заместничката на Нинова в БСП 
Деница Златева изпадна от 3-тото на 7-о 
място. Подреденият от ръководството 
под № 5 Румен Гечев бе пратен от 

пленума на 8-а позиция.
Второто и третото място бяха заето 

от две млади лица – депутата Петър 
Витанов и Цветелина Пенкова. Във ва-
рианта на листата ала Нинова двамата 
бяха съответно на 11-о и на 9-о място.

Само Иван Кръстев от предложения 
от председателката вариант си запази 
шестата позиция. Валери Жаблянов, 
който не бе изобщо в списъка „Нинова”, 
се появи след гласуването на 13-а 
позиция. 

На четвърто място попадна Иво 
Христов, определян от мнозина като 
“сив кардинал” на президента Румен 
Радев. Така връзката между БСП и 
президентството на практика бе офи-
циализирана.

Ето и пълната окончателна 
подредба на имената: 

1. Елена Йончева
2. Петър Витанов
3. Цветелина Пенкова
4. гражданска квота Иво Христов 
5. Сергей Станишев
6. Иван Кръстев
7. Деница Златева
8. Румен Гечев
9. Момчил Неков
10. гражданска квота Велизар Енчев
11. Димитър Данчев
12. Тодор Стоилов

13. Валери Жаблянов
14. Мариела Модева
15. Десислав Тасков
16.  Крум Дончев
17. коал. партньор Емил Георгиев

След гласуването Станишев благода-
ри и на местните организации, които 
го бяха номинирали за евродепутат, и 
на членовете на Националния съвет, 
които застанаха зад него. И обяви, че за 
него е важно оттук нататък БСП да не се 
занимава със себе си, а да влезе в кам-
панията със силна „Визия за България”. 
Според президента на ПЕС самата 
кампания на левицата за вота на 26 май 
трябва да бъде „с ясен европейски и 
социалистически профил”.

„Ние можем да победим на тези 
избори и съм сигурна, че ще го напра-
вим”, каза пък Нинова. „Предложих пред 
вас листа от името на Изпълнителното 
бюро. Националният съвет реши друго. 
Няколко пъти на на последните засе-
дания на Националния съвет другари 
очакват от мене да кажа, че поемам 
отговорността за тази листа и за тези 
избори. Щях да я нося в оставка, ако 
загубим”, добави тя. 

„Това важеше до днес, до решението 
на Националния съвет, което уважавам. 
Оттук нататък за резултатите от избо-
рите носи отговорност Националният 
съвет”, заяви Нинова.

Лидерката отказва да носи 
отговорност, ако евровотът 
бъде загубен

БСП бламира БСП бламира 
Корнелия НиноваКорнелия Нинова

Сергей Станишев
сн. Цветомир Петров/БТА

Съветникът на президента Иво Христов попадна в листата на БСП

сн. Цветомир Петров/БТА
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Лидерът на ДОСТ Лютви Местан 
е подведен под наказателна 
отговорност заради зверска 
катастрофа, при която загина 

6-месечно бебе, а майка му, 10-годиш-
ният син и бащата пострадаха сериозно. 
Местан бе арестуван и освободен срещу 
парична гаранция от 10 000 лв. 

Прокуратурата подведе Местан 
под наказателна отговорност за това, 
че по непредпазливост е причинил 
катастрофа, завършила със смърт. 
Според държавното обвинение има 
достатъчно доказателства, че е той 
нарушил Закона за движение по 
пътищата.

Прокуратурата в Кърджали об-
разува досъдебно производство, а 
Местан бе задържан за 24 часа по 
Закона за МВР. От държавното обви-
нение съобщиха, че той е привлечен 
към наказателна отговорност за 
причиняване на смърт по непредпаз-
ливост. Освен парична гаранция, му 

е наложена и забрана да 
напуска страната

„Събраните до момента доказа-
телства са дали основание да се 
приеме, че обвиняемият е извършил 
нарушения на чл.35  и чл.47 от Закона 
за движение по пътищата, в резул-
тат на което по непредпазливост е 
причинил смъртта на малолетната 
Е.А.”, пише в съобщението на сайта на 
прокуратурата.

Разследването по делото продъл-
жава, предстои събирането на гласни 
доказателства, огледи на моторните 
превозни средства, които са иззети 
по делото като веществени доказа-
телства, и назначаване на съдебна 
автотехническа експертиза.

До момента е извършен оглед на 
местопроизшествието, разпитани са 
свидетели очевидци, назначени са 
съдебномедицински експертизи.

“Единственият шанс да не се бе 
случило това, е да не бях там”, комен-
тира самият Местан. Той заяви, че е 
спрял на знак “стоп”.

Пътният инцидент е станал на 

главния път за “Маказа”, на няколко 
километра след Момчилград. Колата 
на Местан влиза в главния път от 
разклонение на с. Загорско и засича 
движещ се автомобил, в който е 
пътувало семейство. Колата изхвърча 
на 50 метра в близкото дере и се 
прекатурва няколко пъти.

Общинският лидер на ДОСТ 
Мустафа Исмаил, който е шофирал 
след Лютви Местан, обясни, че лиде-
рът на ДОСТ е спрял на знак „Стоп”, 
преди да излезе на главния път.

Пострадалото семейство Юсеин и 
Емине Ахмед са от кирковското село 
Първица. Лютви Местан е с изкълче-

на китка. 
Самият Местан коментира, че ако 

е пресякъл пътя с предимство, то 
колата му е трябвало да бъде ударена 
от ляво.

“Да не раздаваме предварително 
присъди, защото това, което се вижда 
на снимките, се вижда моята кола, 
застанала фронтално на пътя. Всички 
с очите си трябва да сте видели, че 
отляво тази кола е непокътната, кола-
та е ударена фронтално, което озна-
чава, че съм застанал вече в дясното 
платно и от удара колата се измества 
и застава фронтално, че даже леко в 
посока Гърция”, обясни Местан.

Лютви Местан обвинен Лютви Местан обвинен 
заради тежка катастрофазаради тежка катастрофа

Лидерът на ДОСТ участник в произшествие, в 
което загина 6-месечно бебе



България ще изгуби почти една 
трета от работоспособното си 
население към 2045 г. и тази 
тенденция днес е причина да 

се повишават заплатите в страната, но 
в същото време я обричат да се движи 
в „бавната лента” на икономически 
растеж.

Проблемът важи и за Литва, Румъния, 
Полша, Хърватия и Украйна, които се 
очаква да изгубят над 20% от населе-
нието си в трудоспособна възраст през 
следващите 25 години.

Недостигът на работна ръка вдига 
заплатите, което пък повишава потреб-
лението в региона, но по-високите 
равнища на заплащане биха могли да 
застрашат външната конкурентоспосо-
бност и чуждестранните инвеститори 
да обърнат поглед в други посоки.

Това е предупреждението в прогноза-
та на Виенския институт за международ-
ни икономически изследвания (WIIW). 
В доклада авторите правят оценка на 
перспективите за растеж в периода 
2019-2021 г. и за България тя сочи 
продължаващо забавяне на темпото и 
загуба на една трета (от 3.8% през 2017 г. 

на 2.5% през 2021 г.) за четири години.
Регионът се бори със застаряващото 

население и емиграцията, която до-
пълнително намалява раждаемостта, 
казва Ричард Гривъсън от института, 
който следи региона. Имаме недостиг 
на работна ръка и на Запад, но решава-
ме въпроса с внос на работна ръка от 
Източна Европа, посочи икономистът.

Според прогнозите средният годи-
шен икономически растеж в страните 
от Източна Европа ще спадне под 3 
процента през 2021 година, след като 
през миналата година е бил 4.3 на сто, 

а през тази година се очаква да бъде 
3.2 процента. Общото заключение е, 
че възходът в района през 2017-2018 г. 
е приключил и темпото на растеж ще 
остане ниско в следващите 2-3 години.

В частта за България се казва, че 
забавянето на икономиката се дължи на 
отслабващия износ в комбинация с все 
по-трудното намиране на служители. 
През 2018 г. икономическата активност 
е била стимулирана от увеличаването 
на потреблението на домакинства 
и фирми. Ръстът на икономиката ще 
продължи да се забавя, но при от-

съствие на външни шокови ситуации 
макроикономическата ситуация ще е 
относително стабилна. Инфлацията в 
по-голяма част от района е загадъчно 
ниска, особено предвид растежа на за-
платите и миналогодишното поскъпване 
на петрола, смятат още във виенския ин-
ститут.  Те отдават това на комбинацията 
от много слабо повишаване на цените в 
еврозоната, на бавния ръст в някои части 
от икономиката, растящата конкуренция 
от онлайн търговците, на повечето спес-
тявания, на малкия дял на средствата, 
изнасяни от гастарбайтери, и др.

България губи една трета от България губи една трета от 
работната си ръка
Прогнозата е това да 
стане до 2045 г.
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135 хиляди 
долара – това 
е сумата, 
която руският 
президент 
Владимир 

Путин е спечелил през 
2018 година според 
последната му данъчна 
декларация, публикувана 
на интернет страни-
цата на Кремъл. Според 
документа средствата 
на Путин са дошли 
от заплата, пенсия от 
армията, от лихви и 
инвестиции. Пак според 
него руският президент 
притежава апартамент 
с площ около 75 кв.м 
в Санкт Петербург, а 
използва друго жилище 
с размер 150 кв.м в 
Москва. Официалната 
декларация показва още, 
че Владимир Путин има два ретро авто-
мобила „ГАЗ-21 Волга“,  както и „Лада 
Нива“. 

Приблизително по същия начин е 
изглеждала и декларацията на руския 
президент за 2015 година. Тогава тoй 
e дeĸлapиpaл дoxoд, възлизaщ нa 7,65 
милиoнa pyбли, или 119 xиляди дoлapa, 
както и два имота – апартаменти.

През миналата година, когато се про-
ведоха президентските избори в Русия, 
Путин беше представил в Централната 
избирателна комисия информация за 
размера и източниците си на доходи 
и за имуществото си. От нея ставаше 
ясно, че между 2011 и 2016 година 
руският президент е спечелил 38.5 млн. 
pyбли, или около 550 000 eвpo, като 
сумата вĸлючвaше зaплaтa, дoxoди oт 
дeпoзити и вoeннa пeнcия. В документа 
беше посочено също, че има 13 cмeтĸи 
в бaнĸи c дeпoзити зa 13,824 милиoнa 
pyбли, или близо 196 xил. eвpo, както и 
230 aĸции oт Бaнĸa Caнĸт Πeтepбypг.

Неофициално обаче се смята, че 

действителното му 
богатство е далеч по-

голямо 
от това. Главният изпълнителен ди-
ректор на фонда Hermitage Capital 
Management Бил Броудър, който беше 
изгонен от Русия през 2005 година, 
свидетелства пред щатския сенат, че ру-
ският президент е „един от най-богатите 
хора в света“. „Смятам, че има около 
2000 млрд. долара, получени по нечес-
тен път след 17 години на власт“, обяви 
преди две години Броудър. Тогава той 
заяви, че спopeд негови изчисления 
Путин разполага с богатство, по-голямо 
от това на Бил Гейтс и Джеф Безос, взети 
заедно. По това време богатството на 
Безос се оценяваше на 90,9 милиapдa 
дoлapa, а това на Гейтс - на 90,7 ми-
лиapдa.

Според твърденията на 
амepиĸaнcĸия eĸcпepт руският пре-
зидент е успял да натрупа огромно 
богатство, 

използвайки политическо 

влияние
за да принуди руски инвеститори да 
му дават „големи парчета“ от своите 
вложения. През 2016 г. документален 

филм на ВВС, разследващ богатството 
на руския президент, също го опреде-
ляше като един от най-състоятелните 
хора в света, позовавайки се на разкази 
на приближени до Владимир Путин. Във 
филма на ВВС се цитираше също доклад 
на ЦРУ още от 2007 г., според който към 
момента състоянието на Путин се е 
изчислявало на 40 млрд. долара.

Владимир Путин е известен също 
с впечатляваща колекция луксозни 
часовници. Руският президент е виждан 
с Раtеk Рhіlірре Реrреtuаl Саlеndаr (60 
000 щ.д.), Вlаnсраіn Lеmаn Аquа Lung 
Grаndе Dаtе ($10 500) и плaтинeн А. 
Lаngе & Ѕöhnе Тоurbоgrарh за внуши-
телните 500 000 долара. „Путин, изглеж-
да, не е ял и пил шест години, за да си ги 
купи“, написа през 2012 година убитият 
през 2015 г. Борис Немцов.

А според Международния консорци-
ум на разследващите журналисти руски-
ят вестник „Новая газета“ и OCCRP, които 
през тази година разкриха случаи на 
пране на пари в Европа, голяма част от 
богатството на Владимир Путин, включи-
телно огромни дялове в компании като 
„Газпром“ и други, на хартия се държи от 
близки и роднини на президента.

Oфициaлнитe дaнни зa cъcтoяниeтo 
нa pycĸия пpeзидeнт обаче обичайно 
пoĸaзвaт, чe cпecтявaнията му ca зна-
чително по-cĸpoмни от тези на дpyги 
cвeтoвни пoлитичecĸи лидepи.

Путин декларирал 135 Путин декларирал 135 

Неофициално руският президент се смята за един от 
най-богатите хора в света

хиляди долара за 2018 годинахиляди долара за 2018 година
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BG ТЕЛЕГРАФ
20 години затвор за Десислава 
Иванчева
Бившият кмет на район „Младост” 

в София Десислава Иванчева 
бе осъдена на първа инстанция 

на 20 години затвор за искане на под-
куп от бизнесмена Александър Ваклин. 
Заместничката й Биляна Петрова получи 
15 години затвор, а Петко Дюлгеров - 12 
години. Двамата са подсъдими като съу-
частници. Присъдата на Специализирания 
наказателен съд бе прочетена от спецсъдия Иво Хинов. Тя не е окончателна и 
може да се атакува пред апелативния спецсъд.

Въздухът все по-качествен

С близо 60 процента са намалели 
превишенията, отчитани от мони-
торинговите станции за качеството 

на въздуха в страната за последните осем 
години. Това каза министърът на околната 
среда и водите Нено Димов. Министърът 
напомни, че България бе осъдена от Съда на 
ЕС за проблеми с чистотата на въздуха на 28 
града през 2017 г. От тези градове по пред-
варителни данни към тази година девет 
вече покриват нормите и са извън нака-
зателната процедура, а в шест от тях това 
изпълнение е устойчиво.

15 партии и 8 коалиции 
регистрирани за евроизборите
За евровота са регистрирани 15 

партии и 8 коалиции. Това каза 
говорителят на ЦИК Александър 

Андреев. През 2014 г. са били реги-
стрирани 15 парти, 6 коалиции и 10 
инициативни комитета за участие в 
изборите.

Александър Андреев обясни, че е 
публикувана и обществената поръчка 
за наемането на 3 000 специализирани 
устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване.

5 оферти за летище София

Подадени са пет оферти за конце-
сионер на летище София. Това са 
консорциум „Витоша“, консорциум 

„Соф кънект“, консорциум “ССБ София еър-
порт Джей Ви“, „Фрапорт България“ ЕАД, 
консорциум „Еърпортс Де Пари“ Ес Ей и „ТАВ 
Хавалиманларъ холдинг“ А. Ш. Комисията 
за провеждане на процедурата следва 
да извърши действията по допускане на 
участниците. Офертите на допуснатите 
участници ще бъдат отворени в открито 
заседание на комисията, което ще се про-
веде на 9 май 2019 г.

200 хил. евро срещу 
миграционните вълни
България отпуска хуманитарна помощ на стойност 

200 000 евро за намаляване на миграционните 
потоци към Европа. Това е предвидено в проекта 

на споразумение между страната и Европейската инвес-
тиционна банка, одобрен от Министерския съвет. Така 
България се включва в Инициативата за икономическа 
устойчивост, която осигурява подкрепа включително 
за финансирането на проекти в страните от Западните 
Балкани за преодоляване на причините за засилената миграция към Европа.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на МВнР, предназначен за офици-
ална помощ за развитие и хуманитарна помощ.
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Българи от Чикаго се 
оказаха в центъра на 
голям криминален слу-
чай в Калифорния.  Ако 
твърденията на ФБР се 
окажат верни, загово-

рът напомня криминален филм – серия 
от вътрешни обири, подготвени в 

стриптийз клубове в 
Чикаго с цел подялба 
на няколко милиона 
долара, изкарани 
от българи, отглеж-
дащи марихуана в 
Калифорния. 

Според ФБР 
Емануел Борисов и 
Евгени Копанков, 
както и американецът 
Пол Брукс са били 
замесени в предпо-
лагаем заговор за 
серия обири в района 
на Хумболт каунти в 
Калифорния. Районът 
от десетилетия е 
известен с производ-

ството на мариху-
ана и голяма част 
от този бизнес 
там се държи от 
българи. А случаят 
се разплел след 
сигнал на къртица 
на ФБР в групата. 
Предполагаемите 
жертви обаче съ-

що отрекоха пред 
BG VOICE да имат 

имот в този район или пък милиони 
долари кеш.

Тримата мъже – Емануел Борисов, на 
28 години, Пол Брукс, на 34 г., и Евгени 
Копанков, на 31 г., са обвинени в заго-
вор. Срещу тях има обвинения в опит 
за намеса в търговия чрез заплаха от 
насилие. Ако бъдат осъдени, ги очак-
ват до 20 години затвор и 250 хиляди 
долара глоба. 

Според обвинителния акт във 

ФБР получили сигнал от 
техен информатор

че Борисов му предложил да извършат 
обир. Той казал на къртицата, че се 
очаква сумата от 2.3 милиона долара да 
бъде доставена в имот в Калифорния, 
собственост на мъж с името Иван, който 
имал плантация за марихуана. Иван 
вече имал 400 хиляди долара в дома си. 
Според ФБР Борисов казал на инфор-
матора, че искал да открадне тези пари 
с помощта на Пол Брукс – бивш морски 
пехотинец, служил в Ирак. Двамата се 
запознали в стриптийз клуб в Чикаго, 
където двамата работели като охрана.

А Борисов научил за тези пари от 
Копанков, когото пък ФБР засекли при 
друга тяхна операция през декември 
заедно с мексиканеца Едгар Гарсия, от 
когото конфискували 2 милиона долара 
в брой. Според Копанков мексиканецът 
имал кавга с Иван заради някакъв имот. 
Копанков разпространявал слуха, че 
мексиканците били вдигнали мерника 
на Иван и това давало удобна версия 
вината за обира да се хвърли върху 

групата на Гарсия. ФБР записало този 
разговор между Борисов и техния 
информатор. В обвинителния акт обаче 
не се споменава да има записи на 
разговори между Копанков и другите 
заподозрени или информатора на ФБР.

Според обвинението Копанков е 
казал, че ще осигури оръжия, а Борисов 
е заявил, че иска да извърши „трудната 
част“. 

Според ФБР обаче тримата се отка-
зали да правят обир в имота на Иван, 
защото там имало много охрана. Вместо 
това решили да отвлекат друг мъж 
на име Сергей, в чийто имот имало 3 
милиона долара.

Информаторът на ФБР разказал, че 
чул Копанков по телефона да казва 
на Борисов, че бил готов да нарани 
Сергей, ако се наложи, за да им каже 
къде са скрити милионите. Копанков 
обаче не искал да им каже къде се 
намират имотите на Иван и Сергей, а 
щял да ги заведе лично там.

Борисов, Брукс и информаторът 
отишли да купят нужните за операцията 
дрехи и вещи от Walmart в чикагското 
предградие Нортлейк. Борисов и Брукс 
обаче нямали пари и затова сметката 
била платена от информатора. Той също 
им купил билети за Калифорния за 3 
април, където Копанков трябвало да ги 
посрещне на летището. Вместо това там 
ги чакали агенти на ФБР.

