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Лицемерно ли е да 
дариш за „Нотр Дам”, 
а не за Сирия?

Повече от 1 милиард долара са събра-
ни за възстановяването на катедралата 
“Нотр Дам”. Това би трябвало да е добра 
новина. Но в разделеното ни общество, 
изглежда, няма кауза, която да може да ни 
обедини. Моментално се появиха серия 
от коментари, колажи, шеги и възмутител-
ни коментари – ама как е възможно да се 
дават тези пари за църква, имало толкова 
гладуващи – в Африка, в Сирия, в Ирак, в 
България; толкова църкви и паметници в 
България се рушали, а за историческите 
сгради и артефакти в Сирия нещо?

Съгласен съм, че има голяма доза 
лицемерие и собствен ПР в някои от 
тези дарения. Но да погледнем фактите – 
някои от най-богатите френски граждани 
и техните компании дариха по 100-200 
милиона евро още в първите 24 часа след 
пожара. Ясно е, че ще получат данъчни 
облекчения, но нали точно заради това са 
направени тези закони – за да стимулират 
дарителството (някои от милионерите 
се отказаха да се ползват от данъчната 
преференция за сумите, които даряват за 
“Нотр Дам”). 

Но това е жест на богатите и успели 
хора на Франция – все пак не е комуни-
зъм и всеки сам решава за какво и как да 
харчи парите си. Дори това да са глупости 
според някои.

А какво правят богатите и успели хора 
в Сирия, Ирак, Африка… и България? 
Има нещо, което обединява повечето от 
тях (не всички, разбира се). Те продължа-
ват да грабят от народа си, готови са да 
подпалят историческото си наследство, 
ако това е нужно, за да правят още пари, и 
след това да подкупят някого, за да изка-
рат виновен някой клошар – спомняте си 
за красивите Тютюневи складове в Плов-
див или за Царските конюшни в София.

Това е разликата – въпрос на цивилиза-
ционен избор. 

А възмутителните коментари за гла-
дуващите и страдащи в Африка, Ирак, 
Сирия ми се струват още по-лицемерни 
от даренията на някои от богаташите за 
“Нотр Дам”. Когато в новините правим 

репортажи по тези теми, рейтингът пада, 
кликовете в сайтовете намаляват – просто 
тези теми не вълнуват, да не се лъжем. 
Едва ли растат и даренията за тези места 
и каузи в благотворителните организа-
ции. И е ясно защо – тези хора, които 
страдат неимоверно, не изглеждат като 
нас – не са бели, не са християни и са да-
леч. Това е истината. Затова има толкова 
много хора, които искат да строят стени – 
и тук, и в България, за да се пазим от тези, 
различните. Затова и техните теми не ни 
вълнуват, докато не се окажат на прага ни, 
буквално. Ако имаше по-добра политика 
към тези райони, едва ли милиони щяха 
да тръгнат да търсят убежище и по-добър 
живот в Европа. Но няма, не се интересу-
ваме, не ги гледаме, да се оправят сами 
– това казваме. Но сами в този толкова 
малък и свързан свят няма. Един ден 
проблемът се оказва на границата ни, 
напиращ да влезе. 

А що се отнася до идиотската идея 
на премиера Бойко Борисов и един куп 
селски (по манталитет) кметове България 
да изпраща пари на Франция, мога още от 
сега да се обзаложа на едно – Париж ще 
има възстановена “Нотр Дам”, преди Бъл-
гария да построи автомагистрала “Хемус”. 
И никой не може да ме убеди в обратното. 
А след няколко години и фактите ще го 
докажат. Иначе да, България може и тряб-
ва да помогне с талантливи живописци 
и реставратори, да покаже съпричастие 
към тази загуба на общочовешката ни ис-
тория, но това с паричните дарения от по 
5-10 хиляди долара (каквато идея имаше 
в Поморие) е малко като видяла жабата, 
че подковават коня. Но май било волът. 
Смешна работа на парвенюта. 

Иначе в САЩ за нашите приятели 
католици този уикенд е Великден, за 
нас – Цветница. Поводи да се помолим за 
по-добър свят.

Хубав уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Зам.-министърът на икономика-
та Александър Манолев стана 
поредният във властта, който 

подаде оставка заради имота си. 
Повод за оттеглянето му стана инфор-
мация, че е построил частна вила с 
минерален басейн край Сандански 
с европейски пари за къщи за гости 
по Програма за развитие на селските 
райони (ПРСР).

Манолев отрича да е виновен, но 
прокуратурата и Комисията за борба 

с корупцията започнаха 
проверка на имота му.

„Ловът на вещици при-
доби плашещи размери. 
И вече не става дума за 
мен, а за семейството 
ми. В тази ситуация аз 
ще съм този, който ще 
направи крачка назад“, 
коментира бившият зам.-
министър ситуацията.

Къща „извади“ още 
един от властта

Иванчева от ареста: Змията 
умира, борбата продължава
Бившият кмет на „Младост“ и заместничката й с отворено писмо от ареста

Б
ившият кмет на „Младост“ 
Десислава Иванчева и 
заместничката й Биляна 
Петрова написаха открито 
писмо от ареста, в което 
обвиниха властите, че са 

зад решетките, за да им бъде запушена 
устатата.

Иванчева и Петрова бяха осъдени съ-
ответно на 20 г. и 15 г. затвор на първа 
инстанция по обвинение в искане на 
подкуп в размер на 70 000 евро. Заради 
присъдата двете бяха върнати отново в 
ареста след няколко месеца под дома-
шен арест.

„Змията хапе най-силно, когато знае, 
че умира“, пишат двете в писмото си. Те 
припомнят и всичко, което са успели да 
направят през четирите месеца, откакто 
бяха изведени от килиите и пуснати под 
домашен арест.

„Разкрихме, че бащата на прокурора 
Иван Гешев е участвал в източване на 
държавна фирма „Софтранс такси” и 
загубата за държавата е над 13 милиона 
лева. Това са 13 милиона причини отно-
во да ни арестуват“, пишат Иванчева и 
Петрова.

Те разказват, че

започнали да разкриват 
злоупотреби

на главния архитект на София Здравко 
Здравков. Той купил апартамент и ате-
лие в центъра на гр. Банкя по 115 евро/
кв. м, и то върху общинска земя. „Отстъ-
пеното право на строеж е само 1 лв./
кв. м при реална цена над 250 евро/кв 
м. Имотът е заграден – така Здравков и 

съседите му (три-
ма са строителни 
предприемачи) 
ползват безплат-
но общинска 
земя, а общината, 
т.е. всички ние 
им плащаме 
данъците. И 
най-скандал-
ното – според до-
говора строежът 
е трябвало да 
завърши за 2 го-
дини, т.е. до 2004 
г., а не през 2011 
г.“, пишат бившия 
кмет и 

заместничката й.
Двете припомнят, че Иванчева 

планира да се яви на евроизбо-
рите и в момента тече подписка 
за издигането й като независим 
кандидат. „Само така можем да се 
борим за истинска промяна. Тук 
прасетата са окупирали всички 
власти и няма кой да ги накаже“, 
се казва в писмото. 

Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова

Александър 
Манолев
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О
сем месеца след тра-
гедията на пътя край 
Своге, при която 20 
души загинаха при ката-
строфа, прокуратурата 
повдигна нови обви-

нения. Сред тях са настоящ началник в 
пътната агенция (АПИ), бивш шеф в АПИ 
и служители на ръководни позиции в 
строителната компания „Трейс”. Така 
обвиняемите по делото вече са осем 
души.

Основна предпоставка за катастро-
фата край Своге, при която загинаха 20 
души, е лошата асфалтова настилка на 
пътя, обяви прокуратурата, позовавай-
ки се на експертизите по делото.

Жестоката катастрофа стана на 25 
август миналата година, когато автобус 
с група екскурзианти навлезе в остър 
завой при много силен дъжд и падна в 
неколкометрова пропаст.

Сред обвинените са двамата бивши 
членове на УС на АПИ Дончо Атанасов 
и Светослав Глосов. Те са на свобода 
под гаранция в размер на 10 000 лева. 
Изпълнителният директор на „Трейс-Со-
фия”, фирмата, направила некачестве-
ния ремонт на пътя, Бисер Иванов е с

парична гаранция 
15 000 лева

а за останалите обвиняеми гаранцията 
е по 2000 лева.

Прокуратурата продължава да под-
държа обвинението си срещу шофьора 
на автобуса Григор Григоров. Разслед-
ването е категорично, че той е нарушил 
правилата за движение по пътищата, 
като е шофирал с превишена скорост. 
Установено е, че рейсът е навлязъл в 
завоя с около 53,5 км/ч, а с тази скорост, 
според прокуратурата, водачът не е 
имал техническа възможност да реаги-

ра на мокрия асфалт. „Такава техническа 
възможност водачът на автобуса е 
имал, ако е спазил максимално допусти-
мата скорост от 40 км/ч”, отбелязват от 

прокуратурата.
От събраните доказателства е устано-

вена и техническа причина за възник-
ването на катастрофата – значително 

намален коефициент на сцепление 
между гумите и асфалта, дължащ се на 
лошото му качество.

Разследването е показало, че пътят в 
района на произшествието е трябвало 
да бъде обезопасен със стоманени 
предпазни огради. Поставянето им оба-
че дори не е било предвидено в про-
ектната документация. Въпреки това от 
събраните доказателства ставало ясно, 
че монтираната в участъка на произ-
шествието еластична предпазна ограда 
не би могла да задържи автобуса.

Още 7 души обвинени 
за 20-те жертви 
край Своге
Шофьорът остава 
обвиняем – карал с 53 км/ч 
вместо с 40 км/ч

Шофьорът на автобуса
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Богатите извадиха парите: 
$1 млрд. за „Нотр Дам“

С
амо два дни след като 
огънят погълна и почти 
изпепели парижката 
катедрала „Нотр Дам“, 
френските власти обяви-
ха, че са събрани почти 1 

млрд. долара, дарени за възстановява-
нето й. Дарители са от обикновени вяр-
ващи до магнати и големи корпорации.

Πъpвите, които обещаха даре-
ния, бяxa съпругът на Салма Хайек, 
Фpaнcoa-Aнpи Πинo. Той е пpeдceдaтeл 
и глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa 
компанията, която притежава Guссі 
Кеrіng ЅА. Фpaнcoa-Aнpи Πинo и бaщa 
мy Франсоа Пино обещаха да дapят 
€100 милиoнa oт инвecтициoннaтa им 
ĸoмпaния Аrtеmіѕ. Texният „зaĸлeт вpaг” 
– ceмeйcтвo Apнo – oтгoвopи минyти 
пo-ĸъcнo c oбeщaниe зa €200 милиoнa, 
ĸaĸтo и c apxитeĸтypнa и дизaйнepcĸa 
пoмoщ oт ĸoнглoмepaтa им LVМН.

Двeтe cъoбщeния бяxa пocлeдвaни oт 
вълнa ĸopпopaтивни и индивидyaлни 
дapeния. Texнoлoгичният ĸoнcyлтaнт 
Сарgеmіnі ЅЕ oбeщa €1 милиoн. 
Cтpoитeлнaтa VІnсі ЅА, ceмeйcтвo Дyвaл 
(coбcтвeниĸ нa Grоuре Duvаl) и бaнĸa 
ВNР Раrіbаѕ cъщo oбявиxa, чe щe дapят, 
бeз дa yтoчнявaт ĸoлĸo. Фpeнcĸият 
eнepгиeн гигaнт

Тоtаl cъщo oбeщa €100 
милиoнa

Kмeтът нa Πapиж Aн Идaлгo зaяви, 
чe ĸмeтcтвoтo нa гpaдa щe oтпycнe 
€50 милиoнa зa възcтaнoвявaнeтo 
нa ĸaтeдpaлaтa. Pъĸoвoдитeлят нa 
peгиoн Ил дьo Фpaнc Baлepи Πeĸpec 
oбяви oтпycĸaнeтo нa €10 милиoнa зa 
cпeшнa пoмoщ зa възcтaнoвявaнeтo нa 
ĸaтeдpaлaтa.

И Аррlе oбeщa дapeниe. Направиха 
го и световните лидери, потресени от 
пожара.

Пpeзидeнтът Eмaнюeл Maĸpoн зaяви, 
чe ĸaтeдpaлaтa щe бъдe pecтaвpиpaнa 
в paмĸитe нa пeт гoдини, ĸoeтo бe 
oпpeдeлeнo ĸaтo aмбициoзнa цeл.

Защото според специалистите 
възстановяването ще е съпътствано с 
много предизвикателства и ще отнеме 
години, ако не десетилетия.

Първото предизвикателство е неза-
бавно да бъде защитен интериорът на 
сградата от природните сили, след като 
покривът изгоря. Затова приоритет е 
да бъде инсталиран временен покрив 

от метал или пластмаса, който да 
спира дъжда. След това ин-
женери и архитекти ще 
започнат да оценяват 
пораженията.

За щастие съ-
ществува пълна 
документация за 
сградата. Истори-
ци и археолози 
са направили 
подробни плано-
ве и много снимки, 
включително много 
детайлна триизмерна 
лазерна възстановка на 
интериора.

Второто предизвикателство е да 
бъде спасен материалът, защото част от 
него може да е подходящ за повторно 
използване.

Изящните витражи изглеждат непо-
кътнати, но и те вероятно са преми-
нали през „топлинен шок” от високата 
температура, последвана от студена 
вода. Това означава, че стъклото, обко-
вано с олово, може да се е изкривило, 
да е било отслабено и ще трябва да 
бъде прегледано внимателно.

След като бъде стабилизирана 
сградата и оценени щетите, ще започне 
реставрацията. Вероятно тя ще е с 
участието на експерти от много дър-
жави.

Много от 
светините 
бяха спасени

Макрон обеща да я възстанови 
за 5 г., но според специалисти 
ще са нужни десетилетия

Ф
ранция и светът посрещнаха 
с облекчение новината, че 
големият орган на църквата 

не е горял. Забележителният инстру-
мент с 8000 тръби обаче трябва да 
бъде разглобен и изнесен. Постра-

далите от пушека ценни картини 
ще бъдат реставрирани в 

Лувъра.
Много от светините 
в „Парижката Света 

Богородица” бяха 
спасени в пожара. 
Тръненият венец, 
туниката на свети 
Луи, парче от 
кръста на Христос 

и пирон, с който е 
бил закован за него, 

реликварии и картини 
бяха изнесени с човешка 

верига от пожарникари, по-
лицаи и служители на кметство-

то. Ценностите от съкровищницата в 
катедралата също са спасени.

Открит бе и металният петел от 
кулата стрела, в който се съхраняват 
мощи на свети Дени и на света Жен-
виев – покровители на Париж.

Фpaнcoa-Aнpи ΠинoЕрик и Полин Дювал, президенти на Groupe Duval
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Отмениха гаранцията на 
Местан за катастрофата

Окръжният съд в Кърджали от-
мени гаранцията от 10 000 лева 
на лидера на ДОСТ Лютви Мес-

тан. Тя му беше наложена от прокурату-
рата за катастрофата край ГКПП-Маказа, 
при която загина 6-месечно бебе.

Магистратите отменят гаранцията с 
мотива, че нямат яснота за имуществе-
ното състояние на политика. Решението 
е окончателно. Засега в сила остават други две мерки, наложени на Местан – 
забрана да напуска страната и отнемане на шофьорската книжка.

България наравно с Етиопия 
по свобода на словото

България е на 111-о място в света 
по свобода на медиите. Това 
става ясно от годишния Индекс 

за свобода на пресата, оповестен от 
„Репортери без граници“. В класацията 
страната се намира между Етиопия, 
която има същия индекс, и Мали, която 
е на 112-о място. В класацията са оцене-
ни 180 държави.

На първите 3 места са три скандинавски страни – Норвегия, Финландия и 
Швеция. Последното място е за Туркменистан.

Десетки арестувани при 
акция срещу ало-мафията
Д есетки бяха арестувани 

след спецакция срещу 
група за ало-измами в Горна 

Оряховица, Сохия и в Румъния.
Задържани са петима души в 

България и 28 в Румъния. Сред 
арестуваните в Румъния е и 
ръководителят на групата. Той е 
български гражданин.

При акцията са иззети шест 
луксозни автомобила. До момен-
та има доказателства за нанесени щети от ало-измамите в размер на 2 млн. лв.

Президентът освободи 
началника на кабинета си

Президентът Румен Радев освободи 
с указ Иво Христов от длъжността 
началник на кабинета на президен-

та. Христов напуска по негова молба, след 
като преди дни стана ясно, че е включен на 
избираемо място в листата за евродепутати 
на БСП. „Това е лично решение, което аз 
уважавам. Всеки е свободен да бъде там, 
където се надява да бъде най-полезен и 
най-значим. Вярвам, че България има нужда 
от компетентни представители в ЕП”, комен-
тира преди дни Радев.

Жена бе убита в софийския 
квартал „Младост“
43-годишна жена бе откри-

та мъртва в апартамент 
в софийския квартал 

„Младост”. Полицейски източници 
разкриха, че по тялото й е имало 
следи от насилие. Няколко часа 
по-късно бе задържан синът й, 
който е наркозависим. Разследва-
щите смятат, че младият мъж е убил 
майка си.

Преди дни 21-годишният младеж 
е трябвало да влезе в клиника за наркозависими. Полицията разкри, че е съпри-
частен и към обир на казино, станал наскоро.
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Българин изчезна в Есекс, 
месеци без следа от него

Б
ългарин изчезна безслед-
но в Есекс, град в Северна 
Англия. Вече повече от два 
месеца няма следа от него.

Полицията на Острова 
подновява издирването на 

Валентин Качанов. Той е на 27 години. 
Следите му се губят, след като на 8 фев-
руари в 7,40 часа сутринта се обадил на 
майка си в България. 

Валентин напуснал дома си, за да 
отиде до магазина „Теско Екстра” и след 
това до мола „Лейкссайд” в 10 часа 
сутринта. Изтеглил пари от банкомат 
и вероятно е бил видян в център за 
залагания в мола. Какво е правил след 
това и с кого се е срещал – остава в тай-
на. Възможно е да се е върнал у дома 
или да е отишъл на работно си място в 
предградието на Лондон Грейс.

Младият мъж често е разговарял със 
семейството си в България, не е имал 
никакви проблеми, разказва детекти-
вът Саймън Анслоу. Той признава, че 
засега няма никаква информация каква 
може да е причината за изчезването на 
българина.

Не е имал дългове
или проблеми с алкохол или наркотици, 
психически отклонения или връзки с 
хора, замесени в престъпление. Семей-
ството на Валентин е много притеснено 
и ние също”, допълва още детективът.

Когато е напуснал квартирата си, бъл-

гаринът не е взел със себе си паспорта 
си. Там са останали и всичките му други 
документи, както и багажът. Телефонът 
му известно време давал свободно, но 
по-късно сигналът показвал, че не може 
да се установи връзка.

Майката на Валентин се е свързала 
с българската полиция и с Интерпол, 
помолила е всичките му познати да раз-
пространят информацията за изчезва-
нето му. Британската полиция е ходила 
няколко пъти до дома му, но не открила 
нищо там.

Валентин се е разбирал с майка си, 
баща си и сестра си и не е имало никак-
ва причина да прекъсва контакта си с 
тях. Никой от приятелите му в Англия не 
се е чувал с него. Той живее там от три 
години.

Единственото странно, което близки-
те откриват в поведението му, е, че не 
се е обадил за рождения ден на баща си 
– нещо, което винаги е правел.

Приятелите на Валентин молят бъл-
гарите във Великобритания да дадат 
информация, ако имат такава.

Валентин се обадил на майка си на 8 февруари и оттогава няма новини за него
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САЩ вече пазят в тайна 
ядрения си арсенал

Администрацията на президента 
Доналд Тръмп е прекратила без 
обяснение доскорошната практи-

ка на американското правителство да 
разкрива текущия размер на запасите 
от ядрени заряди.