Съдът определи парична гаранция 
от 200 хиляди долара за тримата запо-
дозрени, но прокуратурата я оспорва и 
засега те остават в ареста.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Потенциалните жертви: Нямаме 
такъв имот и милиони в брой

Според обвинителния акт 
Емануел Борисов обсъдил 
с информатора и другия 
задържан Пол Брукс още 

няколко евентуални обира, сред 
които и съдружниците на Иван – Гала 
и Владо. Според агентите на ФБР те 
били собственици на V&I Construction, 
в чийто имот през ноември 2018 
г. властите открили 4,500 кг неза-
конна марихуана. Собствениците на 
тази компания обаче заявиха пред 
BG VOICE, че нямат такъв имот там 
и че не е провеждана полицейска 
операция срещу тях. Фирмата им е 
строителна и извършват дейности 
в района, но техният имот, където 

складират техниката си, се нами-
рал на 15 минути с кола от мястото, 
където през ноември ФБР иззело 
марихуаната.

“Нямаме 6-7 милиона в нас. 
Нямаме нищо общо с имота, където е 
намерена обработената марихуана. 
Имаме камиони за извозване на 
боклук. Предположението, че е Иван 
Илиев – лицето под прицел, ни на-
месва и нас през общото дружество. 
Връзките са косвени. Няма доказа-
телства и достоверни източници. 
Това е клевета и уронване престижа 
на фирмата и собствениците”, казват 
в изявление съдружниците във V&I 
Construction.

Българи арестувани в Българи арестувани в 
Калифорния с план за обири за Калифорния с план за обири за 
3 млн. долара от наркотици3 млн. долара от наркотици

Могила от 4,500 кг марихуана, която ФБР иззела на 17 ноември 2018 г. Агентите 
твърдят, че това е станало в имот на българска фирма, чиито собственици са били 
евентуални жертви на плана за обир.
Тези хора обаче казват, че е станала грешка и имотът не е техен и нямат милиони 
в брой

Евгени Копанков, Емануел Борисов, Пол Брукс (от ляво на дясно)



US ТЕЛЕГРАФ
Без пречки за големи енергийни 
тръбопроводи в САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп 

подписа два указа, които ограничават 
възможностите на отделните щати да 

се противопоставят на разширяването на енер-
гийни тръбопроводи по екологични причини.

Природозащитниците са против указите, а 
стъпката е възприета като средство да се огра-
ничат правомощията на щатите според същест-
вуващото законодателство. Щатски власти и 
щатски съдилища блокираха няколко проекта. 
Неотдавна Ню Йорк спря енергиен проект.

Чешки милиардер обвинен за 
измами в Манхатън

Инвестиционните фондове „Кингстън 
кепитъл мениджмънт“ (Kingston Capital 
Management) и „Инвестхолд“ (Investhold 

Ltd) да внесли иск във федералния съд на 
Манхатън срещу чешкия милиардер Радован 
Витек, информира Блумбърг.

Инвестиционните фондове обвиняват Витек 
в измами на стойност над 1 милиард долара. Те 

твърдят, че Витек е създал схема, при която чрез подставени компании и втори 
лица е получил контрол върху компания от сектора на недвижимите имоти, 
която не се назовава. Състоянието на Витек се оценява на 2,3 милиарда долара.

Тръмп – обект на шпионаж?

Министърът на правосъдието 
на САЩ Уилям Бар изрази 
мнение, че федералните пра-

вораздавателни органи може да са 
шпионирали кампанията на президента 
Доналд Тръмп по време на изборите 
през 2016 г. Говорейки на слушания в 
сенатска комисия относно бюджета на 
своето министерство, Бар каза, че все още проучва този въпрос и не е решил 
дали да започне разследване на действията на ФБР по случая. 

Същевременно министърът похвали сегашния шеф на ФБР Кристофър Рей. 

Вашингтон и Пекин с договорка за 
търговското споразумение

САЩ и Китай са постигнали предвари-
телна договорка как ще се извършва 
контролът над спазването на търгов-

ското споразумение, по което преговарят.
До голяма степен стигнахме до общо 

мнение за механизъм за контрол, каза 
министърът на финансите на САЩ Стивън 
Мнучин. По думите му Пекин и Вашингтон са 
съгласували някои въпроси, касаещи създа-
ването на структури, които ще изпълняват 
тази задача.

Небостъргачите убиват птици

Сред оживените американски 
метрополиси загиват между 100 
милиона и 1 милиард мигриращи 

птици, след като се блъскат във високи 
сгради с отразяващи прозорци според 
учени от университета Корнел в Ню Йорк.

Според доклад, публикуван от универ-
ситета, Чикаго е един от най-опасните 
за птиците градове в САЩ, тъй като е 
на пътя на миграционните маршрути на 
около 5 милиона птици от 250 различни вида. Учените твърдят, че сградите в Ню 
Йорк, Лос Анджелис, Сент Луис и Атланта също са опасни за птиците.

Според учените единственият начин да се спасят те по техните миграционни 
маршрути е да се изключи светлината на небостъргачите през нощта и да се 
построят сгради, щадящи птиците, с гравирани прозорци вместо с отразяващи.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
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Бившият премиер Иван 
Костов издаде книга 
“Свидетелства за пре-
хода 1989-1999 г.”, която 
закономерно предизвика 
медиен и обществен 

интерес. Въпреки че отдавна не е в 
активната политика, Костов си остава 
премиерът, който вкара България по 
пътя към ЕС и НАТО.

В книгата си Костов коментира, че по-
литици като Георги Първанов и Ахмед 
Доган са били най-вредни за българ-
ския преход. Според него това е така, 
защото те не само са били сътрудници 
на ДС преди 1989 г., но са достигнали 
и до високи властови позиции. Според 
Костов “дълбоката причина за опороча-
ването на прехода бе първоначалната, 
много силна и развращаваща общест-
вените нрави зависимост от властта на 
бившия комунистически режим”.

Костов признава, че 

отварянето на досиетата 
не е било ефикасно

и затова е останало болна тема на 
целия преход. Това отваряне, както и 
неуспешният опит за лустрация според 
него е бил саботиран от среди вътре 

в СДС. Костов признава, че приетият 
закон, с който комунизмът бе обявен 
за престъпен режим, не е постигнал 
своите цели.

Ето отговора на Костов за това защо 
лустрацията, а именно отстраняването 
със закон на висши кадри на БКП от 
властови позиции, е била неуспешна.

“Ние споделяхме, а за съжаление и 
сега продължава да се споделя една 
погрешна концепция за комунисти-
ческото общество като потискано от 
авторитарен диктатор, подпомаган от 
неголяма група активни последователи. 
Когато диктаторът и обкръжението му 
се махнат – обществото става свободно 
и демократично. Ако това бе вярно, то 
отстраняването на Тодор Живков на 
10 ноември 1989 г. и на обкръжението 
му от властта на 8 февруари 1990 г. 
трябваше да донесе демокрацията и 
да премахне пречките пред прехода в 
България. От БКП/БСП непрекъснато 
твърдяха, че това така е станало и за-
слугата е тяхна. Мнозина още им вярват 
и го показват, като честват 10 ноември 
1989 година…”

В книгата си Костов описва драма-
тичните събития през пролетта на 
1999 г., когато България даде въздушен 

коридор на НАТО, за да бомбардира 
Югославия, управлявана по това време 
от режима на Слободан Милошевич. 
Той разказва, че България е влязла в 
открит конфликт с Русия по това време.

Русия е настоявала за своя зона 
на самостоятелен контрол в Косово. 
“Генералният секретар на НАТО 
Хавиер Солана и генерал Уесли Кларк 
бяха категорично против, защото това 
поставяше под руска зависимост силите 
на ООН в Косово (КейФОР), правеше 
невъзможно тяхното ефикасно команд-
ване от НАТО”, спомня си Костов.

В българското външно министерство 
се получила нота от руското за даване 
на разрешение на руски военни само-
лети да прелетят над България на път за 
Косово. 

“Веднъж върнахме искането, защото 
не бе оформено по приетия дипло-
матически начин. Отнякъде се появи 
информация, че дори сме разрешили 

прелитането. Затова спешно в събота на 
15 юни отказахме категорично и пуб-
лично”, пише Костов.

Посланикът на Русия в София Леонид 
Керестеджиянц обвинил България в 
липса на самостоятелност.

“Ние отразихме този натиск първи. 
Всъщност останалите ни изчакваха, 
защото нашата позиция бе решаваща. 
Ако бяхме дали съгласие, самолетите 
щяха да прелетят през Черно море и 
България и нямаха нужда от техните 

разрешения. Затова руският посред-
ник за Косово Виктор Черномирдин 
продължи атаката единствено върху 
нас”, казва Костов. И допълва:

“Удържахме отказа си. Така ролята 
на България за умиротворяването в 
Косово стана още по-важна.

Отслабихме позицията на 
Русия и я принудихме

да се договаря с НАТО за участието 
си в мироопазващата операция под 
командването на НАТО. Накрая Москва 
бе принудена да се откаже от опита 
си да създаде собствена зона и прие 
военните й да станат част от КейФОР и 
да получат само зона на отговорност. 
Едва след това получи желания кори-
дор от българския парламент. Ако не 
бяхме се конфронтирали с Кремъл, 
сега в зоната на летището Слатина в 
Прищина щеше да има руска военна 
база. Територията на Косово щеше да 

бъде разде-
лена, както 
това стана с 
Берлин след 
Втората све-
товна война, 
и един сектор 
от нея щеше 
да остане 
под руски 
контрол. Не 
вярвам, че 
някой щеше 
да се осмели 
да изтласка 
руската ар-
мия оттам с 

въоръжена сила. Примерът с т.нар. 
Приднестровска молдовска република 
е достатъчно красноречиво потвърж-
дение на това твърдение.

В очите на бившите комунисти вече 
не ставаше въпрос за написаните от нас 
трагични и черни страници от българ-
ската история, ние се бяхме осмелили 
самата Русия да принудим към от-
стъпки. Компроматната война на БСП 
срещу нас достигна своите хималайски 
върхове.”

Иван Костов: Първанов и Иван Костов: Първанов и 
Доган са най-вредните за Доган са най-вредните за 
българския преходбългарския преход
Бившият премиер издаде книга “Свидетелства за прехода 1989-1999 г.“

сн. Цветомир Петров/БТА

сн. Цветомир Петров/БТА сн. Цветомир Петров/БТА
Опашка се виеше около Военния клуб с желаещи да чуят бившия премиер Иван Костов

сн. Цветомир Петров/БТА
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Голямата грешка, която аз съм 
допуснал, е, че не извърши-
хме декомунизация по начина, 
по който Конрад Аденауер 

извърши денацификация в Германия. 
Голямата неспечелена битка е битката 
за децата, за учениците, за подраства-
щите. Те останаха в едно състояние на 
деидеологизация. Това призна Костов 
изявите си по повод издаването на 
кингата му „Свидетелства за прехода 
1990-1999”.

За бившия премиер самата рецепта 
на прехода е била сгрешена и  затова 
днес има дефицит на демокрация.

„Посткомунистическото общество 
е от тези хора, които не можаха да се 
разделят с комунистическите си възгле-
ди и не можаха да приемат целите на 
прехода – те, техните медии, институ-
ции, партии”, смята Костов. 

Той изтъкна, че според критериите на 
Фридъмхаус в момента 

демокрацията ни е в 
упадък, в отстъпление

от идването на ГЕРБ на власт. „Тя е била 
консолидирана демокрация (преди 
2008-а), а сега е полуконсолидирана. 
Ние сме в регрес и е много голям 
въпросът защо сме в регрес”, посочи 
Костов.

„Голямата грешка, която аз съм 
допуснал, е, че не извършихме деко-
мунизация по начина, по който Конрад 
Аденауер извърши денацизация в 
Германия. В самото общество нямаше 
такава нагласа, нямаше мнозинство 
за такова нещо. Какво означава това 
– пълна промяна на учебниците по 
история, по български език и литера-
тура – по друг начин да се обучават 
младите българи, те трябва да стават 
убедени привърженици на демокраци-
ята”, допълни той.

Според него Андрей Луканов и Желю 
Желев са имали за цел да поставят 
началото на прехода.

“Луканов имаше ясно изразена идея 
да го управлява така, че да е в интерес 
на собствената му партия – СДС да 
плати тежката цена за стартирането 
на реформите. И СДС я плати”, обясни 
Костов.

Според него българската мафия се 
е родила от контрабандата по старите 
канали на Държавна сигурност.

„Държавата я нямаше. Имаше стике-
ри, които се лепяха по малките магазин-
чета и на тях пишеше кой е охранителят. 
Силовият охранител. Известно е, че 
бяха свързани с политически централи 
– ясно е на кого бяха тези „момчета”. 
Любимите спортисти на номенклатура-
та. Стикерите ги махнахме. Тази битка 
не е лесна, тя не е срещу определени 
хора, а срещу определени обществени 
нагласи. Това е трудна битка, която 
изисква много години, изисква после-
дователност”, посочи Костов.

Той не пожела да коментира каква 
е ролята на ДПС и на почетния й вече 
председател Ахмед Доган в прехода и в 
днешни дни. Бе лаконичен, но и много-
значителен:

„От 1997 година ДПС започна да се 
сближава силно и да осъществява поли-

тиката на „Мултигруп”, а „Мултигруп” е 
голям холдинг, създаден от Държавна 
сигурност.”

Костов призна, че от дълго време 
в представите на много българи 
именно той е човекът, който е ограбил 
България.

“Каква България, каква собственост, 
каква приватизация? Това не е истина 
– после се оказа, че хората представят 
собственото си богатство като мое.

В България нямаше 
налични пари

- за да се продава срещу пари активът. 
Това беше единственото ми основание 
да го направя. Още тогава знаех, че това 
няма да свърши добре”, каза Костов.

И призна, че основната му слабост е 
това, че се е предоверявал.

„Предоверявах се. Това е моя слабост 

и аз си я признавам. И продължавам 
да се предоверявам. Дълго време се 
шегувах, че гърбът ми е като на таралеж 
от забити ножове. Това е хипербола, 
разбира се, но предателствата са като 
любим спорт”, каза Костов. И допълни:

„Не се гордея, че съм един от тези, 
които лишиха БНБ от паричната й поли-
тика. ЕЦБ освен макроикономическата 
стабилност в момента преследва като 
своя цел зададена предварително ин-
флация от 2% в страните от еврозоната, 
за да постигне икономически растеж. 
БНБ никога не може да си постави 
такава цел.”

Като друга неспечелена битка Костов 
открои „битката за децата, за учениците, 
за подрастващите”:

„Те останаха в едно състояние на 
деидеологизация. Не могат да бъдат 
децата така пуснати в живота, не 

бива. Те няма да бъдат конкурентни 
европейски граждани, няма да могат 
да се борят за добрите позиции и 
доходи, няма да могат да създават 
конкурентна икономика в собстве-
ната си страна”, коментира бившият 
премиер.

Той призна, че е било грешка това, 
че е превърнал СДС в партия и дори 
обяви, че по тази тема ще пише в след-
ваща книга.

По повод актуалните теми с имотите 
на властта за себе си бившият премиер 
заяви:

„Аз живея в къща, която съм постро-
ил със собствените си ръце и живея там 
от 1981 г. И съм си на едно място и си 
стоя там.”

Костов каза още, че написването на 
книгата му е отнело много сили и заяви, 
че няма да се връща в политиката.

Голямата грешка на Костов Голямата грешка на Костов 
– липсата на лустрация– липсата на лустрация
Според бившия премиер у нас трябвало да има декомунизация

сн. Цветомир Петров/БТА

сн. Цветомир Петров/БТА



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

ЕКИП НА BG VOICE

В понеделник светът гледа 
с ужас кадрите от Париж, 
показващи огромни пла-
мъци, обгърнали един от 
символите на християн-
ската вяра – катедралата 

„Нотр Дам“. С притаен дъх видяхме как 
кулата стрела на храма се срути под 
натиска на огъня. В началото на нощта 
дойде и първата добра новина. А след 
нея и онази жилавост на човешкия 
характер, която често виждаме в такива 
моменти. Този път дойде от решител-
ността на френския президент Емануел 
Макрон и неговия народ.

До редакционното приключване на 
BG VOICE информацията от френските 
власти е, че двете кули на парижката ка-
тедрала „Нотр Дам“ („Света Богородица“) 
са спасени от пожара. „Вече смятаме, че 
двете кули на „Нотр Дам“ са спасени”, каза 
началникът на пожарната служба във 
френската столица Жан-Клод Гале. „Вече 
смятаме, че основната конструкция на 
„Нотр Дам“ е спасена и запазена”, заяви 
той. По думите му все още има опасност 
от рухване на някои от вътрешните 
конструкции. Борбата с огъня продължи 
и през нощта срещу вторник.

“Тържествено ви 
обещавам тази вечер, 

че ще възстановим 
катедралата всички 

заедно”
– заяви френският президент Емануел 
Макрон пред журналисти. 

Засега има информация за един 
пострадал при пожара – става дума за 
огнеборец, който е получил сериозни 
наранявания. Парижката прокуратура 
каза, че за момента пожарът се разглежда 
като нещастен случай и се изключва 
вероятността за палеж.

По-рано в понеделник заместник-кме-
тът на Париж Еманюел Грегоар каза, че 

Световна трагедия в ПарижСветовна трагедия в Париж
Светът гледа с ужас как пламъците 
унищожават над 800 години история

сн. AП/БТА  

сн. AП/БТА  
сн. AП/БТА  

Кулата стрела на „Нотр Дам” се срути от огъня, а жълти облаци дим обгръщат катедралата

Първите кадри отвътре след пожара - олтарът е изпепелен, но кръстът е непокътнат
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катедралата „Нотр Дам“ в Париж е поне-
сла колосални щети от пожара, който е 
започнал в островърхата й кула, която 
рухна под напора на пламъците. Той каза 
още, че пожарникарите се опитват да 
запазят произведенията на изкуството и 
други безценни предмети, съхранявани 
в храма.

Говорител на катедралата каза, че це-
лият й дървен интериор гори и вероятно 
ще се разруши.

Кадри от мястото показват напредващи 
надолу пламъци. От гъстия дим и от 
огъня, обгърнали катедралата, не може 
да се види ясно състоянието на покри-
ва, опасан отчасти от скеле, издигнато 
заради дейностите по обновлението на 
катедралата. АП припомня, че ремонтът 
струва 6 милиона евро.

Стотици хора са се струпали по мосто-
вете над река Сена в района на катедра-
лата и гледат потресени пожара, който 

поглъща един от символите на френската 
столица.

Според източник от парижката про-
тивопожарна служба пожарът е свързан 
вероятно с работите по обновлението на 
сградата.

Пламъците са се разразили около 16,50 
ч. по Гринуич. Според в. „Фигаро” пожарът 
е възникнал на скеле, издигнато от едната 
страна на катедралата. Според източник 
от пожарната служба огънят е пламнал 
в горната част на храма, над чиито две 
правоъгълни кули и над кулата с форма 
на островърха стрела сега се издигат 
пламъци и гъст жълтеникав дим.

Според очевидци огромните огнени 
езици „разяждат” част от покрива на 
сградата. 

В туитър кметицата на Париж Ан 
Идалго определи пожара като „ужасен”.

Пожарът в „Нотр Дам“ се разрази в 
първия ден на Страстната седмица.

По-посещавана и от 
Айфеловата кула

Катедралата е един от 
туристическите обекти, 
които са най-посещавани 
във Франция и в Европа. 

Около 13 милиона туристи идват тук, 
в храма, всяка година – това го прави 
по-посещаван от другата голяма забе-
лежителност в Париж Айфеловата кула.

„Нотр Дам“ е един от най-добрите 
примери за готическа архитектура, а 
сградата е на над 800 години.

Първият камък на катедралата „Нотр 
Дам“ („Света Богородица“) е поставен 
през 1163 г. при властването на Луи VII.

Изграждането продължава през 
по-голямата част от следващия век. 
Реставрации и допълнения към струк-
турата са правени през XVII и XVIII век.

Повечето скулптурни украси на 
фасадата, която се смята за една от 
най-красивите в света, датират от XIX 
век. Тук Наполеон I е коронясан като 
император.