Решението бе разкрито в писмо на 
Министерството на енергетиката до 
Федерацията на американските учени. 
За последно през септември 2017 г. администрацията на Тръмп разкри, че аме-
риканският ядрен арсенал се състои от 3822 ядрени заряда – със 196 по-малко 
от предишната година.

Спипаха евентуален подпалвач 
в църква в Ню Йорк

Евентуален подпалвач на кате-
драла в Ню Йорк бе спипан от 
полицията. 37-годишният мъж бил 

хванат в катедралата „Свети Патрик“ в 
Манхатън с туби бензин, флакон за пъл-
нене на запалки и няколко запалки.

Охранител на църквата му поискал 
обяснение, след което мъжът опитал да 
избяга, но бил заловен от полицията.

Заподозреният има полицейско досие. Все още се уточнява каква е била 
целта му.

Министърът на енергетиката 
щастлив при Тръмп
Министърът на енергетиката Рик 

Пери се наложи да обясни, че 
няма намерение да напуска 

поста си, след като агенция Блумбърг 
обяви, че той обмисля това.

„Той е щастлив да служи на прези-
дента Тръмп и да оглавява Министер-
ството на енергетиката”, писа в Twitter 
прессекретарката на министерството 
Шейлин Хайнс.

Според източниците на Блумбърг Пери обмислял такава възможност от ня-
колко седмици и сега решавал в кой момент да обяви оставката си и при какви 
условия.

САЩ обявиха нови санкции 
срещу Венецуела

САЩ налагат нови санкции срещу 
централната банка на Венецу-
ела. Това обяви съветникът по 

въпросите на националната сигурност 
на президента Джон Болтън.

Целта е да се ограничат американ-
ските трансакции с банката и да се спре 
достъпът на финансовата институция 
до американска валута.

Болтън каза, че тези наказателни действия трябва да послужат като преду-
преждение за други страни, включително Русия.

Ню Йорк забранява новите 
продукти от кожа
В Ню Йорк, една от столиците на 

световната мода, ще бъде забра-
нена законодателно продажбата 

на нови продукти, изготвени от живо-
тински кожи.

Предвижда се в целия щат забраната 
да бъде за продажбата и производство-
то на всякакви изделия от кожа на диви 
и отглеждани във ферми животни.

Очаква се представителите на кожарската индустрия да посрещнат на нож 
новата мярка, тъй като тя може да остави без работа 1100 жители на град Ню 
Йорк, който исторически е свързан с кожарството.



19 - 23 април 2019 13

Докладът на Мълър: Многобройни 
контакти с Русия, опити за 
спиране на разследването

Главният прокурор на Тръмп обвинен, 
че е подвел за изводите от доклада

С
лед 22 месеца на раз-
следване, което задържа 
вниманието на нацията 
и света, докладът на 
Робърт Мълър беше раз-
пространен в четвъртък 

сутринта. Но не и преди министърът 
на правосъдието и главен прокурор 
на Тръмп Уилям Бар да обрисува в 
розови щрихи изводите на Мълър, 
използвайки думите на президента “без 
съглашателство, без възпрепятстване” 
(no collusion, no obstruction). Фактите от 
448-те страници, написани от екипа на 
Мълър, разкриват съвсем друго – пре-
дизборен щаб, готов да работи с Русия 
и нейните агенти срещу опонента си, но 
никога не намерили подходящ момент, 
начин и повод и президент, направил 
многобройни опити да спре послед-
валото разследване – някои видими, 
други не. 

И докато Мълър решава, че няма 
достатъчно данни за криминално 
престъпление като конспирация за 
руските контакти в екипа на Тръмп, то 

за възпрепятстване на правосъдието 
той не стига до конкретен извод. “Ако 
бяхме сигурни след щателно раз-
следване, че президентът очевидно 
не е извършил възпрепятстване на 
правосъдието, щяхме да го кажем. Въз 
основа на приложимите правни норми 
и фактите обаче не сме в състояние 
да направим това”, пише Мълър. Още 
в началото на разследването Мълър 
решава, че ще следва действащия про-
токол на правосъдното министерство, 
че срещу действащ президент не може 
да бъдат повдигнати обвинения. По 
тази причина той не прави заключение 

за действията на Тръмп по отношение 
на възпрепятстването на правосъдието, 
но изрично подчертава, че не докладът 
и заключенията не оневиняват прези-
дента.

Той оставя решението за това на Кон-
греса, който може да започне проце-
дура по импийчмънт срещу президент, 
извършил тежки престъпления. 

Президентът е бесен от назначава-
нето на специалния прокурор, науча-
вайки новината в Овалния кабинет. Той 
се свлякъл в стола си и казал: “Боже 
Господи. Това е ужасно. Това е краят на 
моето президентство. Аз съм преебан.” 
(Oh my God. This is terrible. 

This is the end of my 
Presidency. I’m fucked.)

– според показания на шефа на каби-
нета на бившия министър на правосъ-
дието Джеф Сешънс. “Как е възможно 
да позволиш това, Джеф. Твоята работа 
беше да ме защитиш…Това е най-лошо-

то нещо, което някога ми се е случвало”, 
казал още президентът.

Мълър е разследвал 10 епизода на 
възможно възпрепятстване на правосъ-
дието от страна на Доналд Тръмп – като 
уволнението на шефа на ФБР Джеймс 
Коми и обяснението в интервю за NBC, 
че го е направил заради руското раз-
следване. Други епизоди са останали 
скрити за обществото досега. 

Като например епизодът, когато 
Тръмп се обадил в дома на тогавашния 
юрисконсулт Дон МакГан да каже на 
заместник-министъра на правосъдието 
Род Розенстайн, че “Мълър трябва да си 
ходи”. Вместо да изпълни нареждането, 
МакГан решил да си подаде оставката, 
ако президентът продължи да настоява. 

В друг пример Тръмп поискал от един 
от най-доверените си послушни сътруд-
ници Кори Лавандалски да каже на бив-
шия министър на правосъдието Джеф 
Сешънс да обяви, че Робърт Мълър е 
компроментиран и има конфликти на 
интереси. Това съобщение въобще не е 
било предадено на Сешънс.

От доклада става ясно, че екипът на 
Доналд Тръмп – в Белия дом и адвока-
тите му, е успял 

да го спаси от самия него 
и от неговите импулси

Всички те многократно отказват да 
извършат действия, който противо-
речат на закона, неморални са или 
са против интереса на президента и 
администрацията.

Една от най-успешните стратегии 
на адвокатския екип на президента се 
оказва, че го е спрял да отговаря лично 
на въпросите на специалния прокурор. 
Едно такова интервю има потенциала 
да разкрие дали е било налице “крими-
нално намерение” за възпрепятстване 
на правосъдието. Вместо това прези-
дентът дава само писмени отговори, от 
които личи, че са силно редактирани 

от адвокатите му. Повечето отговори 
на Тръмп започват с думите: “Нямам 
директен спомен за…” А въпросите, на 
които президентът отговоря, са свър-
зани с разследването за руска намеса 
и конспирация, а не с възпрепятстване 
на правосъдието.

Целия доклад и по-детайлен преглед 
на акцентите в него може да намерите 
на нашия уебсайт www.BG-VOICE.com.

Публикуването на доклада може да 
оневинява юридически президента, 
но дава нов заряд на разследванията в 
Конгреса срещу него.

Председателят на комисията по 
юридическите въпроси на Камарата 
на представителите Джеролд Надлър 
заяви, че иска специалният прокурор 
Робърт Мълър да даде показания в ко-
мисията му не по-късно от 23 май. Той 
каза това малко след края на прескон-
ференцията на Бар, на която министъ-
рът на правосъдието посочи, че няма 
възражения Мълър да даде показания 
в Конгреса.

Демократите обвиняват Бър, че се 
държи като адвокат и ПР на прези-
дента, а не като главен прокурор на 
САЩ. Според повечето анализатори, 
наблюдаващи безпрецедентната прес-
конференция, Бар се фокусира само 
върху фактите, които са в полза на 
президента, повтаряйки няколко пъти, 
че в доклада на Мълър няма извод за 
съглашателство (no collusion) – термин, 
който не е юридически, но пък е пред-
почитан от Тръмп.

По думите на главния политически 
водещ във FOX News Крис Уолис, Бар 
е действал повече като адвокат на 
президента, отколкото като независим 
прокурор на Съединените щати, гово-
рейки за неговите мотиви и емоции. 
“В действителност бих казал, че той 
прави защитата на президента”, каза 
Уолис в ефира на любимия тв канал на 
Тръмп.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Минути след пресконференцията на министъра на правосъдието Доналд Тръмп пък изрази задоволството 
от това, което е чул по телевизията, с този туит, заимстващ от постера за сериала “Game of thrones”



О
ще в началото на своята 

кандидатпрезидентска 

кампания Доналд Тръмп 

обяви война на ими-

грантите и се закани да 

депортира онези от тях, 

които са в страната без легален статут 

– обещание, по което администрацията 

му работи усилено. И въпреки че общи-

ят брой на депортациите за последната 

една година е по-малък, отколкото при 

Барак Обама, от страната са депорти-

рани имигранти, които преди не бяха 

приоритет на властите – като такива с 

чисто съдебно минало и здрави връзки 

с общността. 

Имиграционната система в САЩ се 

промени многократно, откакто Тръмп 

е на власт, което даде повече права 

на Министерството на националната 

сигурност да се възползва напълно от 

имиграционните закони. Така проце-

сът за легално имигриране в страната 

стана по-труден, а изискванията за това 

по-сурови. Повечето от промените са 

имплементирани от US Citizenship and 

Immigration Services (USCIS) – някои 

от тях настъпиха постепенно, а други 

тепърва ще бъдат усетени значително. 

1.   Засилване на 
депортациите 

Нова процедура разгръща широк 

списък с причини, за които имигран-

тите могат да бъдат привикани да се 

явят пред имиграционен съдия или 

срещу тях да бъде започната процеду-

ра по депортация. „Преди, ако някой 

кандидатства за зелена карта и му бъде 

отказана, той просто има един отказ. В 

момента това може да подлежи на де-

портация”, казва имиграционният адво-

кат Яна Трифонова. Според нея това се 

дължи на повечето проверки от страна 

на ICE в цялата страна. „Тръмп иска да 

докаже, че ако си без статут, дори да си 

извършил малко провинение, може да 

бъдеш депортиран. Със сигурност е по-

често, отколкото по времето на Обама. 

Тогава бях забелязала, че имиграцион-

ните биха тръгнали  само срещу хора с 

големи нарушения”, казва Трифонова. 

Това означава, че дори за по-сериозно 

пътно нарушение жители без легален 

статут могат да бъдат задържани, а 

след това и депортирани. Ако има-

те DUI, e мaлко вероятно това да ви 

попречи да получите гражданство или 

зелена карта, но ако не сте в статут, за 

подобно обвинение най-вероятно ще 

ви депортират.

2.  Идентифициране 
на студенти 
с изтекъл статут 

Новите правила на администрацията 

на Тръмп затвориха малката вратичка, 

от която се възползваха много студенти, 

влезли в страната с т.нар. DS (Duration 

of Status). Преди дори ако останеха в 

страната след края на обучението си, 

студентите не излизаха моментално от 

статут. Сега обаче те престават да бъдат 

в статут след приключване на образо-

ванието си. „В момента, когато прекра-

тиш обучението си, на теб статутът ти 

спира и ти ставаш нелегален”, казва Яна 

Трифонова. „Ако сам напуснеш универ-

ситета, на следващия ден вече си без 

статут.” За студенти, които се прехвър-

лят от едно учебно заведение в друго, 

има гратисен период от 60 дни, в които 

те трябва вече да са в друга одобрена 

програма, но ако например сте във 

ваканция и решите да не записвате 

следващ семестър, две седмици след 

края на тази ваканция вие вече нямате 

статут. 

3.  По-стриктно 
преглеждане 
на молбите за 
удължаване на виза

“Toва вече имиграционните го гледат 

много”, казва адвокат Трифонова. „Ако 

хора се опитват да си сменят статута от 

студентска на работна или туристическа 

виза и са спрели да учат, като са нару-

шили студентския статут, вече няма да 

могат да го направят това.” Преди беше 

позната практика за много студенти да 

потърсят легални начини да останат за 

още известно време в страната. Сега за 

всички излезли от легален статут, реши-

ли да пътуват като туристи например, 

шансът да бъдат задържани някъде е 

много по-голям. Всичко това се случва и 

защото учебните заведения докладват 

на имиграционните власти по-подроб-

но статута на своите студенти.

4.  Институциите в 
страната си обменят 
повече информация 
отпреди

Адвокат Яна Трифонова пояснява, че 

отскоро различните части на правител-

ството са започнали да си комуникират 

за статута на имигрантите. Промяна, 
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която не се афишира, но е осезаема 

сред имиграционните адвокати, защото 

властите разполагат с по-обширна ин-

формация за клиентите им. „Спират ги 

просто за определен пътни нарушения, 

полицията по-лесно разбира, че те имат 

някакво друго нарушение или са извън 

статут. В същото време идва имигра-

ционната полиция и ги прибира”, казва 

Трифонова. 