Доминиращи в катедралата са две 
кули с камбани, построени през XIII 
век. Най-голямата камбана е наречена 

„Еманюел“. 
До двете кули с камбаните пък се 

стига по 387 стъпала, откъдето тури-
стите могат да видят града. Катедралата 
е използвана за декор на романа 
на Виктор Юго „Парижката Света 
Богородица”.

Обновлението й започна през ми-
налия юли. Според предстоятелството 
на храма за обновлението му са нужни 
150 милиона евро. Държавата деблоки-
ра 2,5 милиона евро за обновяване на 
кулата с форма на островърха стрела. 
Тя се издигаше на 93 метра и е изграде-
на от 500 тона дърво и 200 тона олово, 
но се срути по време на пожара.

През миналата седмица 16 статуи, 
разположени около тази кула стрела, 
бяха свалени зрелищно с помощта на 
огромен кран, за да бъдат поверени на 
ателиета, в които да бъдат реставрира-
ни. По време на тази операция 100-ме-
тровият кран в продължение на 10 
часа сваляше една по една 16-те медни 
статуи, изобразяващи 12 апостоли и 4 
евангелисти.

Съпругът на Салма Хайек 
дарява 100 млн. евро за 
възстановяването

Френският милиардер и 
съпруг на холивудската 
звезда Салма Хайек – 
Франсоа Анри Пино, 

обяви, че той и семейството му ще 
дарят 100 млн. евро за възстановява-
нето на щетите по катедралата „Нотр 
Дам”, нанесени от огромния пожар.

Богатата фамилия притежава 
редица световноизвестни модни 
марки и аукционната къща „Кристис”. 
Съобщението за щедрото дарение 
идва броени часове след призива 
на френския президент Еманюел 
Макрон за събиране на средства 
за възстановяването на църквата. 
Във вторник сутринта официално се 
откри кампания за дарения.

56-годишният Пино заявил жела-
нието си да помогне пред френско 
издание. Състоянието на баща му – 
Франсоа Пино, на 82 г., се оценява на 
37.3 млрд. долара.

По-рано Салма Хайек публикува 
в профила си в Instagram снимка 
на горящата „Нотр Дам”, под която 
написа: „Подобно на много други 
хора и аз съм шокирана и изпитвам 
тъга, гледайки как красотата на „Нотр 
Дам” се превръща в пепел. Обичам те, 
Париж!” 

Номинираната за „Оскар” актриса и 
половинката й притежават имение в 
близост до емблематичната катедра-
ла. Двамата сключиха брак в Париж 
през 2009 г.

Още снимки, видео и последното за 
пожара в Париж може да намерите на 
нашия уебсайт www.bg-voice.com

сн. AП/БТА  
сн. AП/БТА  

сн. AП/БТА  

сн. AП/БТА  

Френският президент Емануел Макрон е категоричен, че храмът ще бъде възстановен
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Една талантлива българка 
гради своята успешна 
кариера в света на изку-
ството чрез работата си 
с медийни компании и 
общности по целия свят. 

Боряна Иванова е роденa в София, 

учила е международни отношения в 
УНСС, после се прехвърля в Холандия, 
където завършва като бакалавър и 
магистърска степен по политика и 
човешко развитие в университета 
в Маастрих. Живяла е в Холандия, 
Испания, Южна Африка, Германия и 
САЩ. В момента дели времето си между 
Берлин и Калифорния.

Наскоро Боряна Иванова участва в 
създаването на анимационния сериал 
за виртуална реалност Futureville. 
Проектът, създаден в германското ди-
гитално студиo UFA, влиза в нова ера на 
разказването на истории и провокира 
зрителите да мислят по различен начин 
за новите технологии. 

“Благодарение на отворения сюжет 
зрителят има възможност да си взаи-
модейства с разказа и да стане реален 
участник в историята“, разказва Боряна.

Преди Futurеville Боряна продуцира 
за UFA анимационната документална 

поредица Masters of Survival. Всеки  
късометражен филм представя съдбата 
на един човек.

Отскоро Боряна се е посветила на 
нова страст – силата на жените, обедне-
ни в общността „Бъдещето на киното“, 
които всекидневно променят медийната 
индустрия. Така се ражда и първата 
виртуална конференция, събрала над 
300 артисти, автори на съдържание, 
продуценти, финансиращи институции 
и технолози от цял свят. Боряна влиза 
в ролята на творчески продуцент и 
селектира 30 участници, които споделят 
знания и умения със световна публика.

“След като завърших работата си по 
поредицата Masters of Survival, която 
проследява съдбите на десетима бежа-
нци от Сирия, имах нужда да се гмурна 
в тотално различна тематика. Нещо, 
което е от социална значимост, но не е 
свързано с политическа тема. Попадна 
ми статия, която разглеждаше генното 

модифициране и дизайнерските бебета. 
В нея се обясняваше, че вече е реал-
ност това, което доскоро сме считали 
за научна фантастика. Бях запленена! 
Продължих да се ровя в научна литера-
тура, в блогове и анализи в популярни 
издания. Оказа се, че неща като brain 
machine interface (уред, който мате-
риализира силата на мисълта – б.а.), 
възвръщане на изчезнали видове като 
вълнестия мамут (woolly mammoth) 
и ектогенезис (технология, която 
позволява отглеждането на ембриони 
в изкуствена утроба – б.а.) са много 
по-близо, отколкото ние си мислим”, 
разказа Боряна.

Тя представила концепцията за сери-
ала на UFA и те я харесали.

Според Боряна Иванова анимацията 
се дели на две големи категории – тази, 
която излиза от големите студия, и 
независимата анимация.

“С изключение на Isle of Dogs 
(„Островът на кучетата“ – б.а.) на Уес 
Андерсън в последно време нямаше 
почти нищо от по-големите продукции, 
което да ме грабне. Леко разочароващо 
е, че холивудските студия залагат на 
един и същи модел за успех – предска-
зуеми и сладникави сюжети, покрити 
със специални ефекти и пухкави 
детайли за милиони. Намирам фран-
чайзи и супергерои като Спайдърмен, 
които продължават да се завръщат на 

големия екран с минимални промени в 
оригиналната история, за отегчителни”, 
коментира тя.

От друга страна обаче, виждала про-
изведения на изключително талантливи 
творци в рамките на по-малки фестива-
ли за анимация в Европа.

“Като че ли малките бюджети про-
вокират креативността и изобретател-
ността на продуценти и аниматори. Тези

творби обаче почти не стигат до 
широката публика, което е жалко. Има 
огромна нужда за по-ефикасно раз-
пространение на независими филми. 
До известна степен „Нетфликс“ изпъл-
нява тази роля и купува все повече 
анимация, най-вече сериали”, обясни 
Иванова.

Според нея е невъзможно да се про-
пусне разликата между компютърната 
анимация и тази, която е рисувана на 
ръка. В ръчно рисуваната анимация има 
нещо много човешко и емоционално. 
Но тя определено е лукс и изключител-
но времеемка дейност.

Според Боряна Иванова в България 
има много талантливи аниматори с 
уникален стил и визия.

“Ако нашите творци имаха дори една 
десета от бюджетите на холивудските 
студия, българската анимация щеше да 
добие световна слава. Имам безкрайно 
уважение към хората, които продължа-
ват да продуцират въпреки малките или 
дори несъществуващи бюджети”, заяви 
Иванова.

Отскоро тя е част от общността 
“Бъдещето на киното”, посветена изця-
ло на жените. “Всички се нуждаем от 
локомотив. Жените в модерния свят не 
правят изключение. Вярвам, че когато 
професионалисти от който и да е бранш 
са обединени, имат по-голям шанс за 
успех. Такава общността предоставя 
възможност за запознанства, съвмест-
на работа и достъп до информация. 
Исторически жените се включват на 
пазара на труда по-късно от мъжете. 
Също така на нас ни отнема повече 
време да осъзнаем, че в много случаи 
възможностите за работа не идват 
само от това, което знаем и можем, а от 
това кого познаваме. Неслучайно едно 
от най-важните неща за студентите в 
университетите от Бръшляновата лига 
са братствата, в които членуват”, казва 
Иванова.

Режиьорът Боряна Иванова работи Режиьорът Боряна Иванова работи 
с медийни компании от цял святс медийни компании от цял свят

Живеещата в Калифорния 
българка гради успешна кариера
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Бившият национал Атанас 
Голомеев ще бъде приет 
в Залата на славата на 
Международната феде-
рация по баскетбол 
(FIBA). На 71 години той 

ще стане вторият български състеза-
тел с подобно признание след Ваня 
Войнова.

„Залата на славата на FIBA е олтар, 
посветен на удивителните хора, които 
положиха основите на глобалния бас-
кетбол от създаването му до славата 
му в днешни дни. Залата се опитва да е 
уникална международна институция, 
която промотира и припомня за успехи-
те на баскетбола по цял свят и приема 
велики мъже и жени от всички епохи, 
които са били проактивни и забележи-
телни по пътя за развитието на нашия 
спорт. Вашите изключителни пости-
жения като национален състезател на 
България, с две титли на най-добър ре-
ализатор за 5-те участия на Евробаскет, 
а също и безбройните ви постижения в 
професионалния баскетбол допринесо-
ха много за израстването на играта във 
вашата страна и по света”, пише в част 
от писмото от генералния секретар на 
FIBA Андреас Заклис до Голомеев, цити-
рано от Българската федерация по бас-
кетбол.

Церемонията по награждаването ще 
се състои на 30 август в хотел „Шератон” 
в Пекин.

Освен Войнова България има още 
двама представители в Залата на сла-
вата на FIBA. Това са съдиите Артеник 
Арабаджиан и Валентин Лазаров.

Атанас Голомеев заяви, че това е при-
знание не само за него, но и за цели две 
поколения български играчи. 

„Преди около 20 дни получих пис-
мо от президента на ФИБА Орасио 
Мураторе, в което пишеше, че съм при-
ет в Залата на славата. По това време 
бях с внуците ми на ски в Италия, така 
че новината определено много ме за-
радва. Разбира се, бях помолен да не 
давам гласност на това събитие до 26 
март, когато бе вече съобщено офици-
ално. Тази награда обаче не е индиви-
дуално отличие. Тя е признание за це-
лия ни баскетбол и награда за едно, да 
не кажа две поколения български бас-
кетболисти. Да бъда сред 11-те избрани 
от общо 150 номинирани е голямо при-
знание”, каза Голомеев.

„За съжаление България вече пове-
че от 20 години я няма на баскетболна-
та карта. Едно време, когато станахме 
шести на европейското първенство от 
12 отбора, се крихме два месеца, защо-
то хората ни питаха как можело да сме 
толкова назад. Сега сме на такова ниво, 
че играем квалификации на квалифи-
кациите за европейско първенство с 24 
отбора”, добави още бившият център на 
националния отбор.

Той допълни, че спортът не е обект на 
държавна политика. А целият бюджет 
за спорт е около 90 млн лв., което е кол-
кото заплатата на един футболист или 
на един играч от НБА.

“Тоест ние трябва да развиваме спорт 
с толкова пари, колкото получава само 
един спортист на световно ниво. Много 
изследвания са доказали, че всеки 

вложен лев в спорта се връща пет пъти. 
Но просто икономиката ни циклеше 
дълго време и нямаше откъде да дойдат 
тези средства, без които е невъзможно 
развитието на спорта. За да имаме успе-
шен спорт, не само баскетбол, трябва да 
има хора, които да набират състезате-
ли още от училищата и детските гради-
ни, но вече почти няма такива треньо-
ри. Само на определени места все още 
школите се развиват – в Ботевград и 
във Варна и донякъде в Бургас. Големи 
баскетболни центрове като Пловдив и 
Видин например напълно изчезнаха. За 
сравнение ще дам Испания, където жи-
вея през зимните месеци. В Малага за-
лата е за 12 500 души – колкото „Арена 
Армеец” в София. Залата е пълна дого-
ре във всеки мач, като двубоите от ис-
панското първенство са дори по-скъпи 
от европейските турнири. За гостувани-
ята на „Реал Мадрид“ и „Барселона“ би-
летите са по 65 евро, но въпреки това 
залата е разпродадена. Това са прихо-
ди от по половин милион всяка седми-
ца. А тук има по 300 души на мач, кои-
то влизат с билет от по 2 лева. Е, с тези 
600 лева какво да платиш по-напред – 
заплати, ток, охрана..?”, попита риторич-
но Голомеев.

Според големия български баскет-
болист в България все още има кадри, 
които могат да се превърнат в добри иг-
рачи, но липсата на регулации позво-
лява най-добрите от тях да заминават 
в чужбина, а останалите са отказани от 

условията. 
 „Има високи момчета за баскет-

бол, но трябва да ги вкараме в зали-
те. Работата е там, че треньорите по-
лучават мизерни заплати и трябва да 
имат някаква допълнителна работа, за 
да могат да изхранват семействата си. 
Докато бях президент на БФБаскетбол 
между 1991 и 1993 година, продава-
хме столове, дезодоранти и какво ли не, 
само и само да намерим пари за феде-
рацията. Такова нещо другаде по све-
та няма. В нормалните страни изгот-
вяш план с това колко пари са ти нужни 
и го представяш пред министерството. 
А тук трябва да се молиш на спонсори, 
за да можеш да съществуваш”, каза още 
Голомеев.

Запитан за това дали съжалява, че ни-
кога не е играл в НБА или в Испания, ка-
квито предложения е имал, Голомеев 
отговори, че е успял да превъзмогне от-
давна тези неща. 

„Едно време не можеше да избира-
ме къде да играем. Имах предложение 
и от „Ню Йорк Никс“, и от „Барселона“, и 
да остана в Канада, но бях ли го напра-
вил, щях да обрека семейството си. С 
кариерите на баща ми и брат ми щеше 
да бъде свършено. Да, в първия момент 
има разочарование, но с времето то се 
преодолява. Не съжалявам, че не съм 
играл на Запад. Такава беше ситуацията 
за всички, не само за мен. Просто 45 го-
дини бяхме от грешната страна и тъпче-
хме на едно място”, обясни той.

Атанас ГоломеевАтанас Голомеев  
влиза в влиза в 
Залата Залата 
на славатана славата
Бившият национал по баскетбол е 
вторият с такова признание



16-18 април 2019 21



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канада може да регулира 
социалните медии
Най-големите компании за социални 

медии в света не правят доста-
тъчно, за да помогнат на Канада да 

се пребори с потенциална чужда намеса в 
изборите наесен. Това коментира министъ-
рът на демократичните институции Карина 
Гулд, след като агенцията за електронни 
сигнали и шпионаж обяви, че има такава 
вероятност. Гулд заяви, че Отава може да 
потърси механизми, ако няма достатъчно 
напредък. 

Студенти борят нестандартно 
стреса

Асоциацията на студентите от 
Летбридж предлага на своите 
членове нестандартни начини за 

справяне със стреса, който предстои през 
следващите няколко седмици в много 
университети. Една от възможностите е 
терапия с кучета, които посещават учебното 
заведение. По-необичайният метод е раз-
биване на предмети като автомобил с чук. 
От асоциацията обаче признават, че няма 

научни доказателства, доказващи ефекта на този метод.

Шофьор, признат за виновен 
заради слушалки в ушите
Мъж от Британска Колумбия 

беше признат за виновен, 
че е бил с телефон, докато 

е шофирал, въпреки че устрой-
ството е било с паднала батерия 
и дори се намирало в жабката на 
колата. Въпреки това шофьорът 
е бил глобен за използването му 
заради слушалките, които били в 
ушите му. Според съдията, въпреки че не е държал устройството в ръка, слу-
шалките се смятат за част от него, щом са били включени към телефона. 

Увеличават се случаите с деца, 
опитали самоубийство

Канадски социолози казват, че броят на 
деца, които са били заведени в болница 
заради опит или мисли за самоубий-

ство, нараства. Броят на децата, обмислящи или 
опитващи самоубийство в САЩ, са се увеличили 
двойно в периода 2007-2105 година от 580 000 
на 1,2 млн. Въпреки че спешните отделения в 
Монреал не разполагат с данни за сравнение в 
Канада, имало доказателства за сходна тенденция. 

От 2015 г. броят им е нараснал с 55 на сто и вече е близо два процента от всички 
посещения. 

Безплатен зъболекар за пенсионери 
с ниски доходи в Онтарио

Онтарио е на път да обяви безплатни 
зъболекарски грижи за възрастни в 
бюджета си. Всеки над 65-годишна 

възраст, който има доход под 19 300 долара, 
или 32 300 долара за двойка, ще отговаря 
на изискванията според неназовани пра-
вителствени източници. Предотвратими 
проблеми като заболявания на венците, 
инфекции и хронична болка водят повече от 
60 хиляди души в спешните кабинети, пове-
чето от които са възрастни.





Здравей, Ангеле! Бих искал да знам 
повече за важността на кредитна-
та система в Америка – според мен 
изглежда, че това е един от най-ва-
жните компоненти на икономиката 
и винаги рано или късно човек опира 
до използването на кредит. Какви са 
причините тази икономика да бъде 
толкова зависима от потребител-
ски и жилищни кредити и защо е тол-
кова важно за нас да бъдем активни 
участници в кредитната игра? 

Благодаря ви за хубавия въпрос, 
който звучи колкото икономически, 
толкова и философски. 

Много често чувам наши сънародни-
ци да говорят как кредитната система е 
измислена, за да могат банките и банке-
рите да прибират големи лихви от по-
требителите, давайки им лесен достъп 
до кредит, в който малко по малко тези 
потребители могат да затънат надълбо-
ко. Но това е само част от историята.

При тази теория все пак трябва да 
сме честни и да кажем, че ако някой 
затъне в кредити, които не може да 
обслужва, е виновен колкото и банката, 
че му дава достъп до пари. Тук става 
въпрос повече за слабости на характе-
ра или за непредвидени обстоятелства, 
които за съжаление заробват част от 
потребителите в кредити, по-големи от 
това, което могат да си позволят. Бих 
го отдал на слабости на характера и 
огромното предлагане на стоки, които 
изкушават потребителите с маркетинго-
вите си похвати, внушавайки им нужда-
та да имат най-новото, най-лъскавото, 
най-красивото на пазара, а достъпът 
до лесен потребителски кредит дава 
възможност да имаме това, което 
искаме, тук и сега, без да се налага да се 
лишаваме от нищо и да не се налага да 
събираме с месеци или години за неща, 
от които си мислим, че се нуждаем. 

Но нека погледнем на кредитната 

система и от една не толкова философ-
ска, а от стриктно икономическа гледна 
точка. При добре развита кредитна сис-
тема и лесен достъп до потребителски 
кредити икономиката има потенциала 
да работи много добре и да се развива 
с много по-бързи темпове, отколкото 
ако няма външно финансиране. При 
достъпа до кредит потребителите могат 
да купуват стоки, които за момента не 
са “по джоба” им, но те могат да ги при-
тежават днес, което увеличава произ-
водството на тези стоки и следователно 
дава повече работни места, нужни това 
производство да се развива. 

Другият аспект, който е важен – дава 

се възможност на банковата система 
също да се включи в разпределение-
то на печалбите от производството 
и дистрибуцията на стоки и услуги, 
защото при една предимно кешова 
система банката остава изолирана и не 
може да взема лихви от потребителите. 
Когато потребителските кредити са 
основна част от икономиката (както е в 
Америка, но навлиза постепенно в цял 
свят), банката участва активно в печал-
бите, прибирайки лихви по отпуснатите 
кредити. При този вариант не само 
компанията производител на дадена ус-
луга или продукт печели от продажбата 
им, но и банката се явява като още един 
печеливш играч в цялата схема.