Става по-трудно не само за вече дош-

лите на американска територия, но и 

за онези, които тепърва кандидатстват 

за виза. 

5.  По-стриктно 
преглеждане на 
кандидатите за виза

Ако досега при подаване на докумен-

ти за виза в американското посолство 

в съответната страна е правена просто 

проверка за криминално минало, то 

сега тази проверка е много по-задълбо-

чена. „Аз съм имала клиенти с крими-

нално минало, които, като им се прави 

background check, това изобщо не се 

появява. Явно не са го правили в такава 

дълбочина. Но в момента има опасност 

каквото и да си направил, да излезе”, 

казва Яна Трифонова. И то не само на 

територията на САЩ, ако сте били в 

страната преди, но и на територията 

на всяка страна по света, ако за това 

има данни. На теория правителството 

се опасява да допуска хора, които биха 

били заплаха за националната сигур-

ност, но на практика, ако сте участвали 

в протест срещу западната политика и 

фигурирате в база данни на полицията, 

това може да ви попречи.

6.  Интервюто за H-1B 
визи като тест за 
космонавти

Американският бизнес настоява, 

че има нужда от повече чуждестран-

ни специалисти, които идват с т.нар. 

Н-1B визи. И въпреки че законът дава 

правото на определен брой визи за 

тези висококвалифицирани хора, 

проверката за това дали наистина са 

нужни в страната става трудна като 

тест за космонавти, казват имиграцион-

ните адвокати. Много по-взискателно 

се гледа дали кандидатът наистина е 

добър в областта си и дали работодате-

лят наистина има нужда точно от този 

кадър. „Друго, което се гледа, понеже 

обикновено за H-1B визите лимитът е 

6 години, искат да видят дали хората 

го прескачат. Така че се прави по-голя-

ма проверка както за работодателя и 

цялото работно място, така и за самите 

кандидати”, казва Трифонова.

С други думи, имиграционните власти 

разследват дали кандидатът е най-до-

брият сред най-добрите или поредният 

IT специалист, който би работил за по-

малка заплата например.

7.  Защита на 
работните места на 
американците 

Също обещания от предизборната 

кампания на Тръмп от 2016-а – да опази 

работните места на американските 

граждани от имигранти, съгласни да 

работят същото за по-ниско заплащане. 

За целта сега правителството прави 

повече.

8.  Инспекции във 
фирми, в които 
има чуждестранни 
работници с визи

Адвокат Трифонова казва, че според 

нея са инвестирани допълнителни 

ресурси по нова програма, която прави 

инспекции на офиси, фирми и предпри-

ятия, за да се установи дали работници-

те с визи наистина работят това, което 

пише в техните документи. 

Също така тези проверки целят да 

установят дали работодателят наистина 

има нужда от този работник, или просто 

е създал работната длъжност, за да си 

спести пари от заплата или да доведе 

чужденец в страната. 

9.  По-трудно вземане 
на убежище

„Преди, когато някой човек подаде-

ше петиция за т.нар. asylum, се чакаше 

с години, докато стигне за разглеждане 

на неговия случай. Сега приеха поли-

тика да разглеждат ускорено пуснатите 

дела за убежище”, казва Яна Трифонова. 

„Това се прави с цел – докато чакаш за 

статут за убежище, да не подаваш за 

работно разрешително, на което имаш 

право. „Хубавото е, че ако ти откажат 

статут за убежище, отново те изпращат 

при съдия”, казва Трифонова, което 

до някаква степен може да отложи 

делото ти отново и отново, а през това 

време да си изкараш разрешително за 

работа или шофьорска книжка. Като 

цяло обаче всички тези промени целят 

да се предотврати злоупотребата със 

заявления за убежище. „Те вече знаят, 

че за много хора от Европа това е 

измама, особено вариантът за ромския 

произход”, казва Трифонова за прак-

тиката много имигранти от Източна 

Европа, сред които и немалко българи, 

да твърдят, че са роми, за да получат 

статут. „Аз съм имала случаи по време 

на интервю да карат самия човек да 

говори на ромски език или някакви 

други неща, на които той самият няма 

отговор”, казва адвокатката. 

9.  По-трудно 
получаване на US 
паспорт, ако сте 
вземали помощи 
от държавата

И последно, но не и по значение 

– особено за онези, които са чакали 

с години да вземат заветния амери-

кански паспорт. Петиция на човек, 

който се е възползвал от федерални 

програми и социални помощи, докато 

не е бил гражданин, може да бъде от-

казана. Така, ако сте вземали Medicade, 

здравна застраховка за детето или 

апартамент по програмата Section 8, 

това може да ви коства отказ да станете 

американски гражданин. 

„Ако кандидатът е ползвал в мина-

лото социални програми от прави-

телството, независимо дали е имал 

право или не, това ще спре пътя му към 

американския паспорт”, казва адвокат 

Трифонова. „Възможно е да се направят 

и промени, така че и зелената карта да 

му бъде отнета.”

„Има доста лоши промени, но все 

още не е чак толкова трудно да се 

живее тук”, добавя имиграционният 

адвокат Яна Трифонова. При всички 

положения обаче, ако сте извън статут 

или в процес на вземане на такъв, 

бъдете внимателни и не подценявайте 

ситуациите, които могат да ви изложат 

на проверка. 

Експертите съветват, ако попаднете 

в имиграционен арест, да не подпис-

вате нищо. „Нищо да не подписват 

доброволно, защото това обикновено 

означава, че доброволно ще напус-

нат страната. Първо – отказват се от 

правата си да видят съдия и да им се 

разгледа случаят и второ – може да 

им се сложи забрана да не могат да се 

върнат”, казва адвокат Трифонова. Най-

добрият съвет, ако попаднете в такава 

ситуация, е да питате за адвокат. Имате 

право на това. 
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Проверките на кандидати за виза – по–строги и по-задълбочени, що се отнася до тяхното минало

Мечтаният паспорт може да се изплъзне на онези, които са вземали социални помощи от правителството

Дори малко провинение като пътно нарушение може да доведе до депортация 

10.



WORLD ТЕЛЕГРАФ
29 загинаха при катастрофа 
в Португалия

29 туристи загинаха в авто-
бусна катастрофа на пор-
тугалския остров Мадей-

ра. Още толкова са ранени. Всички 
жертви са германци. Сред ранените 
има и местни жители, ударени от 
автобуса при катастрофата. 

Според очевидци водачът на авто-
буса не се справил с управлението 
при спускане по стръмен тесен път, 
преминаващ през населено място в 
планинска местност, и се врязал в сграда покрай пътя.

Северна Корея 
изпробва ново оръжие

Северна Корея отправи поредно 
предупреждение към междуна-
родната общност. В присъстви-

ето на Ким Чен-ън е било изпробвано 
тактическо управляемо оръжие от нов 
тип. Това съобщи държавната информа-
ционна агенция.

Това е първият официално оповестен 
тест след втората американско- север-

нокорейска среща на върха. В съобщението не се уточнява дали става въпрос 
за ракета или друг тип оръжие.

Винят премиера на Чехия 
в измама за $2 млн.
Чешката полиция препоръчва да 

бъдат повдигнати обвинения на 
премиера Андрей Бабиш заради 

предполагаема измама, включваща субси-
дии от Европейския съюз.

Пражката прокуратура каза, че е 
получила резултатите от полицейското 
разследване за евентуално участие на 
Бабиш в измамата за 2 милиона долара. 
Прокуратурата ще реши дали да повдигне 
обвинения срещу Бабиш или не.

Милиардерът отрича да е направил 
нещо нередно.

Мафията – най-голяма 
заплаха за Европа

Увеличаващото се насилие от 
организираната престъпност 
е най-голямата заплаха за 

сигурността на Европа, далеч повече 
от тероризма и миграцията. Това 
обявиха представители на евро-
пейската агенция за полицейско 
сътрудничество Европол.

Главни извършители на това наси-
лие са мафиотските групировки от 

Италия, Албания и Източна Европа, както и рокерските банди.
Техният годишен оборот е 110 милиарда евро.

Прашна буря уби десетки 
хора в Индия
Най-малко 47 души са загу-

били живота си по време 
на силна буря в Централна 

и Западна Индия. Тя била съпро-
водена от мълнии и необичайни 
дъждове и носела облаци прах.

Ветрове до 50 км/ч са разруши-
ли жилищни сгради, прекъснали 
са електропроводи и са изкорени-
ли дървета. Сезонът на мусоните в 
Индия обикновено започва през юни и приключва през септември.



19 - 23 април 2019 17

П
рестъпен бос от Сидни 
вероятно е наел бълга-
рина Серафим Райчев 
да ликвидира гръцкия 
бизнесмен Янис Маркис. 
Това подозира полици-

ята в Атина, която преди две седмици 
задържа нашия сънародник. Маркис 
бе разстрелян пред дома си в края на 
октомври миналата година, а бълга-
ринът с турски произход е в ареста за 
поръчковото убийство.

Янис е известен в престъпния свят 
като Австралиеца и има богато крими-
нално минало. В Сидни бизнесменът е 
разследван за трафик на наркотици на 
стойност 13 млн. долара.

В началото мъжът бил определян от 
всички като дребен дилър, който прите-
жава нужните качества да стане водещ 
наркотрафикант.

Освен за дрога разстреляният е раз-
следван преди години и

за пране на пари
Полицията все още не може да 

каже дали поръчката за убийството 
на Макрис е дошла от Австралия. Това 
обаче е доста вероятно, тъй като Янис 
е обвиняван и за опит за убийство на 
престъпен бос.

За враждата между него и собственик 
на нощен клуб в Сидни се знаело от 
много време. По данни на полицията 
там през 2009 г. двама братя на име 
Фади и Майкъл Ибрахим готвели поку-
шение срещу Макрис. Идеята била да 
му отмъстят за стрелбата срещу единия 
от тях. През 2009 г. Фади е прострелян 
пет пъти, докато седи в ламборгинито 
си пред дома си в Сидни. Братята били 
сигурни, че зад куршумения дъжд стои 
не кой да е, а именно Макрис. Полиция-
та обаче не открила никакви доказател-
ства срещу него. И до ден днешен няма 
обвинен за това покушение.

Все още няма никакво потвърждение 
дали именно от фамилията Ибрахим са 
платили за покушението срещу Янис. 
Поръчителят остава неизвестен, но 
наемният убиец е ясен. Това е 31-годиш-
ният Серафим, който веднага след като 
разстрелва бизнесмена, бяга от Гърция 
и в продължение на близо пет месеца 
няма и помен от него.

След като минава това време, той 
решава

рисковано да се завърне
в страната, в която го издирват за теж-
кото престъпление. Прави го с фалшиви 
документи. В период от десет дни той 
сменя три хотела и наема три различни 
коли. Според гръцките властите не е из-
ключено връщането му в Гърция да се 

е наложило, след като е получил нова 
поръчка за екзекуция, която трябва да 
изпълни. Серафим обаче изобщо не 
подозирал, че още със стъпването си на 
гръцка земя на 1 април полицията вед-
нага започнала да следи всяка негова 
крачка.

След няколко дни под тяхното посто-
янно наблюдение бил задържан пред 
хотел в атинския квартал „Глифада”. Пре-
ди да щракнат белезниците на ръцете 
му, мъжът забелязал, че го следят, и 
направил опит да избяга с кола. За него-
во съжаление той се оказал неуспешен, 
тъй като полицаите били подготвени и 
за този сценарий. Те заградили пътя му 
и той се блъснал в патрулка. И до днес 
Серафим не казва нито дума пред раз-
следващите. Благодарение на твърдото 

му мълчание те дори

му дават 
прякора Немия

Човекът, пред когото българинът 
говори, е адвокатът му. Чрез него в 
съда той казва, че е невинен и не той е 
извършил престъплението, в което го 
обвиняват в момента. Властите там оба-
че са категорични, че именно българи-
нът е изпълнител на мократа поръчка. 
Видеозаписи, на които ясно се вижда 
как той следи бизнесмена, го заковават 
именно като такъв. Според полицията 
Серафим пристигнал в Гърция с брат 
си, който в момента се издирва, 15 дни 
преди да бъде разстрелян Янис. Точно 
толкова дни им били нужни, за да изу-
чат навиците на жертвата.

В Австралия Янис имал богато кримидосие, 
търсели го и за стрелба по гангстер

Арестуваният българин Серафим Райчев

Версия: Бос от Сидни 
поръчал на Серафим 
да убие гърка Маркис

Убитият Янис Маркис



Здравейте и благодаря за хубавия 
въпрос, който ми задавате. Този въпрос 
вълнува голяма част от хората, които 
са на път да се пенсионират или са в 
процес на пенсиониране.

След като получих вашия въпрос, 
се обадих директно в пенсионната 
администрация, защото исках да получа 
информация директно от извора и тази 
информация да е възможно най-пряс-
на. През годините съм говорил с тях по 
този въпрос, но знаейки, че постоянно 
има изменения в законодателство, ис-
ках да се уверя как стоят нещата днес.

Ето отговора, който получих от тях 
– категорично можете да получавате 
пенсията си в България,

ако имате 
валидна зелена карта

(документ за постоянно пребиваване 
в Америка). До момента, в който този 
документ е валиден и поддържан от вас 
като такъв, няма да имате абсолютно 
никакви проблеми да получавате пен-
сията си, която е базирана на заработ-
ките ви в Америка и трудовия ви стаж 
тук.