Когато кредитната система работи 
добре, всички са щастливи – потреби-
телите имат продуктите и услугите, от 
които се нуждаят, без да се налага да 
чакат; производителите на тези проду-
кти и услуги могат да увеличат продук-
тивността си, след като клиентите им 
плащат само малка част от стойността 
на продукта днес, а останалата част е 
финансирана от банките и е в налич-
ност веднага; а банките пък прибират 
лихви, които потребителите са съгласни 
да плащат само и само да могат да имат 
стоката или услугата, от която се нуж-
даят възможно по-бързо. Проблемите 
в една такава икономическа система 
започват, когато поради една или 

друга причина част от хората спират 
да обслужват кредитите си, както стана 
през 2008 година. Когато това се слу-
чи, а то е неминуемо в даден момент, 
банките свиват достъпа до кредит и 
затягат стандартите – това намалява 
броя на потенциалните потребители 
и следователно свива производството 
на стоки и услуги в много сектори на 
икономиката, което пък от своя страна 
води до съкращаването на работни 
места и допълнително икономическо 
затъване, защото намаляват доходите 
на населението и следователно тяхната 
покупателна способност, както и достъ-
па им до кредитно финансиране.

Поради тази причина регулирането 
на кредита и достъпът до кредит са 
едни от основните и най-важни задачи 
за икономистите и правителството. 
Едно добро управление на кредитната 
система може да доведе до много годи-
ни успешно развитие на икономиката. 

Това е от мен за днес. Ако и вие 
имате въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансовата 
част от живота, можете да си запазите 
час за консултация на директния ми 
телефон - (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, с 
които съм работил по време на консул-
тации в моя офис. 

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

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

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Защо е важно да Защо е важно да 
разбираме разбираме 
кредитната системакредитната система
в Америка?в Америка?
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Милиони аме-
риканци бяха 
изненадани от 
дължимото към IRS 
през тази година 
заради влиза-

нето в сила на данъчните промени на 
президента Доналд Тръмп и републи-
канците. Заради Tax Cuts and Jobs Act 
много познати данъчни приспадания, 
или т.нар. deductions бяха премахнати, 
а това отчасти намали сумата на връ-
щанията по надплатените данъци. По 
информация на IRS повече от 50 мили-
она души не са подали декларациите 
към 15 април, когато беше и крайният 
срок. Много от тях са чакали последния 
момент заради промените и факта, че 
няма да получат пари обратно, а други 
заради опасението, че ще дължат по-
голяма сума отпреди. „Повечето хора 
са платили по-малко данъци през 2018 
година, но сумата, която е удържана от 
чековете им, не съответства на тези по-
ниски данъци”, казва Алисън Флорес oт 
Института за данъци H&R Block. 

Проучване на NerdWallet oт 2019 
година показва, че само на 16% от 
американците им е удържана различна 
сума за федерален данък от седмичните 
чекове в сравнение с предишни години. 
Това е в несъответствие с прогнози-
раното в миналогодишния доклад 
до Конгреса, според който близо 30 
милиона души (21% от данъкоплатци-
те) ще дължат повече на IRS, защото 
работодателите им не са им удържали 
достатъчно през годината.

Какво да правите, ако 
не сте подали данъчна 

декларация към 15 април? 
Ако смятате, че няма да се справите, 

подайте заявление за удължаване на 
срока, или т.нар. extension. Това ще ви 
помогне да избегнете глобите за закъ-

сняване в плащанията и закъсняване в 
подаването на декларациите. 

Специалисти съветват дори да не сте 
подали т.нар. extension, да си платите 
глобата и да подадете декларация дори 
в случаите, в които нямате нужните 
пари за покриване на задълженията 
към IRS. 

Може да платите с 
кредитни карти 

Към момента IRS работи с всичките 
четири главни вида кредитни карти – 
Visa, Mastercard, Discover и American 
Express. IRS не удържа пари за плащане 
с кредитна карта. Всяка от компаниите 
обаче има такса по обслужването от 
около 2% от сумата. Така например, ако 
дължите $2000 на IRS, таксата, която ще 
платите по кредитната ви карта, ще е 40 
долара. 

Но не забравяйте, че ако по-късно не 
можете да изплатите сумата в сметката 
на кредитната ви карта, ще трябва да 
платите и лихва по нея. 

Kaндидатствайте за 
кредитна линия с 0% 

лихва 
Ако сте сериозно затруднени, може 

да кандидатствате за нова кредитна 

карта и да сложите цялата или част 
от дължимата сума в нея. Разгледайте 
кредитни карти, които предлагат до 18 
месеца без лихва. 

Обновете ипотечния си 
заем

Като цяло изплащането на един дълг 
с друг не е препоръчително, но дори 
IRS биха ви посъветвали да вземете 
нова ипотека (т.нар. refi nance), за да 
платите данъчните си задължения. Ако 
вече притежавате прилична стойност 
от имуществото (equity), може да го 
използвате, за да не задлъжнявате към 
данъчните. Лихвите по ипотеки остават 
сравнително ниски, което е добре за 
подобен ход. Не забравяйте обаче, че 
правилата за данъчни приспадания по 
ипотеки се промениха. 

Започнете плащане на 
вноски

Обмислете да сключите споразу-
мение за разсрочено плащане с IRS. В 
зависимост от това колко дължите по 
сумата ви ще бъдат начислени глоби и 
лихви, но дори няма да ви се наложи да 
говорите с някого на живо. Всичко, кое-
то ви трябва, е на сайта на данъчните в 
графата Apply online for payment plan. 
Да кандидатствате онлайн е безплатно, 

а да платите чрез дебитна карта 
или банкова сметка дори може 
да ви излезе по-евтино.

Намалете дължимата 
сума

Подобен ход, наречен Off er in 
Compromise (ОIC), е възможен 
само ако IRS прецени, че няма 
да може да събере парите, които 
им дължите за дълъг период от 
време. В такъв случаи службата 
разглежда фактори като възмож-
ност за плащания, доходи, раз-
ходи и каква собственост имате 
и може да намали дължимата 
от вас сума. Помнете обаче, че 
преди данъчните да предприе-
мат подобна договорка да на-
малят сумата, те ще разгледат из 
основи дали нямате парите под 
друга форма – имущество, ценни 
книжа, друга ценна собственост. 
За да кандидатствате, има и такса 

от $186, която е невъзвръщаема.
В зависимост от вашата финансова 

ситуация може да поискате и удължа-
ване на срока за плащането към IRS. И 
ако все пак не можете да платите данъ-
ците си и положението е извън вашия 
контрол, винаги може да им се обадите 
директно и да попитате за евентуално 
разрешение. Номерът на автоматичната 
система на IRS e 1-800-829-1040. 

Специалистите ще ви посъветват и 
да решите да не отлагате, защото това 
може само да усложни ситуацията ви. 

50 милиона души чакаха или изпуснаха крайния срок

Ако сте подали 
данъчна декларация, 
но не сте платили

� IRS ще ви глоби 0,5% от непла-
тената сума за всеки месец, докато 
не я платите (докато не достигне 
таван от 25% глоба);
�Лихвата по неплатената сума е 

около федералната лихва за крат-
косрочни заеми 3%;
�Ако тече и глоба, и лихва, двете 

не могат да надвишат 5% от дължи-
мата сума.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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Властта 
плячкосва

НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ

Две тенденции ме карат да 
изпитвам нещо като шок и 
да ме обзема тревога – какво 
още може да се случи в 

България, какво още ни очаква като 
общество и държава!?

Първото е алчността на част от 
управляващия елит – непомерни мате-
риални и финансови желания, присвои-
телски страсти, хипертрофирана жажда 
да имат, да притежават, да си уреждат 
на ниски цени, да трупат, дори понякога 
правят това, като че плячкосват, обзети 
сякаш от грабителски нагон. 

Не, подобно користно поведение, 
подобен корупционен апетит за недви-
жимо и движимо имущество, за влогове 
в банки – това е болестно състояние, 
патология; то е описано в литературата 
като нашествие на потенциални аутсай-
дери, като агресия на парвенюта, като 
отсъствие на ценностна система, като 
стремеж да се удари кьоравото.

Това трябва да бъде пресечено, не 
може да се позволява то да зачерква 
настоящето и да съсипва бъдещето 
на страната ни. Можем само да си 
представим докъде можем да стигнем, 
ако продължим да вървим по този 
гибелен път, когато властови ресурси се 
използват от късогледи хора, посягащи 
и усвояващи буквално като невидели, 
като живеещи сега и само сега, защото 
им е паднало и докато им е паднало – 
да осребрят, да присвоят, да го вземат, 
да го прилапат...

Второто е нивото, на което се обсъж-
дат и обясняват проблемите, идеите, 
решенията, поведенията, плановете 
и намеренията на управлението – на 
всички нива и във всички дейности в 
държавата ни. Не може, не трябва, не 
бива така да пада равнището, така да 
се опростява и изпростява езикът, да се 
представят нещата като елементарни и 
с никаква сложност! Та управлението на 
държавата, на процесите в нея е много 
фина настройка върху функциониране-
то на обществото, то е висша дейност, 
по-сложна и от висшата математика, и 
от висшия пилотаж! Управлението на 
държавата е визионерство, стратегира-
не, уникален мениджмънт, базиран на 
най-съвременни властови технологии. 
То не може да се опакова в наивност и 
гротескност, да се битовизира и чалги-

зира, да се изговорва с банални фрази и 
бабаитлък, пехливанство и бигбрадър-
ска словесност! Какво да правят уче-
ните, университетските преподаватели, 
ако щете учителите в училищата дори, 
ако на повърхността на най-съкровени-
те и сакрални дейности на държавното 
управление има пяна от простословие 
и дефицит на качествено образова-
ние!?

30 години от началото на Прехода 
са достатъчно продължителен период, 
който ни дава право и ни вменява в 
дълг да си направим равносметка, да 
теглим една междинна черта, да се 
замислим какво става в страната ни и 
накъде върви държавата ни. Все още не 
е късно да променим хода на деграда-
цията, на уродливостта – във вкусовете, 
нравите, поведенията и щенията. Но 
моите притеснения са, че от един 
момент нататък може да стане много 
късно, фатално късно. А България не 
заслужава това да й се случи. Тя за нищо 
не ни е виновна, че я докарахме дотук 
и я направихме такава, каквато е днес и 
каквато никога не е била. Дано и никога 
повече не бъде точно такава. Че да ни е 
толкова жал за нея.

Направо се чудя как властта не 
разбира истинската същност на случ-
ващото се. Потресен съм как не си 
дават сметка за възможния сценарий на 
деградация на процесите в България!

От кризисна ситуация е възможно 
излизане.

От катастрофична ситуация е въз-
можно, ако все още е възможно, измък-
ване.

За властта няма позитивен изход 
вече, ситуацията е катастрофична. 
Властимащите в своето високомерие и 
дебелокожие пропуснаха намирането 
на изхода, докато ситуацията бе кризис-
на. Вече тя, както казах, е катастрофич-
на. Въпросът не е дали ще има тежка 
загуба, а как да се минимизира тя.

Ако продължават да не разбират 
какво се случва, властимащите поемат 
трудно управляемия риск ситуацията от 
катастрофична да стане безнадеждна. 
Тогава, както го показва и доказва нау-
ката, има само един възможен резултат 

– максимакс. Сиреч максималната от 
максималните загуби. Опустошителна и 
изпепеляваща щета за тях.



1212

154154 9090

690690

вида сирене върху една пица постави австралийски 
майстор, което е световен рекорд. Джони ди Франческо 
и преди е поставял рекорд с 99 сирена. Той обаче бил 
изместен от майстор, гарнирал пица със 111 сирена, 
което го амбицирало да ги увеличи. 

екзекуции в 20 държави са извършени през 2018 г., което е 
спад с 31 процент в сравнение с 2017 г., когато те бяха 993. 
Това съобщава “Амнести интъернешънъл”. Според доклада 
Китай се нарежда в челните места, следван от Иран, 
Саудитска Арабия, Виетнам и Ирак.

в цифри

млрд. долара събра саудитската държавна петролна 
компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) при първото си 
предлагане на облигации, които са с падеж от три до 30 години. 
Облигационната емисия предизвика голям интерес сред 
инвеститорите, а поръчките надхвърлиха 100 милиарда долара. 

имота обискираха германските власти на организации, 
заподозрени, че подкрепят палестинското ислямистко 
движение „Хамас“, базирани в провинция Северен Рейн-Весфалия. 
Според германското вътрешно министерство има улики, 
че е предоставяна финансова подкрепа, замаскирана като 
хуманитарна дейност.
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Италианската мафия 
започна да разпрос-
тира пипалата си в 
Източна Европа, след 
като разяде ико-
номическата или 

социалната плът в други европейски 
страни. Това смята италианският екс-
перт Кристиано Томаси, полковник в 
силите на италианските карабинери и 

служител на Националната дирекция за 
антимафиотски разследвания.

Присъствието на италианската мафия 
в Германия, Франция или в Испания е 
известно отдавна, но отсега нататък 
италианската мафия се обръща към 
страни от Източна Европа, които са 
членове на Европейския съюз, казва 
Томаси.

В началото на март словашката 
полиция пусна седем италианци, задър-
жани след убийството на словашкия 
журналист Ян Куциак, разследвал 
корупционни афери и връзки на сло-
вашки представители с италианската 
мафия.

„Италианските мафиотски организа-
ции напредват все повече към страните 
от Източна Европа. Неотдавнашна по-

лицейска операция засегна клан, който 
бе инвестирал в Румъния в строителни 
предприятия, в стотици апартаменти, в 
СПА центрове. Тогава бе конфискувано 
имущество на стойност 250 милиона 
евро”, казва италианският експерт.

Мафиотите мислят като 
икономисти

- добавя специалистът в борбата срещу 
мафията и припомня, че разследвания-
та в Словакия са показали присъствие-
то там на хора от калабрийската мафия 
Ндрангета, чиято цел е да се възползва 
от европейските субсидии.

Мафията борави с невиждани суми 
благодарение на контрола, който има 
върху трафика на дрога. Мафиотското 
имущество, което се запорира, свиде-
телства за това. По време на операция в 
Калабрия през 2017 г. е било запорира-
но мафиотско имущество за около два 
милиарда евро, натрупано от незакон-
ни залози и онлайн игри. Конфикацията 

и запорирането тогава включваха 
капитали, компании, 1500 офиса за 
залози, много недвижимо имущество, 
разказва полковник Томаси.

Големите финансови средства, с 
които разполагат мафиотите, им позво-
ляват да разширят своята територия. В 
края на март австрийската и италиан-
ската полиции разбиха мрежа на тра-
фиканти, които доставяли оръжия на 
клан от неаполитанската мафия Камора. 
През декември 90 мафиоти, свързани с 
калабрийската мафия Ндрангета, бяха 
арестувани в шест страни. Експертът 
твърди, че в различни европейски 
градове

има цели квартали, които 
са изкупени от мафията

- но не посочва кои са тези градове.
„Защо на хората им се струва, че в тези 

квартали не се случва нищо. Дали защо-
то те са спокойни квартали? Защото там 
има силен мафиотски контрол”, казва 
специалистът. „Вярно е, че дребната 
престъпност не съществува повече там, 
но здравата и почтена икономика също 

я няма”, допълва той.
Когато има икономическа криза, 

както се случи през последните години 
в Европа, мафията успява да проникне 
още по-лесно, смята италианският 
специалист.

„Мафиотите търсят закъсали малки 
предприятия, такива, които имат про-
блеми за получаването на заем от банка, 
която им иска гаранции и др. Мафията 
дава пари назаем и от този момент с 
предприятието е свършено, то рано или 
късно минава под контрола на мафията, 
която не спира да увеличава капитало-
вото си участие в него и накрая отстра-
нява собственика”, казва Томаси.

„Нито един честен търговец, било 
той холандец, французин, германец, 
няма да може никога да се конкурира с 
подобна сила”, предупреждава той.

„Когато си мафиот, си оставаш такъв 
завинаги. Това е избор на начин на 
живот, ти решаваш да възприемеш 
един начин на живот, една идея. Това 
е разликата между мафията и „обик-
новената” организирана престъпност”, 
заключава експертът.

Италианската Италианската 
мафия мафия 

се захваща с Източна Европасе захваща с Източна Европа
Цели квартали били изкупени от мафиотите
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Китай избра терена на 

неизбежния сблъсък 

със Съединените щати: 

технологиите. Избор, 

продиктуван от анализа 

на историята, тъй като 

Поднебесната империя губи хилядолет-

ното си превъзходство, като пропуска 

Индустриалната революция.

Двата гиганта на планетата са рамо до 

рамо. С четири пъти по-голямо населе-

ние Китай вече е икономическа сила, 

равняваща се с Америка. От пет години 

брутният вътрешен продукт (БВП) на 

Поднебесната империя е по-голям от 

БВП на Съединените щати (изчислен в 

паритет на покупателна способност).

Страховити конфликти
Този тип съперничество по природа 

е нестабилен. През втората половина 

на ХХ век противопоставянето между 

Русия и Съединените щати се изразява-

ше в студената война след два страхо-

вити конфликта. Предходните векове 

пък са били белязани от войни между 

империи. На какво ще прилича сблъсъ-

кът между Съединените щати и Китай?

Да започнем с добрата новина: 

войната не би трябвало да бъде военна. 

След като се провали във Виетнам и 

Близкия изток, Вашингтон не иска вече 

да налага със сила своята концепция 

за демокрация на останалата част от 

планетата. Въпреки че неговият военен 

бюджет е три пъти по-голям от бюджета 

на Китай.

Пекин пък никога не е искал да 

завладява света с оръжие. Неговите 

офанзиви се ограничават до съседни 

територии (слагането на ръка върху 

Тибет преди 60 години, последният 

опит за инвазия е във Виетнам преди 40 

години, връщането на Хонконг преди 

малко повече от 20 години). Проектът 

му „Нов път на коприната” е преди всич-

ко търговски. Единствено обсебващият 

въпрос за Тайван изглежда може да 

предизвика опасно отклонение.

Индустриализацията на 
Запада

Къде тогава ще се състои битката 

между двете големи сили през първата 

половина на XXI век? Там, където реши 

Китай: в технологиите. И това решение 

следва от анализа случилото се през ве-

ковете. Китайският вицепрезидент Ван 

Цишан го обясни на Световния иконо-

мически форум в началото на годината: 

„Китайската цивилизация е на повече 

от 5000 години. Когато обаче Западът 

се впусна в индустриализация и превзе 

океаните, Китай изо-

стана, защото неговите 

императори решиха да 

затворят портите и той 

след това стана жертва 

на външни агресии.”

Китайският президент 

Си Цзинпин обобщи 

продължението при 

неотдавнашното си по-

сещение в Европа: „Ние 

направихме за 40 години 

това, което вие направи-

хте за три века.”

В очите на китай-

ските ръководители 

технологиите са в 

основата на апогея, 

упадъка и възражда-

нето на страната им. 

През Средновековието 

Поднебесната империя е 

била на върха на своята 

мощ с всички големи тех-

нологични постижения 

на онази епоха – ком-

паса, барута, хартията. 

Марко Поло се връща 

оттам напълно зашеме-

тен. Въглищата, парната 

машина, фабриките и електричеството 

обаче пренареждат картите. Именно 

технологичният обрат предизвиква 

упадъка на китайската икономическа 

мощ и след това военното поражение в 

средата на XIX век. 100 години по-късно 

империята е просто едно джудже.

В началото бе 
Шанхайската класация

По време на студената война между 

Съветския съюз и Съединените щати 

технологиите също изиграват водеща 

роля. Москва прави голям удар, като 

изпраща първия човек в Космоса, а 

Вашингтон реагира с мълниеносна 

скорост, изпращайки първите хора 

на Луната осем години по-късно. Тази 

битка обаче е символична, въпреки че 

направените разходи позволяват на 

Америка да установи индустриалното 

си превъзходство (информатика, аеро-

навтика).

Този път технологиите ще бъдат в 

сърцето на конфликта. Китай се под-

готвя за него от дълго време на всички 

фронтове. На първо място в образо-

ванието, с обучаването на милиони 

инженери и подбора на най-добрите 

китайски и чуждестранни универ-

ситети, първоначално с прочутата 

Шанхайска класация преди повече от 

15 години. Следват компаниите със 

смес от държавна подкрепа и свобода, 

за да бъде благоприятствано раждането 

на бъдещите гиганти, по-специално 

в дигиталната област – сега всеки 

от прословутите американски GAFA 

(Google, Amazon, Facebook и Apple) 

има свой китайски еквивалент – BATX 

(Baidu, Alibaba, Tencent и Xiaomi). Също 

и финансиране, с процъфтяването на 

рисковия капитал в един при все това 

много регламентиран сектор.

Публично изкупуване 
на компании за соларни 

панели
Стратегическият план „Произведено 

в Китай 2025”, който бе представен през 

2015 година, координира и продължава 

тази амбиция. Той също направи така, 

че американците да осъзнаят залога. 

Откъдето и мащабът на аферата Huawei 

– китайският производител на телеко-

муникационно оборудване, подозиран 

в шпионаж, в момент, когато е един 

от водещите играчи в областта на 5G 

мрежите – следващото поколение в 

мобилните телефони.

Мобилизацията на Китай е все по-ви-

дима. Китайският рисков капитал скоро 

ще върти повече пари от американския. 

В Китай се регистрират два пъти повече 

патенти, отколкото в САЩ. Съобщено 

бе, че две генетично модифицирани 

бебета са се родили там в края на 

2018 година. В областта на изкустве-

ния интелект най-добрите китайски 

академични статии са на път да бъдат 

четени повече от американските. Китай 

се представи успешно на публични 

търгове в областта на производството 

на редки метали и соларни панели. 

Той придоби германския шампион в 

сферата на роботиката Kuka. Атакува 

автомобилостроенето посредством 

електрическите двигатели и батериите. 

И това е само началото.

Битката ще е дълга, вълнуваща, 

епична. Тя ще противопостави не 

само две индустрии, но и две култу-

ри, две политически системи и две 

философии за света. Ако се вярва на 

последните новини, Европа ще е само 

наблюдател.

Китай се сблъска със САЩ на този терен, Европа е наблюдател
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Зоопаркове, в които животните Зоопаркове, в които животните 
живеят по-добре от хоратаживеят по-добре от хората

Някои са луксозни, други огромни, 
а трети имат история

В някои модерни зоо-
логически градини 
животните живеят по-
добре от хората. Ето част 
от най-известните зоо-
паркове в света.

Повечето зоологически градини 
просто бледнеят в сравнение със 
сингапурския. Никакви мрежи и клетки 
– над 2500 животни дори не подозират, 
че живеят в гигантски зоополис. От 
любопитните посетители ги защитават 
само ровове, пълни с вода и прозрачни 
стени. 

В този зоопарк посетителите могат 
да поделят закуската си със семейство 
орангутани, обяда с лемурите, а вече-
рята с жирафа. В него има 11 тематични 
зони, които е трудно да се обиколят за 
един ден.

Зоопаркът на Сан Диего е известен 
не само със своите мащаби, но и с мо-
дерен подход към питомците. Местните 
зоолози постоянно мислят как да подо-
брят живота на своите 3700 обитатели 
– донасят няколко тона сняг за радост 
на полярните мечки или помагат при 
раждането на редкия вид лемур ай-ай. 
На територията на зоопарка растат око-
ло 700 хиляди растения, които създават 
за животните „домашна“ атмосфера. 
Интерес представляват бамбуковите 
гъсталаци, в които може да се види как 
се хранят пандите. Зоопаркът предлага 
разходка с двуетажен автобус или 
с влакче, откъдето добре се виждат 
животните от птичи поглед.

Най-старият зоопарк е Шьонбрун във 
Виена. Построен през далечната 1752 
година със заповед на австрийския 
император Франц I. Това не е било 
просто зоопарк: в централния пави-
лион е обядвал монархът, а 70 години 
по-късно, когато зоопаркът се сдобива 
с жираф, виенските поклонници на 
модата започват масово да носят дрехи 
с подобна петниста окраска. Сега тери-
торията на зоологическата градина се 
обитава 
от око-

ло 700 вида животни – от африкански 
слон и носорог до сибирски мечки и 
панда. По време на разходка по добре 
поддържаните алеи покрай сградите в 
стил барок може да се пие на чаша кафе 
в Императорския павилион.

Най-северният зоопарк е Рануа в 
Рованиеми, Финландия. Тук са събрани 
почти всички обитатели на Арктика – 
мечки, северни вълци и сови, петнист 
рис, лосове и росомахи. Заснежената 
гора в непосредствена близост до 
Северния полярен кръг, която хората са 
кръстили зоопарк, е техният истински 
дом. Може с часове да се наблюдава 
как мирно спят северните мечета или 
се пързалят по снега видри. За този 
зоопарк е добре посетителите да бъдат 
облечени топло.

Най-разнообразен е Берлинският зо-
опарк. В нито една зоологическа гради-
на по света няма толкова много видове 
животни, колко в Берлинската – цели 
хиляда и петстотин. Освен стандартния 
набор от маймуни, слонове и лъвове 
тук е пълно с редки или застрашени от 
изчезване животни – например, гущер 
хатерия и лусонска птица носорог.

Лоропарк на остров Тенерифе е 
известен с най-голямата в света колек-
ция от папагали. Отвсякъде се чува 

пеене на птици – в зеленината на 
парка гнездят около 350 вида от 

тези пернати. Има дори ясли 
за малки папагали, където 

се отглеждат и хранят жъл-
токлюните птички. Има и шоу на 

морски лъвове и делфини.
Кое животно предизвиква най-голя-

мо умиление на планетата? Правилно – 
пандата. Един поглед към черно-бялото 
мече, хапващо бамбук, е достатъчен, за 

да предизвика усмивки. Всеки, който 
иска да види вечно дъвчещите панди, 
трябва да посети планинския зоопарк 
Чианг Май в северната част на Тайланд. 
В съседство живеят плюшени коали, 
които се събуждат само по време на 
хранене. Добре охранените слонове 
трудно могат да бъдат изпуснати от 
поглед. Но за да се забележи най-малка-
та мечка в света – малайската ще трябва 
добре да се потърси сред каменните 
блокове.

Всеки, който някога е бил в Пражкия 
зоопарк, ще потвърди категорично не-
говата красота и разнообразие. Повече 
от 600 вида животни от всички краища 
на планетата. Самият зоопарк е разпо-
ложен на няколко нива, между които 
в топлото време на годината се движи 
лифт. Голяма забележителност тук е 
известния павилион „Индонезийските 
джунгли“. В тази уникална оранжерия 
орангутани се люлеят на лиани с 
дебелина на въже, в тропическите 
храсталаци се крият комодски 
варани, а стъклата на очилата се 
запотяват буквално за секунди. 
Има 

и  павилион с пингвини, африканска 
савана, пустиня, планина, плато, блата 
на Амазонка и дузина други региони на 
света.

Лондонският зоопарк е създаден 
преди два века с цел научни изслед-
вания. Трябва да се отдаде почит на 
британските учени, които са успели да 
запазят много редки или застрашени 
видове – например, розовите гълъби. 
Територията на зоологическата градина 
е разделена на зони по географски 
признак, за да могат обитателите й да 
се чувстват като у дома си.

Най-екстремен е Австралийският зо-
опарк. Появата му се дължи на извест-
ния ловец на крокодили Стив Ъруин. Те 
са преобладаващата част от хищниците, 
заемащи животинския Колизеум, къде-

то показ-

ват 
опасни 

каскади 
със змии и 

крокодили. Зоопаркът предлага гран-
диозно шоу с участието на страшните 
хищници. Напрежението може да бъде 
свалено с по-миролюбиви създания на 
континента – опосуми, кенгура и коали. 
И мечки, които с всички сили бягат за 
обяд.

император Франц I. Това не е било
просто зоопарк: в централния пави-
лион е обядвал монархът, а 70 години
по-късно, когато зоопаркът се сдобива
с жираф, виенските поклонници на 
модата започват масово да носят дрехи 
с подобна петниста окраска. Сега тери-
торията на зоологическата градина се 
обитава
от око-

Най-разнообразен е Берлинският зо-
опарк. В нито една зоологическа гради-
на по света няма толкова много видове
животни, колко в Берлинската – цели
хиляда и петстотин. Освен стандартния 
набор от маймуни, слонове и лъвове 
тук е пълно с редки или застрашени от 
изчезване животни – например, гущер 
хатерия и лусонска птица носорог.

Лоропарк на остров Тенерифе е 
известен с най-голямата в света колек-
ция от папагали. Отвсякъде се чува

пеене на птици – в зеленината на
парка гнездят около 350 вида от

тези пернати. Има дори ясли 
за малки папагали, където 

се отглеждат и хранят жъл-
токлюните птички. Има и шоу на 

морски лъвове и делфини.
Кое животно предизвиква най-голя-

мо умиление на планетата? Правилно –
пандата. Един поглед към черно-бялото
мече, хапващо бамбук, е достатъчен, за

лифт. Голяма забележителност тук е 
известния павилион „Индонезийските
джунгли“. В тази уникална оранжерия
орангутани се люлеят на лиани с 
дебелина на въже, в тропическите 
храсталаци се крият комодски 
варани, а стъклата на очилата се
запотяват буквално за секунди. 
Има

то показ-

ват
опасни 

каскади
със змии и 

крокодили. Зоопаркът предлага гран-
диозно шоу с участието на страшните 
хищници. Напрежението може да бъде
свалено с по-миролюбиви създания на 
континента – опосуми, кенгура и коали. 
И мечки, които с всички сили бягат за
обяд.
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Ако попитате англи-
чаните кой е 
предпочитаният им 
европейски курорт, 
най-вероятно ще посо-
чат Слънчев бряг. И 

въпреки красотата на българското 
Черноморие и топлия, но умерен кли-
мат, основната причина ще е доста 
по-прагматична – в Слънчев бряг е 
евтино в сравнение с други европей-
ски курорти, а за младите британски 
туристи няма забавление, което да не 
могат да си позволят. Преди няколко 
години те станаха 
известни с  обикол-
ките по баровете с 
невъобразимо евтин 
за представите им 
алкохол и партита без 
правила, за което се 
разказваше във филм 
на BBC. Независимо от 
всичко българският 
южен курорт отново, 
вече за шеста поредна 
година, е начело на 
класацията за най-
привлекателен ценово 
летен курорт в Европа.  

В материала на BBC, 
базиращ се на данни 
на барометъра Post 
Offi  ce Travel Money, 
Слънчев бряг е най-
евтиният за британските туристи от 20 
европейски летни дестинации. Според 
анализа цените на българското Черно 
море са 

три пъти по-ниски от 
най-близката до него 

конкуренция 

на португалския Алгарве, като са взети 
под внимание цените на девет туристи-
чески продукта, включително обяд и ве-
черя, питиета, слънцезащитни кремове 
и препарати против насекоми. Според 
изследването кошницата от тези девет 
продукта излиза 38,86 паунда, или 88,38 
лв. и се отбелязва, че това е спад с 10,7 
на сто в сравнение с миналата година. 
На второ и трето място по евтини цени 
са Алгарве и турският Мармарис, а като 
най-скъп от описаните дестинации е 
италианският Соренто с цени, три пъти 
по-високи от тези на Слънчев бряг, и 
испанският Ибиса.

Изследването е установило, че 
кошница от девет туристически стоки 

и услуги, сред 
които обяд и 
вечеря, напитки, 
слънцезащитен 
крем и препарат 
против насекоми 
в Слънчев бряг 
излиза 38,86 
паунда (88,38 

лв.), което е с 10,7% по-малко спрямо 
миналата година. Според анализа обяд 
за двама на Слънчев бряг струва 8,42 
паунда, или около 18 лв., вечеря за 
двама около 22 паунда, или 50 лв.,чаша 
вино едва 1,17 паунда в бара, качествен 
и марков слънцезащитен крем – 2,34 
паунда, а за чаша кафе англичаните 
биха дали скромните 70 пенса, докато 

в техния курорт Брайтън например то 
струва 1,80 паунда.

Post Offi  ce отбелязва също, че докато 
лирата стерлинг преди година е била 
по-силна от еврото, конкурентните 
цени в ресторантите, баровете и ма-
газините означават спад от повече от 
две трети в анализираните дестинации. 
Спад на цените е отчетен и в Алгарве с 
16,2%, но разходите за ваканция в пор-
тугалския курорт са близо с 50 на сто 
повече, отколкото в България – 57,45 
паунда, въпреки че в сравнение с други 
морски курорти в Европа са най-ниски, 
и наполовина на тези в италианския 
Соренто, посочен като най-скъп. Иначе 
португалският Алгарве е известен като 

най-южната и най-популярна вакан-
ционна дестинация в Южна Португалия, 
предлага разнообразие от морски 
дарове и плодове и се смята за рай на 
любителите на храната. А също и на 
спокойствието, защото португалският 
курорт има и прекрасни усамотени кът-
чета на слънчевите си плажове, подхо-
дящи за всеки, който търси релаксация 
и бягство от напрегнатото всекидневие. 
В турския курорт Мармарис, туристи-
ческата кошница излиза малко под 60 
паунда. Това също е 

спад с повече от 8 
процента спрямо 
миналата година

и въпреки че самите цени в курорта са 
нараснали с над 20 на сто, стабилността 
на паунда компенсира това покачване. 
Мармарис, който е важен курортен 
и пристанищен град на егейското и 
средиземноморското крайбрежие на 
Турция, е предпочитан и от мнозина 
българи, почиващи извън страната. 
Според изследването в общо 14 ку-
рорта цените на туристическите стоки 

и услуги са намалели. Въпреки пони-
жението от близо пет процента обаче 
Соренто продължава да е най-скъпата 
дестинация за лятна почивка, като 
туристическата кошница в него излиза 
почти 143 паунда. В разположения на 
юг от Неапол Соренто, известен като 
града на лимоните и любимо място на 
известни творци и представители на 
аристокрацията, туристическата кошни-
ца излиза почти 143 паунда, а в следва-
щия го Ибиса цената е 131,72 паунда. 

В анализа на барометъра се посоч-
ва, че понижаването на цените може 
да се смята за индикация, че турис-
тическият бизнес в европейските 
курорти е заинтересован да привлича 
британски туристи и вероятно ще 

държи цените ниски, за да запази този 
интерес. Заради значителните вариа-
ции на цените в различните курорти 
обаче на туристите ще им се наложи 
да си „напишат домашното“, преди да 
направят резервация, за да избегнат 
нежелани разходи. Според анализа 
обаче се забелязва значителен ин-
терес към пътуванията в България и 
Турция.

Слънчев брягСлънчев бряг  – най-евтиният – най-евтиният 
летен курорт в Европалетен курорт в Европа

Португалският Алгарве и 
турският Мармарис го следват 
в класацията, италианският 
Соренто е най-скъп

Соренто е най-скъпата европейска дестинация

Португалският курорт Алгарве - най-близката ценова конкуренция
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Крис Евънс, познат с 
ролята си на Капитан 
Америка във филмите 
за супергерои на 
Marvel, влиза в нов 
образ. Актьорът реши 

да положи основите на политически 
уебсайт, в който да показва различните 
гледни точки към политическите съби-
тия в САЩ. Неговата цел е да създава 
„информирани, отговорни и съпри-
частни граждани”.

През 2018 година актьорът обяви, че 
сваля костюма на Капитан Америка и 
благодари на колегите си, на екипа и на 
зрителите за осемте години в ролята на 
супергероя.

След „Отмъстителите: Краят” той явно 
е избрал ново амплоа – това на меж-
динно звено в сложната политическа 
ситуация в САЩ. Сайтът A Starting Point 

(„Начална точка”) е причината, поради 
която Евънс беше забелязан през 
последните месеци в Конгреса, снимай-
ки се с различни политици. Оказва се, 
че той е подготвял интервюта за сайта, 
който все още не е получил официал-
ния си старт.

Съоснователи на сайта са актьорът 
Марк Касън и предприемачът Джо 
Киани. Евънс е отривист

противник на 
американския президент 

Доналд Тръмп
Той често го критикува в социалните 

медии, включително пред своите 10 ми-
лиона последователи в Twitter. Въпреки 
това планира да се опита да създаде 
място, на което да се чуят всички гледни 
точки и което да има образователна роля.

„Защо няма място, на което мога да 
отида и да чуя двете страни на въпрос 
стегнато, и да му имам доверие?”, казва 
Евънс във видеото, в което представя 
сайта си. „Не става дума за моето поли-
тическо мнение. Става дума за вашето. 
Това е шансът да говорите по теми, 
които имат значение за вас”, казва още 
актьорът.

С видеото той приканва представи-
тели и на републиканците, и на демо-
кратите да се включат в проекта му, 
участвайки в интервюта по различни 
теми.

С проекта си актьорът се надява да 
намали крайното разделение между 
американските партии и да насърчи 
диалога, основан върху взаимно уваже-
ние. Той се надява да привлече значими 
имена от двете водещи американски 
партии за старта на сайта си.

Идеята на Евънс произтича от 
собствените му опити да намери балан-
сирани източници на информация по 
актуални теми и въпроси.

Със сайта си той иска да предлага 
лесносмилаема, актуална информация, 
предоставена от хора, които разбират 
най-много от съответните теми. Друга 
специфика на сайта е желанието на 
Капитан Америка отговорите на по-
литиците да се побират в рамките на 
минута.

Той ще изпрати на членовете на 
Конгреса списък с въпроси, които 
покриват десетки теми и ще им даде 
възможност да изберат на кои от тях да 
отговорят, а след това ще предостави на 
потребителите два или три линка, които 
политиците сами ще посочат, така че 
който поиска да проучи въпроса по-за-
дълбочено, да има възможност и лесен 
достъп до достоверни източници.

Евънс и друг път е 
използвал известността си
за да изразява позиции по политически 
и обществени въпроси.

През март 2018 година той изрази 
мнение и по темата за сексуалното наси-
лие в Холивуд. Пред „Ню Йорк Таймс” той 
заяви, че има „полово неравенство при 
разпределението на власт в последно 
време” и посочи, че за него е важно 
гласовете на жените да бъдат чути.

„Най-трудното нещо е да приемеш, че 
това да имаш добри намерения не значи, 
че е твоето време да говориш”, каза той. 
В същото интервю актьорът споделя, че 
е най-щастлив, когато следва сърцето си 
и се отдава на някаква страст.

С това може да се обясни и желанието 
му да излезе от света на киното и да се 
гмурне в този на политиката и новините. 
„Когато мисля за моментите, в които съм 
най-щастлив, то те не са на снимачната 
площадка”, казва Евънс и посочва, че 
следва „творческия си глад”.

Капитан Америка излиза Капитан Америка излиза 
срещу Доналд Тръмпсрещу Доналд Тръмп

Актьорът Крис Евънс прави политически уебсайт
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKEDBG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

„Природно хапче“ спасява от 

20 минути, отделени от 
деня, за да се разхо-
дим или да поседим на 
някое място, където се 
чувстваме свързани с при-
родата, са достатъчни, за 

да се понижат значително нивата на 
стресовия хормон, се твърди в ско-
рошно изследване. Целта на авторите 
на изследването от университета в 
Мичиган била, да се определи оптимал-
ната доза от приемането на „природно 
хапче“ в градска среда. Според Мери 
Каръл Хънтр от екипа изследователи 
е известно, че времето, прекарано 
сред природата, понижава стреса, но 
досега е оставало неясно колко точно 
е достатъчно. Хънтър допълва, че 
според резултатите от изследването 
за ефикасно понижаване нивата на 
стресовия хормон кортизол е необхо-
димо хората да прекарват между 20 и 
30 минути седнали или разхождайки се 
на място, свързващо ни с природата. 
Изследователите смятат, че „природ-
ните хапчета“ могат да се окажат

евтино и просто средство 
за противодействие

на неблагоприятните ефекти върху 
човешкото здраве, идващи от урбани-
зацията и заседнали живот в затворени 
помещения, който върви заедно с 
постоянно взиране в екраните на теле-
визори, компютри и смартфони.  

Дали „природното хапче“ срещу стрес 
действително би могло да е ефикасен 
метод в борбата с него, и най-вече в 
състояние ли сме да отделяме всеки 
ден по половин час от всекидневието 
си, за да проверим неговото действие, 
е още рано да се каже. Но във всички 
случаи стресът си остава епидемията 
на XXI век, която нанася сериозни щети 
върху здравето ни. Човешкото тяло не 
е в състояние да бъде подложено на 
всекидневен стрес и да остане здраво.

От друга страна, състоянието на стрес 
е толкова естествено за условията, в 
които живеем, че трудно може да бъде 
избегнато напълно, а и е доказано, че в 
малки дози може да бъде полезно. 

Затова е добре да се знае кога стре-

сът помага и кога вреди. Част от на-
прежението, което всеки изпитва през 
деня, е неизбежна, но то също така 

може да бъде и 
мотивиращо 

и това е една от положителните страни 
на стреса. Чрез сложен хормонален 
механизъм, за който може би не подо-
зираме, той развива способността на 
човека да се приспособява към нови и 
непознати ситуации и да върви напред. 
Когато човек е изправен пред опасност, 
именно стресът дава мотивация и 
помага да намерим сили, за да реагира-
ме правилно, което нерядко се оказва 
жизненоважно. Стресът освен това има 
и свойството да вдъхновява. Онези от 
нас, на които се е налагало да говорят 
пред публика или да имат някаква 

публична изява, няма да се изненадат, 
че стресът засилва креативността и спо-
собността за импровизация. И заедно 

с добрата подготовка и успешен краен 
резултат води до удовлетворение, 
независимо от първоначалното напре-
жение и притеснение. Не е тайна също, 
че стресът освен това стимулира. Един 
от примерите за това е, че често хора, 
които са се пенсионирали или са близо 
до пенсия, започват да се чувстват в по-
лоша форма. Това в немалка степен се 
дължи на липсата на служебен ангажи-
мент, който преди това са се оплаквали, 
че ги стресира. Но се оказва, че негова-
та внезапна липса и начинът, по който е 
стимулирала мозъчната и физическата 
им форма, им се отразява зле. Според 
изследователи краткотрайният стрес 
стимулира образуването на нови нерв-
ни клетки, което съответно подобрява 

работата на мозъка и паметта. Друг 
научно доказан положителен ефект 
на стреса е, че той укрепва имунната 
система, но с важната уговорка, че не 
трябва да бъде продължителен. 

Хроничният стрес обаче е нещо, 
което никога не е позитивно и големите 
всекидневни дози от него са вредни. 
Обикновено това са неприятни и 
сложни ситуации, свързани с работата, 
които често 

карат човек да се чувства 
безпомощен, гневен и 

напрегнат
За съжаление те могат да нанесат 

сериозни щети върху здравето като 
цяло, и в частност върху мозъка. На 
първо място, стресът е причина за 
създаването на свободни радикали, 
които атакуват мозъчните клетки по 
начин, подобен на този, по който кис-
лородът атакува метала. Освен това 
по косвен начин води след себе си и 
други вредни навици като безсъние, 
нездравословно хранене и прекалена 
употреба на алкохол. Според проуч-
вания проблемите с паметта също 
може да са един от първите признаци 
на стрес. И не на последно място, 
хроничният стресът води до цикъл на 
страх и тревожност поради влиянието 
му върху центъра на страха – амигда-
лата. А в определени случаи стресът 
може да  доведе до редица проблеми 
– от влошаване на паметта до отключ-
ване на заболявания като хипертония, 
диабет, сърдечно-съдови проблеми 
и рак. Според британски учени пък 
психическото напрежение ускорява 
стареенето на клетките, излагайки 
организма на повишен антиоксидан-
тен стрес. 

Затова най-доброто, което можем да 
направим, е да намерим баланс между 
необходимия и вредния стрес. И може 
би все пак да опитаме да си осигурим 
малко и от „природното“ хапче.

0 минути, отделени от

стресстрес

Епидемията на XXI век нанася сериозни щети върху 
здравето, но в малки количества е необходим
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Заболяванията от дребна 
шарка (или морбили) през 
първото тримесечие на 
2019 година по света са се 
увеличили до 112 163 слу-
чая – почти четири пъти 

повече в сравнение с 28 124 случая 
година по-рано, предадоха информа-
ционните агенции.

А само от януари до март 2019 година 
увеличението е с 300 процента. Броят 
е установен въз основа на предвари-
телни данни от Световната здравна 
организация (СЗО), получени от 163 
страни и ще нарасне, когато излязат 
окончателните данни. Смъртността 
е особено висока при деца в ранна 
възраст. Дребната шарка може да 
отнеме детски живот или да направи 

детето инвалид за цял 
живот. Заболяването е 
вирусно и се предава 
по въздушно-капков 
път. Симптомите напо-
добяват грип – висока 
температура, главобо-
лие, кихане и кашляне. 
След това се появяват 
червени пъпчици. 
Инфекцията срива иму-
нитета и се появяват 
усложнения като отит, 
пневмония, бронхит, 
енцефалит. Случаи на заболяването са 
регистрирани по цял свят. СЗО призова 
за по-добра ваксинация.

„През последните месеци се забе-
лязват случаи и в страни, където вак-

синирането е налично, включително и 
в САЩ, Израел, Тайланд и Тунис, като 
заболяването се е разпространило 
сред групи неваксинирани хора”, се 
казва в доклада на СЗО. Случаи на 

заболяването са установени в още 
редица страни като Грузия, Украйна, 
Казахстан, Етиопия, Судан. Броят на 
случаите на дребна шарка в Африка е 
нараснал със 700%.

Случаите на дребна Случаите на дребна 
шарка се увеличават шарка се увеличават 
с 300%с 300%

Не е тайна, че прекаля-
ването с алкохолни 
вакханалии води до 
известни неприятни 
усещания на сутринта. 
Сред тях са главобо-

лието, разцентрованият вестибуларен 
апарат, свръхчувствителността към 
светлина, отчаяната жажда, нарушената 
способност да вземаме решения, нару-
шената способност да правим каквото и 
да било, освен да лежим и да вием тихо. 
Симптомите на махмурлука обикно-
вено траят от 8 до 24 часа и ни правят 
недееспособни за цял един ден след 
напиването.

И въпреки че е такава важна част от 
съществуването ни, махмурлукът 

все още не е съвсем ясен 
на учените

Изследвани са много вероятни 
причини за неприятните усещания. 
Проучванията показват, че алкохолът 
може да повлияе върху функциите на 
стомашно-чревния тракт, да промени 
съдържанието на захар в кръвта, да 
разбие биологичния часовник, ско-
ростта на метаболизма и ритъма на 
съня. В зависимост от организма и вида 
на изпития алкохол силата и видът на 
симптомите може доста да се различа-
ват при различните хора.

Обикновено махмурлукът започва 
няколко часа след като сме изпили 
последната си напитка. Започваме да 
усещаме прииждащия буреносен облак, 
когато нивото на алкохола в кръвта 
ни започва да пада. Най-трудно става, 
когато тялото ни е успяло да изчисти 
спирта от себе си. Защо става така?

Учените са стигнали до извода, че 
симптомите на махмурлука и тези на ал-

кохолната абстиненция много си 
приличат. Вероятно имате кофти 
сутрин именно защото тялото ви 
се сърди, че не му е останало ве-
че твърдо гориво. Точно поради 
тази причина мнозина се кълнат 
в сутрешната бира, която успо-
коява проблемите. Съществуват 
обаче още причини да ни е зле. 

Алкохолът ни кара да отделяме повече 
вода. Това става, когато производството 
на антидиуретичния хормон васопресин 
намалее – а именно той отговаря за об-
ратното всмукване на вода в бъбречните 
каналчета и за водния баланс в тялото. 
Допълнителен ефект от това са потенето, 
повръщането и диарията, които нама-
ляват още повече водата в организма и 
променят електролитния ни баланс.

Естествено, пийте вода. И айрян. 
И сок. Фруктозата (плодовата захар) 
облекчава симптомите на махмурлука, 
макар и още да не е ясно защо. Само не 
и още алкохол, защото после нещата 
ще станат още по-черни. Избягвайте 
кафето, защото кофеинът ще ви обез-
водни още повече, а точно сега това не 
ви трябва. Популярен народен илач е 
и сокът от кисело зеле, който помага, 
защото солта в него препятства тялото 
да освобождава вода.

Алкохолът дразни стомашната лига-
вица и червата, при това много пряко, 
защото директно преминава през 
тях. Той може да възпали стомашната 
лигавица и да доведе до гастрит, както 
и да ни запече, особено когато пием 
концентрат, защото забавя работата на 
червата. 

Получава се двойно 
негативен ефект 

защото запекът задържа токсините в 

тялото ни и протака махмурлука.
Движете се. Изиграйте една гимнас-

тика, колкото и да ви се плаче. Тя ще 
забърза метаболизма и ще накара тяло-
то ви да изхвърли мръсотията, която е 
задържало. Хапнете нещо мазно, което 
ще смаже стомаха и червата ви и ще 
успокои възпалението. Идеята е да се 
оправите, не да отслабнете.

Присъствието на водка в тялото 
ви променя метаболизма на черния 
дроб и други важни органи. Резултатът 
е хипогликемия, или ниски нива на 
захар в кръвта. В мускулите ви може да 
се натрупа и млечна киселина, която 
причинява печално известната мускул-
на треска и усещането, че са ви били с 
тояги. Всичко това става, докато тялото 
ви се опитва да преработи поетия от 
вас алкохол. Но тъй като глюкозата – 
кръвната захар, е основната храна на 
мозъка, е много вероятно опечаленото 
ви сиво вещество да ви отмъсти за 
липсата на редовната си закуска с 
умора, неконтролируеми настроения и 
общо нежелание за мисловна дейност 
от всякакъв тип.

Храните, които съдържат сложни 
въглехидрати като препечения пъл-
нозърнест хляб, също нормализират 
нивата на кръвната захар и намаляват 
желанието да заврем глава в тоалетната.

Въпреки че алкохолът има свой-
ствата на седатив и е способен да ни 
прати под одеялото за минути, той в 

същото време нарушава спокойния 
сън. Пиянската дрямка е некачествена, 
защото спиртът възбужда нервните 
клетки и поддържа активността 
на организма дори когато той спи. 
Нарушеният ритъм на съня вреди на 
мозъка, пречи на почивката и уврежда 
способността ни да съхраняваме споме-
ните от миналия ден.

Концентратите нарушават и други 
биоритми, като това се усеща най-силно 
по време на махмурлука. Нормалните 
24-часови промени на телесната тем-
пература и секрецията на хормона 
на растежа се променят, нарушава се 
производството на кортизола, който 
ни помага да се справяме със стреса, и 
като теглим чертата, оставаме измръз-
нали, недоспали и стресирани, а тялото 
ни се сърди.

Доспете си. Хапнете малко мазна ри-
ба като сьомга или тон, която ще снабди 
организма ви с лечебните омега-3 кисе-
лини, и гушнете отново възглавницата. 
Много проучвания показват, че допъл-
нителният сън е най-доброто средство 
за пренастройване на биологичния 
часовник. А като се събудите, вземете 
контрастен душ, редувайки гореща и 
студена вода – това раздвижва кръвта.

Макар на пръв поглед да не изглежда 
голяма философия, махмурлукът всъщ-
ност е изключително мащабна реакция 
на тялото и тя тепърва трябва да бъде 
проучена.

Как да се справимКак да се справим
с махмурлука?с махмурлука?
Той все още не е напълно изяснен от учените
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Едва ли има съмнение, че 
дънките от години вече 
са се наложили като най-
предпочитаната и носена 
дреха във всекидневието. 
Дори най-претенциозната 

и залагаща на по-елегантни и офици-
ални дрехи дама със сигурност има 
поне няколко чифта в гардероба си. 

Както и при останалите дрехи обаче и 
дънките си имат тенденции. И макар че, 
дори да не ги следвате стриктно, винаги 
може да носите своите любими дънки, 
е добре да сте запознати и с модните 
тенденции при тях. Ето какви са те за 
сезон пролет/лято 2019. 

Ако трябва да се обобщи накратко, 
дънките на сезона са основно 

семпли, елегантни и с 
препратка към ретро 

модата
Широки крачоли, висока талия, както 

и дължина над глезените са част от 
тенденциите в моделите на дънковите 
панталони. Новото обаче са вталените 
якета тип сако, които могат да бъдат и 
с колан.

Дънките с дължина 
над глезените 

са прекрасен избор за 
пролетния сезон, те си вървят 
еднакво добре с ниски или 
високи обувки, както и със 
сандали и отиват буквално 
на всичко. В зависимост от 
предпочитанията и фигурата 
могат да бъдат скини, или леко 
разкроени накрая. 

При дънките с 

широки крачоли 
нещата са по-различни – 

макар и удобни, те далеч не 
са по вкуса на всяка жена, 
някои сигурно биха ги прене-
брегнали. И все пак те са част 
от тенденциите за сезона, но 
трябва да се напомни, че са 
подходящи за почитателките 
на по-небрежния стил.

Дънките с 

висока талия
за разлика от тях, подхождат 

на почти всяка фигура и са осо-
бено подходящи за 
жените, които могат 
да се похвалят с тънка талия. 
Може би затова и присъстват 
в модните тенденции напо-
следък. Според тенденциите 
за този сезон обаче трябва 
да ги съчетавате с къс топ 
или семпла блуза, която сте 
запасали. За предпочитащите 
по-спортния стил идеални са 

бойфренд дънките
особено ако обичате да 

носите и спортни обувки, 
маратонки и кецове, както и 
тениски. Но трябва да имате 
едно наум, че е важно да из-
берете точния размер, защото 
те не трябва да изглеждат 
прилепнали, но не трябва и да 
висят. 

И през този сезон се запазва 
тенденцията на 

накъсаните дънки, 
но в малко по-
умерен стил. 

Този сезон гледайте дънките 
ви да нямат повече дупки, 
отколкото плат, ако държите 
да се впишете в тенденциите. 
Сезонът изисква кръпките 
и дупките да са по-малки и 
дискретни и не бива да се 
набиват на очи. 

По отношение на цвета пък 
основната тенденция е една 
– леко избелелият ефект е 
най-актуален за сезона, а като 
вариация са избелелите дънки 

tie dye. 
А като допълнение към дънките не 

забравяйте и актуалното за този сезон 
яке, което този път изглежда като сако, 
а не като типичното дънково яке с 
джобове. Тази година то ще е по-дълго, 
вталено и изчистено, а като допълнение 
идва коланът на талията.

Семпли, елегантни, ретро 
и с вталени якета

пролет/лято 2019
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Представете си, че 
опитвате да снимате 
грейпфрут, който е на 
Луната, при това със 
смартфона си. Звучи 
абсолютно невъз-

можно. С подобно предизвикателство 
се сблъскват учените, които се опитват 
да направят снимка на черна дупка в 
Космоса.

Въпреки предизвикателството меж-
дународен екип от над 200 изследова-
тели успя да представи първата снимка 
на черна дупка, правена някога.

Това нямаше да е възможно без една 
29-годишна жена на име Кейти Бауман. 
Тя разработва алгоритъм, който има 
незаменима роля в създаването на 
изображението.

Преди 3 години Бауман е 
26-годишна студентка 

в Масачузетския технологичен институт 
(MIT), където се занимава с компю-
търни науки и изкуствен интелект. 
Именно тогава тя оглавява програмата 
за създаването на алгоритъм, наречен 
CHIRP (съкращение от „Продължителна 
реконструкция на изображение с 
висока резолюция с използването 
на предходни източници”). След това 
Бауман работи с Центъра за астрофи-
зика на Харвард, MIT и 200 астрономи 

в опит да заснемат първото по рода си 
изображение на свръхмасивна черна 
дупка и нейната сянка.

Целта се намира в ядрото на галак-
тиката M87, в съзвездието Дева, на 55 
милиона светлинни години от нас.

Както става ясно, черните дупки са 
изключително отдалечени и заснемане-
то на една не е лесна задача. Освен това 
те предполагаемо са невидими, макар 
да създават издайническа сянка при 
контакта с материята около тях.

Проектът Event Horizon Telescope 
(EHT) включва глобална мрежа от осем 
телескопа. Те събират около 8 милиона 
гигабайта информация относно галак-
тиката M87, като използват техника, 
наречена интерферометрия. Въпреки 
това остават големи липси в информа-
цията, които трябва да бъдат запълнени.

Тук алгоритъмът на Бауман заедно 
с няколко други влизат в употреба. 
Използвайки алгоритми за изображе-
ние като нейния, изследователите съз-
дават код, с който да сглобят картината. 
Те събират „оскъдната“ информация, 
която телескопите предоставят, и се 
опитват да създадат общо изображе-
ние. През последните няколко години 
Бауман ръководи проверката на изо-
браженията и избирането на параметри 
на изображението.

На 10 април изследователите от EHT 
съобщиха, че са успели и показаха на 
света първото визуално доказателство 
за супермасивна черна дупка и нейната 
сянка.

Самата Бауман разказва пред CNN, че 
по време на проекта са разработени 
начини за генериране на синтетична 

информация и са използвани различни 
алгоритми в опита да се възстанови 
едно общо изображение. Фокусът от 
самото начало не е бил върху един 
алгоритъм, а върху много, в които са 
залегнали различни допускания.

Резултатът е 
зашеметяващото 

изображение
на пръстеноподобна структура, каквато 
Алберт Айнщайн предвижда преди 
повече от столетие в своята теория на 
относителността.

Всъщност изследователите от EHT 
генерират няколко снимки и всички 
те изглеждат еднакво. Показаната на 
10 април снимка не е резултат от един 
метод, а съчетание от снимките от 
различни алгоритми в едно.

Самата Кейти сподели реакцията си 
за снимката, която в рамките на 24 часа 
стана най-споделяният и използван за  
кадър на 2019-а.

Винсент Фиш, изследовател в обсер-
ваторията „Хейстак“ към MIT, обяснява 
ролята на Бауман с пример. Посочва, че 
снимките, които човек прави със смарт-
фона си, имат определени свойства. 
Ако знаеш какъв е един пиксел, можеш 
да направиш много добро предполо-
жение какъв е пикселът до него. Така 
има по-гладки зони и такива с по-резки 
граници. При астрономическите из-
ображения е същото и тези свойства 
могат математически да бъдат заложе-
ни, обяснява Фиш.

Самата Кейти Боуман коментира, че 
никой не би могъл да постигне този 
успех сам.

На нея й предстои тази есен да запо-
чне да преподава в Калифорнийския 
технологичен институт като асистент-
професор.

А от MIT вече изразиха гордостта си 
от постигнатото от своята възпитаничка, 
споделяйки нейна снимка с купчината 
харддискове, използвани за създа-

ване на изображението, до кадър на 
Маргарет Хамилтън (също от MIT), сто-
яща до купчините хартия с код, който е 
написала, за да помогне за изпращане-
то на човек на Луната преди 50 години.

редставете си, че

Жената, която направи възможна Жената, която направи възможна 
снимката на Черната дупкаснимката на Черната дупка

Айнщайн 
отново се 
оказа прав

Черната дупка бе заснета от 
телескопа Event Horizon 
(„Хоризонт на събитията”) в 
рамките на международно 

научно сътрудничество. Откритието 
нагледно доказва съществуването на 
черните дупки и представлява сери-
озна крачка напред за съвременната 
наука.

Черните дупки са изключител-
но плътни космически обекти с 
невероятна маса на много малко 
пространство. Те влияят на заоби-
калящата ги среда по екстремен 
начин, като изкривяват простран-
ство-времето и нагряват до свръх-
високи температури всяка материя, 
която попадне в тях. Направената 
снимка показва черната дупка в 
центъра на галактиката Месие 87, 
която се намира в съзвездието 
Дева. Тя се намира на 55 милиона 
светлинни години от Земята и маса-
та й е 6,5 милиарда пъти по-голяма 
от тази на Слънцето.

За да може да се наблюдава пря-
ко непосредствената околност на 
черната дупка, в рамките на проек-
та Event Horizon Telescope учените 
трябваше да модернизират и да 
свържат в мрежа осем телескопа 
по целия свят.

29-годишната Кейти Бауман разработи 29-годишната Кейти Бауман разработи 
алгоритъма за изображениетоалгоритъма за изображението
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Бляскав финал на голф леген-
дата Тайгър Уудс сложи край 
на 11-годишната пауза. Уудс 
спечели в Огъста пета мастърс 

титла в един от четирите топ турнира в 
голфа, в своята кариера и общо 15-а от 
Мейджър турнир.  

След като на 18-а дупка легендар-
ният голфър завърши с два удара под 

пара и приключи турнира с -13, с един 
по-малко от тримата си колеги Дъстин 
Джонсън, Ксандър Шофъл и Брукс 
Кьопка, 43-годишният Уудс направи 
едно от най-големите и зрелищни за-
връщания в историята на спорта. През 
последните години шансът не беше с 
него и той имаше различни проблеми – 
здравословни и лични, които доведоха 
до сериозен спад и коментари, че вече 
е приключил със спорта.   

През 2016 и 2017 г. Тайгър Ууудс 
пропусна Мастърс заради тежка 
контузия в гърба. През 2017 г. той бе 
изпаднал до номер 1199 в световната 
ранглиста. 2017-а беше лоша година за 
него и по друга причина – той прекара 
една нощ в ареста за безразсъдно 
шофиране. Направената операцията на 
гръбнака все пак му даде шанс и през 
2018 година голфърът отново напомни 
за себе си. За първи път от 2005 година 
насам за Тайгър Уудс това бе първа 
мастърс титла. Така след проблемите 
през последните години той взе и 
15-ия си мейджър трофей – 11 години 
след последния, и за пети път облече 
Зеленото сако. Повече от най-престиж-
ните отличия от Ууудс има само Джак 
Никлаус, който 
все още държи 
рекорда с една 
мастърс титла 
повече. За първи 
път в своята кари-
ера Тайгър Уудс 
навакса изоста-
ване след третия 
кръг, за да спе-
чели Мейджър, 
като направи 
три бърдита на 
последните 6 
дупки и изпре-
вари Франческо 
Молинари. Сега 
Тайгър Уудс заема 

12-о място в ранглистата на PGA.
Безспорната легенда на голфа вече 

има 81 титли, което е само с една по-
малко от рекорда на Сам Снед. След 
впечатляващото си завръщане Тайгър 
Уудс написа в туитър: „Не мога да бла-
годаря достатъчно на моето семейство, 
приятели и фенове за тяхната подкрепа. 
Да имам семейството ми до мен днес е 
нещо, което никога няма да забравя. Не 
само да бъда способен да играя отново, 
но и отново да спечеля е нещо, за което 
винаги ще бъда благодарен. Това сако 
със сигурност е удобно.“ След впечатля-
ващия си успех Тайгър Уудс получи поз-
дравления от редица известни личности. 

„Буквално гледах Тайгър Уудс през сълзи. 
Неговото величие няма аналог. Като 
знам през какви травми премина, се 
чудех какви ги вършиш днес?! Толкова 
съм вдъхновена, благодаря ти, прияте-
лю“, заяви Серина Уилямс.

Уудс бе поздравен и от президента 
Тръмп. „Поздравления за Тайгър Уудс 

– един истински шампион. Наистина 
харесвам хора, които се справят стра-
хотно под напрежение. Какво фан-
тастично завръщане за един чудесен 
човек“, заяви Тръмп.

На 43 години голфърът спечели пета мастърс титла

Тайгър УудсТайгър Уудс

с бляскаво завръщанес бляскаво завръщане
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺
В църквата шеф на охранителна 

фирма се молил на Бога: 
- Помогни, Боже, борчетата да са 

здрави, пари да носят, помогни и тоя 
ТИР с бензин да мине границата! И ни 
пази от пандиза. 

За момент дочул в другия ъгъл пенси-
онер да нарежда: 

- Боже, моля ти се, нека ми стигне 
пенсията и този месец за хляб, за мляко 
и да мога и тока да платя…

Веднага борецът притичал при старе-
ца и ядосано му казал: 

- На ти сто марки и стига си занимавал 
Господа с глупости!

� � ☺
Съдийка споделя със съпруга си:

- Напускам съдийството и започвам 
адвокатура.

- Защо бе, Миме?
- Падна ми се най-гадното дело. 

Заловен е катаджия с 50 лева подкуп, 
взет от неправоспособен пиян циганин 
с крадена кола, който се е блъснал в 
турски тираджия с купена книжка, след 
което в тях се е нанизал един камион 
с контрабандна стока, собственост на 
митничар.

- И какво от това?
- Митничарят е племенник на минис-

търа.

� � ☺
Дете пита баща си:

- Тати, колко пари взема един тира-
джия?

Бащата:
- Ами, зависи какво прекарва.
Детето:

- Ако прекарва наркотици, колко ще 
му дадат?

Бащата:
- Десет години, двадесет години...

� � ☺
Български тираджия на дълъг курс до 

Финландия. Лови риба и хваща златната 
рибка, а тя му се примолва да я пусне в 
замяна на едно желание.

- Искам прав път от тук до България!
- А, това не го мога, пожелай си друго!
- Искам, докато сме на път, шофьор-

ските жени да не могат да изневеряват!
- С колко платна да е пътят? 

� � ☺
Вчера бе ограбен ТИР, превозващ 

виагра. Органите на реда издирват 
група закоравели престъпници.

� � ☺
Двама полицаи се зачели в едно 

табло пред кожно-венерологическия 
диспансер. Там съобщавали рисковите 
групи за заболяване от сифилис. 

На първо място - тир шофьори. 
На второ място - артисти. 
На трето място - полицаи и т.н. 
Единият полицай попитал: 

- Какво е това сифилис? 
Другият отговорил: 

- Ей заради такива тъпаци като тебе 

сме на трето място...

� � ☺
Кара си един тираджия камиона и 

гледа на пътя - стопаджийка. С едната 
ръка маха, с другата държи дамаджанка. 
Спира тира и я качва.

- Ти какво, ракийка ли си носиш?
- Не, бензин.
- Ха, че за какво ти е бензин, като се 

движиш на стоп?
- Знам ви аз вас шофьорите! Още на 

първата горичка и ви свършва бензи-
нът. 

� � ☺
12 души борци отиват на лекар и 

всичките имат дископатия.
- Абе, юнаци, какво толкова сте вър-

шили? - пита лекарят.
- Ми шефът вчера вика: „Оня ТИР да го 

вдигнете във въздуха!” И ние цяла нощ 
го държахме.

� � ☺
Двама маже в бара:

-Брато, да знаеш кво стана. 
-Кво е станало? 
-Жена ми ми е изневерила с петел. 
-Как разбра бе? 
-Еми като се прибрах, в леглото наме-

рих перушина. 
-Ооо, пич, тва не е нищо, мойта ми е 

изневерила с ТИР. 
-Еее, как разбра бе? 
-Еми като се прибрах, в леглото ми 

имаше тираджия.

� � ☺
Какво правят блондинките след като 

станат от сън? 

- Отиват си у дома.

� � ☺
Блондинка, брюнет-

ка и червенокоса са в 
пети клас. Коя е с най-голям 
бюст? 

- Разбира се, че блондинката - 
тя е на 18 години.

� � ☺
- Знаете ли защо блондинките не 

боледуват от „Луда крава”? 
- Защото това е болест на мозъка!! 

� � ☺
- Как блондинка си прави мармалад? 
- Като изстисква понички.

� � ☺
- Колко вицове за блондинки има? 
- Нито един. Всички са истина.

� � ☺

Две блондинки се озовали на едно 
летище, една замислена попитала 
другата?

- Винаги сам се чудела как терористи-
те ги отвличат тези огромни самоле-
ти???

Другата се усмихнала и отговорила:
- Ами ти си мноооо тъпа ма, той нали, 

като литне, става малък!!!

� � ☺
Отива разкошна блондинка при 

доктора. Той й казва: 
- Съблечете всичко, сега ще ви пре-

гледам. 
Блондинката се възмутила: 

- Но мен ме боли шията! Защо всичко? 
Докторът помислил малко и казал: 

- Права сте, оставете чорапите! 

� � ☺
Питат блондинка:

- Харесва ли ви Бърнард Шоу? 
- Не знам... А по кой канал го дават?

� � ☺
Когато блондинка роди близнаци, 

започва да се пита: От кого ли второто?
...
Срещат се мъж и блондинка. Мъжът:

- Добър ден!
Тя:

- Хмм... Какво толкова ми каза, че тъй 
бързо ма съгласи...

� � ☺

При врачка е мъж: 
- Виждам, че ще се ожените догодина 

за богата брюнетка. 
Мъжа: 

- Ще ви платя двойно, ако ми кажете 
как да разкарам бедната изрусена блон-
динка от нас.

� � ☺
Две блондинки играят шах.

- Кош! - възкликва едната.
- Чакай, ма, туй да не ти е футбол!

� � ☺
Жените са много по-умни от мъжете... 

Досега не съм чула жена да е поискала 
на един мъж ръката само защото му е 
харесала краката... 

� � ☺
- Кой мъж кара жените да стенат, да 

крещят, да се гърчат, понякога дори 
малко да плачат?

- Как кой... стоматологът!

� � ☺
Жената:

- Гледай, колко ни е грозна ваната! Дай 
да я сменим!

Сменихме я.
- Леле, какви са ни грозни вратите!...
Сменихме ги.

- Леле, какви са ни грозни прозорци-
те!...

Сменихме ги.
- Ама тоя хладилник е много грозен!
Мъжът:

- Скъпа, а ти, скоро поглеждала ли си 
се в огледалото?!

� � ☺
Фънки и Барабата си говорят:

- А’бе ти чули, че Криско изнесъл 
концерт в Африка?

- Добре е направил бе, мен - нека 
разберат, че има по-страшни неща от 
глада!

� � ☺

Отворих един 

Зрънчо и имаше 

подарък;

- „Апартамент 

от Артекс, за 

630 €/кв. м...”

Брокер: Ц. Ц.

ВОДОРАВНО: Диамантената ръка. Ака. Еос. Буни. Он. Статистика. Улама. Гид. Овес. 
Бел. Упадък. Ерар. Каро. Нютон. Глад. Щета. Чилер. Епоси. Ларсен. Рамос. Тя. Нутация. 
Банана. Панел. Свине. Арк. Осло. Атина. Чичо. Ате. Никиш. Флобер. РНК. Сцени. Евита. 
Родилки. Язове. Ад. Лирик. Атики. Дакели. Робот. НЕК. Ури. Бидон. Рара. КПП. Ядове. 
Имарет. Лоб. Илион. Олива. Щангист. Норми. АН. Цианкалий. Икони. 

ОТВЕСНО: Фиат. Пчелна отрова. Плац. Акага. Таунсенд. Купони. Оматид. Артел. 
Килер. БГА. Идън. Салон. Лилия. Ин. Днес. Кючеци. Искри. Диск. Тото. Тини. Акции. 
Болта. Неси. Еол. Ястие. Криви. Корнер. Вишня. Одеони. Забава. Рабин. Изабо. Ной. Ту. 
Ерг. Манаф. Отони. Анус. Леоне. Левит. Моми. Грил. Капса. Човек. Ралик. Абадо. Наиби. 
Инари. Окомер. Старчета. Ереван. Аналогия. Корадо Катани.

Виц в снимка



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

Chicago + suburbs
! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! -Tel. (847) 483-8787 №16166
РАБОТА - CDL ШОФЬОРИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възмож-
ност за прибиране в къщи през ден и 
всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! За повече информация 847-
665-9273 или (847) 483-8787! №16167
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 *
Регионална работа * Леки товари * 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!!
№16168
TABLETENNISCLUB-SALE
Цена US$ , Зипкод 60005, Edge Table 
Tennis Club and Supplies for sale located 
on 318 E Golf Rd, Arlington Heights,IL,next 
to X-Sport Fitness.For more info call 630 
862 0684 Ken №16174
CDL DRIVER $1500
Цена US$ 1500, Зипкод 60007, Levski
Inc търси да назначи шофьор за рабо-
та от понеделник до петък за pick up и
delivery. Малко мили и добро заплащане. 
$300 на ден или $1500 на седмица. Volvo 
автоматик. Чек всяка седмица без никак-
ви удръжки (847)640 8171 №16175
ШОФЬОР НА АВТОВОЗ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся шо-
фьор на автовоз. Заплащане от 70 цен-
та на миля. Желателно е да имате опит 
и да владеете английски. 7084074466 
№16176
CAR HAULER-FOR RENT
Цена US$ , Зипкод 60176, Давам под наем 
CAR HAULER-8CAR- 7084074466 №16178

SAFETY PERSON WANTED
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Trucking 
company зипкод 60007 - търси да наеме 
сейфти телефон за връзка 224-255-0182 
№16180
CDL DRIVER- MIDWEST
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Dry van, 
70ц/миля. Над 80К годишно. Каране 
и почивка- по договаряне. В бизнеса 
от 2003. Само за най-добрите водачи! 
7738959620 №16182
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
ACCOUNTANT TRUCKING , 
Цена US$ , Зипкод 60101, Trucking 
company located in Addison, IL is looking 
for part time accountant/bookkeeper. 
Flexible work time. Must be proficient 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 
Rifle,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
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
LOOKING FOR DRIVER
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for 
drivers,class A, double-triple,experience is
not necessary,steady run,5500 miles per 
week guaranteed,good pay,call 847-877-4745 
№16076
ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60007, Търся шофьори 
class A с double-triple, може и без опит за 
стеди рънс, 5500 мили на седмица, добро 
заплащане 708-369-1475 №16077

\

OFFICE ASSISTANT
Цена US$, Зипкод 60527, Roofing 
company is looking to hire Full Time 
Office Assistant - Excellent English 
required - Benefits include Paid 
vacation, Health Insurance and 401K 
- Early Morning start – 8:00 a.m. The 
office 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 $0.70 per mile for more info 
call 773-580-4032 №16051
CDL OWNER OPERATOR, 
Цена US$ 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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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
Hoffman 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 ир ц р
административни сградид р р д
и здравни кабинетидр

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

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

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, flat 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 оста-
вете 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

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$, Зипкод 60070, PART-TIME Class C 
needed for straight/box truck (no CDL required)
to help with FedEx package deliveries. For 
more information call 702-215-9196 №15894
DELIVERY DRIVERS
Цена US$ 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/HOUSEM
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers / houseman в Pennsylvania 
3039748716 №16179
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

РАБОТАРАБОТА
Търся

Chicago + suburbs
TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60001, Диспечер с
опит търси работа. Намирам се в Бъл-
гария.Имам повече от 4 години опит.
Fluent in English and Russian. +359-876-
511-784 Viber №16169
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
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

ИМОТИИМОТИ
Давам под наем

Chicago + suburbs
FOR RENT ARL HEIGHTS
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007, 2 bdr 
1 bath available for RENT in Arlington
Heights. Heat, central A/C, cooking gas,
water, garbage, laundry included in rent.
Top rated schools. For more information
call 773 996 8900 Sylvia. №16181
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

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
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 Hoffman 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 floors,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
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 flooring, paint 
etc. Rent includes heat, cooking gas, water,
garbade.  For more info call 773 996 8900 Sylvia
№15881

ИМОТИИМОТИ
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



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

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, 
flooring, paint etc. For more information call
773 996 8900 Sylvia.
№15882

УСЛУГИУСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
DISPATCHER TRAINING 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Friday May 

17 1 from 11.00 AM – 6.00 PM Saturday May

18 from 11.00 AM – 6.00 PM Sunday May 

19 from from 11.00 AM – 6.00 PM https://

smarttrucking.us/product/dispatcher-

training-for-trucking-companies/ Register 

and Pay in Full $700, Automatically Receive 

$50 Discount 8472080368 №16170
ФОКУСНИК/ МАГЬОСНИК 
Цена US$ , Зипкод 60194, Българският

Дейвид Копърфийлд прави фокуси за 

рожденни дни на деца Иван 708 415 

0590 №16171
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
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
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
ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране

на прозорци и врати. И всичко за външ-

ния изглед на вашата къща. 8478096144 

№16094

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
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

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

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

  
COAST TO COAST

ИМИГРАЦ. ЕКСПЕРТ 
Цена US$ , Зипкод 60194, Помагам при 

всички имиграционни услуги. 14 години 

опит, безплатна консултация по телефо-

на. Станчо 708 415 0590 №16172

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

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, Прода-

вам 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. Гражданска 

и преглед до юли 2019г. Винетка/1год/ до март

2020г. Сменени масла, филтри, изцяло обслу-

жен. Двигател с верига. Чисто нов, силен аку-

мулатор с 2г. гаранция. 0885945153 №16158
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Физическите упражнения ни 
правят щастливи
Казват, че парите не купу-

ват щастие. С тях обаче 
може да се купи член-
ска карта за фитнес. 

Ново изследване на специалисти 
от Оксфордския и Йейлския уни-
верситет показва, че физическите 
упражнения са по-важни за психич-
ното здраве от парите.

За целите на изследването 
специалистите са анализирали 
данни за физическото поведение и 
настроението на над 1,2 милиона 
американци. Изследваните лица 
е трябвало да отговарят въпроса: 
„Колко пъти сте се чувствали зле 
психически през изминалите 30 
дни, например заради стрес, депре-
сия или емоционални проблеми?”

Участниците са били запитани 
също за доходите и физическата им 

активност.
Изследователите са установили, 

че хората, които тренират редовно, 

се чувстват зле психически около 
35 дни в годината, а неактивните 
индивиди – средно с 18 дни повече.

Ким Кардашиян ще става 
адвокатка
Американската риалити 

звезда Ким Кардашиян 
ще става адвокатка и в 
момента провежда стаж в 

адвокатска кантора.
Тридесет и осем годишната знаме-

нитост, която има 134 милиона по-
следователи в инстаграм, се надява 
да получи адвокатска диплома през 
2022 г. Кардашиян се запалила по 
правните науки, след като се застъпи 
пред президента на САЩ Доналд 
Тръмп за помилването на Алис Мари 
Джонсън. Шестдесет и три годишната 
Джонсън беше зад решетките от 20 
години и беше осъдена на доживо-
тен затвор заради организиране на 
трафик на наркотици.

Една седмица след като се срещ-
на с Кардашиян, Тръмп помилва 
затворничката в началото на 2018 
година. Риалити звездата счита, че 
с по-добри правни познания би 
могла да помогне на повече хора.

Пчелите в Куба 
събират мед за 
Европа

В долините на кубинската провинция 
Матансас пчелите летят на чист въздух, 
без да са застрашени от пестицидите, 
изтребващи тяхната популация в оста-

налите страни по света. Тази чиста околна среда 
и богатото на цветове „меню” са в основата на 
произвеждания от тях мед, който е много търсен 
в Европа.

Навсякъде по света учени и природозащит-
ници бият тревога за намаляването на пчелната 
популация под въздействието на интензивното 
земеделие, на болестите и пестицидите.

Но не и в Куба, където пчелите изглеждат в 
особено добра форма. Средата им е станала чис-
та след икономическата криза през 90-те годи-
ни, предизвикана от разпадането на Съветския 
съюз: оттам на острова се доставяха хиляди 
тонове пестициди, изкуствени торове и хер-
бициди. Когато този внос внезапно секна, Куба 
нямаше друг избор, освен да развива естествени 
алтернативи.

Продават 
таблоида, изнудвал 
Джеф Безос

Компанията „Америкън мидия“ 
(American Media) продава таблоида 
„Нешънъл инкуайрър”, който осно-
вателят на „Амазон“ (Amazon) Джеф 

Безос обвинява в изнудване. За продажбата 
съобщи генералният директор на „Америкън 
мидия“ и главен редактор на изданието Дейвид 
Пекър. 

По думите му компанията остава съсредото-
чена върху избора на оптимален баланс между 
популярни имена, посветени на знаменитостите, 
младежите и активния начин на живот, но и ще 
развива нови платформи като телевизия, аудио-
програми и преки репортажи. Направления, 
които в момента носят значителни печалби, 
уточни Пекър. Той не посочи цената, определена 
за „Нешънъл инкуайрър”, нито кой иска да го 
купи.

Изданието бе критикувано и заради пла-
щането на бившия модел Карън Макдугъл да 
запази мълчание за предполагаемата си афера с 
Доналд Тръмп.

Откриха неизвестен роднина 
на хомо сапиенс
При разкопки във 

Филипините бяха 
открити тринайсет кости 
и зъби, принадлежали 

на непознат далечен прароднина 
на човека от времето, когато хомо 
сапиенс е живял в Африка.

Този древен човекоподобен вид 
е наречен Homo luzonensis – по 
името на остров Лусон, където се 
намира пещерата Каяо. Тези древни 
хора вероятно са били дребни на 
ръст, но тъй като не са открити че-
репни кости, а само зъби, е трудно 
да се определи с точност техният 
ръст. На мястото има и животински 
кости, затова се предполага, че са 
били месоядни и са си служели с 
каменни оръдия. 

Откритите фосилизирани кости 
са на три различни индивида – два-
ма възрастни и един млад. Единият 
е живял преди около 67 000 години, 

а другите двама преди около 50 000 
години. Досега не е извлечено ДНК. 

Някои от чертите им наподобяват 
тези на австралопитека.
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Музиката 
ни прави по-
производителни

Проучване установи, че 38 процента от 
британците, които слушат музика на 
работното място, се чувстват много 
по-производителни.

Тридесет и пет процента от респондентите 
заявили, че приятното озвучаване в офиса зна-
чително подобрява настроението им и снижава 
стреса им.

Тридесет и осем процента от анкетираните 
желаели на работното им място да звучи поп 
музика. На второ място по предпочитания била 
класическата музика.

Но в много офиси имало служители, които не 
могат да се концентрират, когато са подложени 
на фонов шум. При това положение експертите 
препоръчват хората, които искат да са по-про-
изводителни и да слушат музика на работното 
място, да преминат на слушалки, за да бъдат 
избегнати конфликтите.

Русия ще има 
собствен 
интернет

Руските депутати одобриха на второ 
четене спорен законопроект, който 
цели Русия да разполага с независим от 
големите световни сървъри интернет. 

Според властите законовата мярка ще гарантира 
по-голяма самостоятелност на руския интернет 
и защита от външни намеси. Критиците на новия 
закон виждат в него средство, чрез което вла-
стите ще засилят контрола си върху мрежата. Те 
предупреждават, че той може да разруши интер-
нета в Русия и да бъде използван за задушаване 
на инакомислието.

Според формулировката на вносителите 
законопроектът за т.нар. рунет има за цел да 
гарантира устойчива работа на руския сегмент 
от интернет, в случай че той бъде изолиран от 
инфраструктурата на световната мрежа.

Текстът предвижда създаването на инфра-
структура, която ще осигури функционирането 
на руските интернет ресурси в случай на не-
възможност руските оператори да се свържат с 
чуждестранните интернет сървъри.

Джефри Ръш осъди таблоид
Австралийският актьор 

и носител на „Оскар” 
Джефри Ръш спечели 
дело за клевета срещу 

таблоид, издаван в Сидни, и негов 
журналист заради публикации, 
според които той се е държал 
непристойно със своя млада сце-
нична партньорка в театрална 
продукция. 

Ръш заведе дело за клевета 
срещу издавания в Сидни таблоид 
„Дейли телеграф” – собственост на 
медийния магнат Рупърт Мърдок, 
и журналиста Джонатан Моран 
заради материали, публикувани 
през 2017 г. Според публикациите 
актьорът е упражнил сексуален 
тормоз и е докосвал непристойно 
младата си сценична партньорка 
Ерин Джийн Норвил по време 
на постановка на „Крал Лир” на 
Театрална компания Сидни през 
2015-2016 г. 

Съдия Майкъл Уигни е присъдил 
обезщетение в размер на 850 000 
австралийски долара (около 609 

000 щатски долара) заради негатив-
ния ефект от публикациите върху 
репутацията на актьора.

Крадци откраднаха
банкомат
с багер
Крадци използваха тежка 

строителна техника, 
в случая багер, за да 
изтръгнат и натоварят 

банкомат във ван.
Дръзката акция на злосторници-

те била заснета от камерите за на-
блюдение в бензиностанция в град 
Дънгивън в Северна Ирландия. 
Тежката верижна машина най-
напред започнала да дълбае със 
зъбчатата си кофа стената около 
банкомата. След това го подкопа-
ла, вдигнала го във въздуха и го 
натоварила във ван с предвари-
телно премахнат покрив. Крадците 
избягали с плячката и все още няма 
следа от тях.

Трейлър за новия “Цар Лъв”
Компанията „Дисни” пусна 

трейлър за римейка на 
анимацията „Цър Лъв”, 
като по този начин даде 

възможност на феновете да си 
създадат представа за очаква-
ния с голям интерес филм. Новата 
лента, създадена с помощта на 
компютърни изображения, следва 
интригата в отличената с „Оскар” 
през 1994 г. анимация за лъвчето 
Симба, което напуска царството, 
след като чичо му Скар участва в 
конспирация, за да измести баща 
му Муфаса и да стане цар. 

Персонажи в новия филм са 
озвучени от певицата Бионсе, 
актьорите Доналд Глоувър, Чиуетел 
Еджиофор, Сет Роугън и Джеймс 
Ърл Джоунс, който даде гласа си на 
Муфаса във филма от 1994 г.

Сто дни преди премиерата на 
новия филм през юли трейлърът с 
времетраене 2 минути започва със 
сцена с обградения от хиени Скар, 
който разговаря със Симба.

„Цар Лъв” пожъна незабавен ус-
пех след излизането си на екран и 

събра огромна публика навсякъде 
по света, където бе прожектиран. 

Режисьор на новия филм е Джон 

Фавро, който режисира и римейка 
от 2016 г. на „Книга за джунглата”.



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

Лили Алън с нови мюзикъли
Британската поп певица 

Лили Алън подготвя 
два свои мюзикъла и 
албум след неотдав-

нашния успех на мюзикъли като 
„Най-великият шоумен”, „Бохемска 
рапсодия” и „Роди се звезда”.

Според 33-годишната певица 
мюзикълът надделява над виде-
оклипа, тъй като театралното пред-
ставление е най-добрият начин да 
се предаде постоянно променящи-
ят се пейзаж на музиката.

„Мисля, че има известен спад при 
видеоклиповете на песни, а мюзи-
кълите набират скорост”, каза Лили 
Алън в интервю за „Бийтс 1 рейдио”.

„В днешно време наистина е 
трудно да се изкарват пари от му-
зика. Хората не си купуват албуми, 
а от стрийминг не мога да печеля 
заради договора, който подписах 
през 2005 година”, сподели изпъл-
нителката на хита Hard Out There.

Пол Макартни хедлайнер в 
Гластънбъри
Легендарният музикант 

Пол Маккартни ще бъде 
хедлайнер на знако-
вия летен фестивал в 

Гластънбъри. Почитателите му 
обаче ще трябва да почакат, защото 
бившият бийтъл ще се изяви като 
водещ изпълнител догодина.

Сред потвърдените участници в 
тазгодишното издание на феста в 
Съмърсет, Англия, са грайм звез-
дата Стормзи, „Кюър” и „Килърс”. 
Основателят на проявата Майкъл 
Ийвис обаче изглежда по-загрижен 
за подбора на изпълнителите и има 
по-големи планове за 2020 г., когато 
ще бъде отбелязана 50-годишнина-
та на Гластънбъри. 

В интервю за Би Би Си Съмърсет 
Ийвис е загатнал, че бивш член на 
легендарната ливърпулска четворка 
„Бийтълс” ще озари сцената с при-
съствието си. „Пол е в много добра 

форма в момента”, е заявил той. 
Запитан дали това означава, 

че Маккартни ще се изяви на 
Гластънбъри, Майкъл Ийвис е 
отговорил: „Надявам се за 50-го-
дишнината.”

Намекът му идва скоро след като 
дъщеря му Емили Ийвис, която 
помага в организирането на фести-
вала, загатна, че две от най-големи-
те имена в музиката са ангажирани 
за участие през 2020 г.

Русия и САЩ с бартерни 
космически полети
НАСА е предложила на 

„Роскосмос“ бартерни 
полети на руски и аме-
рикански астронавти 

до Международната космическа 
станция.

Идеята е руски космонавти да 
летят до станцията на американски 
космически кораби, а американ-
ските астронавти, при условия на 
бартер, да правят същото с руските 
„Союз”. По думите на ръководителя 
на „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин 
американската страна била готова 
да доставя при условия на безфи-
нансов бартер руски космонавти 
до станцията, когато техните нови 
космически капсули бъдат лицен-
зирани за полет.

За споразумението между 
„Роскосмос“ и НАСА за полети 
както на руски, така и на амери-
кански кораби, Рогозин за пръв 

път съобщи през март тази година. 
Това стана по време на пресконфе-

ренция след скачването на кораба 
„Союз МС-12” със станцията.

Крадец се оказа 
прахосмукачка

Полицейски екип в щата Орегон беше 
повикан от домакиня да залови 
крадец в дома й, който се оказа 
прахосмукачка.

Блюстителите на реда в окръг Вашингтон 
пристигнали на място с полицейски кучета. Те 
получили сигнал от жена, която твърдяла, че в 
банята й се бил заключил крадец. Дамата видяла 
дори как сянката му се движи под цепката на 
вратата.

Полицаите чули подозрително шумолене в 
сервизното помещение и извадили оръжието си. 
На няколко пъти подканили крадеца да се пре-
даде, като странните звуци ставали все по-чести. 
Накрая разбили вратата и сварили движеща се 
прахосмукачка робот от вида „Румба роботик” да 
издава подозрителния шум.

Разпитаха 
съпругата на 
шефа на „Нисан“

Японската прокуратура разпита в Токио 
Карол Гон, съпруга на бившия шеф 
на автомобилния съюз „Рено-Нисан-
Мицубиши“ (Renault-Nissan-Mitsubishi) 

Карлос Гон, след като той бе арестуван отново 
през миналата седмица за злоупотреба с 
доверие.

Заседанието бе закрито, присъстваха адвока-
тите на Карлос Гон и съдия. 

Очакваше се прокуратурата да разпитва 
Карол Гон за предполагаем трансфер на сред-
ства на „Нисан“ към нейната компания, базирана 
на британските Вирджински острови, които са 
данъчно убежище.

Карол Гон „отговори искрено” на въпросите на 
прокуратурата, каза пред репортери адвокатът 
на Карлос Гон, Юничиро Хиронака. 

Прокуратурата поиска разпита на Карол Гон в 
съд, тъй като тя отказа доброволно изслушване.
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Райън Рейнолдс с клип за 
Pokemon
Актьорът Райън Рейнолдс 

е пуснал комедиен клип 
за предстоящия филм 
„Pokemon: Детектив 

Пикачу”, в който озвучава главния 
персонаж. 

Видеото, поместено на канала 
на Рейнолдс в ютюб, показва как 
разнообразни покемони, сред 
които Чаризард, Ийви, Джиглипъф, 
Сайдък и Скуиртъл, се явяват на 
прослушване за филма. Всеки от 
тях позира пред камера, демон-
стрирайки характерните си черти 
или уникалните си сили. 

Клипът съдържа и сцени от фил-
ма „Pokemon: Детектив Пикачу”, в 
който главният герой говори с гла-
са на Райън Рейнолдс. Продукцията 
с участието на Джъстис Смит, 
Катрин Нютън и Кен Ватанабе 
излиза на екран на 10 май.

Рекорден бонус в “Ксиаоми”
Създателят на китайската 

технологична компа-
ния „Ксиаоми” Лей Джу 
е получил бонус от над 

960 милиона долара. Плащането е 
потвърдено в годишния финансов 
отчет на фирмата. Бонусът е под 
формата на акции и от компанията 
го дават на Лей Джу заради осемго-
дишната му отдаденост на бизнеса. 
Той от своя страна заяви, че ще 
дари парите за благотворителност.

Не се знае каква е точната сума 
на заплатата на предприемача и 
какви са дивидентите му.

“Ксиаоми” е четвъртият най-го-
лям производител на смартфони 
в света. Тя успява да продаде 
по 70 млн. телефона на година. 
Телефоните печелят все повече 
почитатели в Европа заради из-
ключително добрата си цена за 
предлаганите характеристики, 30% 
по-ниска в сравнение с другите 
смартфони.

Тайна организация ремонтира 
в Рим
Тайна италианска органи-

зация ремонтира улиците 
на Рим. Принудени са да 
се крият като престъп-

ници, но не са. Те са членове на 
тайната група Gap. Крият самолич-
ността си, защото ремонтирането 
на потрошената настилка без офи-
циално разрешение от общината е 
незаконно в Италия.

Поддръжката на инфраструкту-
рата на Рим – или липсата на такава 
– отдавна е водеща тема в италиан-
ската столица.

В града има около 10 000 дупки – 
основната причина за недоволство-
то на многото столичани, пътуващи 
със скутери.

Събирането на отпадъците също 
е основен проблем. През 2013 г. 
градското депо спира да работи, от 
което последват периоди на „криза 
с отпадъците“, в които улиците са 
изпълнени от боклуци.

Преиздават 
“Романът на 
Яворов”

След повече от 30 години отсъствие от 
книжния пазар „Романът на Яворов” 
беше преиздаден от издателство 
„Колибри”.

На страниците на книгата съвременникът на 
Яворов Михаил Кремен разглежда двете хипо-
тези, свързани със смъртта на Лора – едната, че 
Яворов я е убил, а другата, че тя се е самоубила.

Този роман разказва историята от гледната 
точка на Михаил Кремен, който е бил близък на 
Яворов. Самият Кремен има писателски талант 
и кариера, но не е толкова популярен колкото 
Яворов. 

Това не е точно художествен роман. Това е 
изследване на последните дни от живота му, 
проследяване на хипотезите около този крими-
нален случай плюс опит за характерологичен 
портрет от страна на самия Михаил Кремен. 

„Романът на Яворов” е книга за една епоха, 
за нейния начин на мислене, роман, който ни 
връща във вече носталгичната атмосфера на 
едно изгубено време, което обаче е примамливо 
със своя драматизъм, със своите романи, че 
може да бъде прочетено с удоволствие от всеки 
съвременен читател.

2600 вещи, 
забравени в 
метрото в Москва

От началото на 2019 г. в московското 
метро са забравени над 2600 вещи, 
като сред най-интересните находки 
са студентски фотоалбум от 50-те 

години, шевна машина и китара, съобщиха от 
пресслужбата на московското метро.

Една четвърт от вещите вече са върнати на 
собствениците.

Сред необичайните вещи са фотоалбум със 
снимки на випускници от 1959 г. на медицинския 
университет „И. М. Сеченов“, китара, боксьорска 
круша, шевна машина, паркетни листа и плочки.

Също така през първото тримесечие в бюрото 
за забравени вещи са доставени пътни чанти, 
раници с лични вещи и куфари.

От метрото добавят, че нещата се съхраняват 
в склада на забравени вещи за период от шест 
месеца. Всеки ден от 20 до 40 вещи пристигат 
там, а миналата година от 8000 забравени неща 
2000 са върнати на собствениците им.
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На днешния 
ден преди 
140 години 
е приета 

Търновската консти-
туция. Тя е основният 
закон на Третата бъл-
гарска държава в 
периода от 1879 до 1944 
г., въпреки че на няколко 
пъти е суспендирана.

Конституцията е 
резултат от работата на 
Учредителното събра-
ние. В Учредителното 
събрание има 229 
депутати.  От тях 117 
са избрани по звание 
(висши духовници и 
председатели на ад-
министративни съвети 
и съдилища), 88 са 
избрани от народа, 5 са 
представителите на уч-
реждения и дружества и 
19 лица са назначени от 
княз Дондуков-Корсаков.

За председател на 
събранието е избран 
Антим I а подпре-
дседатели са Петко 
Каравелов и Тодор 
Икономов.

По същото време 
в Пловдив заседава 
Комисия от европей-
ски представители, 

която трябва да изработи основен 
Органически устав за областта Източна 
Румелия. Откъснатите българи в 
Северна Добруджа, в Македония и 
Одринска Тракия нямат право на де-
легати. Въпреки това от там пристигат 
избраници в Търново, някои от които 
записани като представители на окръзи.

Значителна част от 
депутатите са с висше 

образование
2/3 от тях владеят френски, а полови-

ната - френски и още един език. Около 
70 души са активни участници в нацио-
нално-освободителното движение. Най-
много са учители, прависти, духовници, 
публицисти, издатели, лекари, но има и 

търговци, занаятчии, селяни. След 500 
години липса на собствена държавност 
българите успяват да излъчат подобни 
хора да ги представляват.

В началото има доста гласове, които 
призовават Учредителното събрание да 
не се открива, защото по този начин ще 
се признаят непсраведливите клаузи на 
Берлинския договор. В крайна сметка 
обаче тези намерения са осуетени от 
руското правителство и от по-умерени-
те депутати.

Политическите лагери в събранието 
са два - консерватори и либерали. 
Консерваторите са по-образовани, но 
и по-малобройни. Техни водачи са д-р 
Константин Стоилов, Григор Начович, 
Тодор Икономов, Марко Балабанов.

Водачи на либералите са Петко 

Каравелов, Петко Славейков, Драган 
Цанков. В крайна сметка именно те 
надделяват и до голяма степен в кон-
ституцията са заелегнали идеите, които 
те защитават.

Консерваторите пледират за кон-
ституция, която да не е прекалено 
демократична. Тяхната теза е, че по 
време на османското владичествто 
българите не са имали политически 
правдини. А тхяното ползване изис-
ква определено умствено развитие и 
нравствени качества, за които трябва 
време. Бляскавите речи на Славейков 
обаче, в които той призовава депутата-
тите да имат повече вяра в народа си в 
крайна сметка печелят симпатиите на 
събранието. Консерваторите, например, 
искат парламента да има горна камара 
или сенат, което е напълно отхвърлено 
след пламенните речи на водачите на 
либералния лагер.

Търновската конституция цели да 
закрепи юридически социално-ико-
номическите и политическите изме-
нения в българското общество след 
Освобождението през 1878 г. Съгласно 
член 4 българското царство е монархия 
наследствена и конституционна, с 
народно представителство.

Прокламира се министерска отговор-
ност, депутатска неприкосновеност и 
общинско самоуправление.

Князът има големи 
правомощия

Той е титуляр и на законодателната, 
съвместно с Народното събрание и 
на изпълнителната власт, тъй кат сам 

назначава министрите. Съдебната 
също действа от негово име, което е 
знак, че разделението на властите не е 
осъществено до край. С измененията 
на Търновската конституция от 1893 
г. и 1911 г. се намаляват правата на 
Народното събрание и се засилва 
монархическата власт. След обявяване 
на независимостта на България през 
1908 г. князът става цар, а княжеството 

- царство. Поправката от 1911 г. дава 
право на монарха и правителството 
да сключват тайни договори без съ-
гласието на Народното събрание. Това 
ще се окаже пагубно в предстоящите 
Балкански войни.

Редът, установен от Търновската 
конституция, многократно е отменян. 
За първи път това става само 2 години 
след приемането й. През 1881 г. е уста-
новен т.нар. режим на пълномощията.

През 1923 г. и през 1934 г. пък са из-
вършени военни преврати. Формално 
Търновската конституция престава да 
действа през 1947 г., когато е заменена 
от конституцията на народна република 
България.

Особено впечатляваща е главата, която 
разписва правата на гражданите. Тя 
звучи актуално и днес, което прави чест 
на нашите предци, приели Търновската 
конституция. Записано е, че всички бъл-
гарски поданици са равни пред закона, 
няма разделение на съсловия, няма 
титли за благородство, всеки роб, стигнал 
до българска територия, става свободен, 
никой не може да бъде наказан през 
присъда, кореспонденцията е неприкос-
новена, печатът е свободен и т.н.

Как либералите победиха Как либералите победиха 
консерваторитеконсерваторите

Търновската конституция

Депутатите от Учредителното събрание

На днешния ден преди 140 години е приета Търновската конституция
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