В даден момент обаче, ако загубите 
правото да имате зелена карта, поради 
липса на достатъчно престой в Америка 
или нарушаване на закона по някакъв 
начин автоматично губите правото си 
върху вашата заработена пенсия, живе-
ейки в друга държава.

В следващия момент моят въпрос 
към представителя на пенсионното 
осигуряване бе как те могат да разберат 
дали някой наистина е загубил статута 
си на законно пребиваващ резидент 
на Америка чрез зелена карта. Отгово-
рът беше, че всички правителствени 
организации са взаимосвързани една с 
друга и има постоянен обмен на инфор-
мации при напускане на страната, пери-
од на отсъствие от страната и промяна 
в статута на всеки един притежател на 
зелена карта.

Базирано на информацията, която 
се обменя между тези правителствени 
агенции, във всеки един момент могат 
да настъпят промени в правото за полу-
чаване на пенсия в друга държава, ако 
даденият получател

загуби своя легален статут 
в Америка

Мисля, че отговорът на държавния 
служител еднозначно говори, че за 
един човек би било най-добре и най-
комфортно да си вземе американско 
гражданство, преди да се пенсионира 
и да си замине за постоянно в България 
или която и да е друга държава, ако в 
момента е притежател само на зелена 
карта. По този начин всеки един от 
нас си гарантира да има най-високата 
възможна гаранция да получава своята 
заработена пенсия в Америка, където и 
да се намира по света.

Това е от мен за днес. Ако имате 
приятели, които са изправени пред 
същите тези финансови лабиринти, 
които споменах днес, и правят същите 
грешки като много от моите клиенти, 
преди да се запозная с тях, моля споде-
лете тази статия и това какво сте 
научили от нея с тях. Моята работа е 
да ви показвам различните начини, по 
които да се справяте с тези финансо-
вите препятствия във вашия живот, 
а вашата е да помагате на другите 
около вас с нещата, които научавате 
от статии като тази.

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

И не забравяйте да се усмихвате!:)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

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

Мога ли да получавам 
пенсия в България само 
със зелена карта

З
дравей, Ангеле! Изправен 
съм пред една огромна 
дилема – пред пенсиони-
ране съм и смятам да го 
прекарам в България, но не 
съм сигурен дали тряб-

ва да стана американски гражданин 
(имам годините да го направя вече), 
или да остана със статут на зелена 
карта, като се прибера окончателно в 
България.

Хората около мен ми дават различни 
идеи по тази тема и не знам какво да 
правя. Притеснявам се, че един ден, ако 
не поддържам статута си и зелената 
ми карта изтече, ще се окажа и без аме-
риканска пенсия. Възможно ли е това и 
какъв е твоят съвет?

Въпроси и отговори от изминалата седмица
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С
ветът може би се раз-
мина с рецесията. Aĸo е 
бил в pиcĸ, цeнтpaлнитe 
бaнĸepи пo cвeтa pea-
гиpaxa дocтaтъчнo бъpзo 
и тoчнo, зa дa гo избeгнaт, 

пишe Тhе Wаll Ѕtrееt Јоurnаl. B Cъeдинe-
нитe aмepиĸaнcĸи щaти cвивaнeтo тaĸa 
и нe зaпoчнa. Mapт cлoжи ĸpaя нa eднo 
тpимeceчиe, в ĸoeтo бpoят нa paбoтнитe 
мecтa pacтeшe тoчнo тoлĸoвa бъpзo, 
ĸoлĸoтo и в чeтвъpтoтo тpимeceчиe. 
Pacтeжът нa избpaбoтeнитe чacoвe, пo-
дoбpo мepилo нa тъpceнeтo нa тpyд, ce 
yвeличи.

B ocтaнaлaтa чacт oт cвeтa Kитaй зa-
пиca пoвишeниe нa пpoизвoдcтвeнитe 
пopъчĸи пpeз мapт, ĸoeтo пoдcĸaзвa, чe

зaбaвянeтo e ĸъм 
cвoя ĸpaй

Умepeнo пoдoбpeниe в гepмaнcĸoтo 
индycтpиaлнo пpoизвoдcтвo cъздaдe 
нaдeжди зa пoдoбнo paзвитиe.

Haĸpaтĸo, cтpaxoвeтe oт peцecия нe 
ca изчeзнaли нaпълнo, нo пaниĸaтa, 
ĸoятo oбзe пaзapитe в ĸpaя нa минaлaтa 
гoдинa, изглeждa нямaшe ocoбeни 
ocнoвaния.

Caмaтa тя бe пoдxpaнeнa oт двa 
фaĸтopa. Πъpвo, цeтpaлнитe бaнĸи 
пo cвeтa нaмaлявaxa cтимyлитe зa 
иĸoнoмиĸaтa. Фeдepaлният peзepв 

yвeличи лиxвитe чeтиpи път пpeз 
гoдинaта, ĸaтo в cъщoтo вpeмe нaмaля-
вaшe изĸyпyвaниятa. Eвpoпeйcĸaтa 
цeнтpaлнa бaнĸa ce гoтвeшe дa нaпpaви 
cъщoтo. Kитaйcĸитe влacти peшиxa дa 
oxлaдят ĸpeдитиpaнeтo.

Bтopo, пoлитичecĸият pиcĸ ce 
yвeличи: пpoдължaвaщитe нeycпeшни 
ycилия нa Beлиĸoбpитaния дa излeзe oт 
Eвpoпeйcĸия cъюз cъc cдeлĸa пoтoпи 
бизнec инвecтициитe. Heдoвoлcтвoтo 
нa пaзapитe oт пoпyлизмa в Pим пъĸ 
пpaти cтpaнaтa в peцecия. B cъщoтo 
вpeмe

пpoтeĸциoниcтĸитe 
xoдoвe нa Tpъмп

– ocoбeнo cpeщy Kитaй, „oпycтoшиxa 
cвeтoвнaтa тъpгoвия и пpoизвoдcтвeни-
тe дeйнocти”, ĸaĸтo зaяви иĸoнoмиcтът 
Филип Cътъл. Bтopият пaĸeт pиcĸoвe 
ocтaвa, нo пъpвият нaмaлявa. Фeд дaдe 
cигнaл, чe щe cпpe yвeличeниeтo нa 
лиxвeнитe пpoцeнти oщe пpeз янyapи, 
пoмaгaйĸи нa пaзapитe дa възcтaнoвят 
минaлoгoдишнитe зaгyби. EЦБ зaпoчнa 
нoвo oблeĸчaвaнe, a ĸpeдитиpaнeтo в 
Kитaй oтнoвo pacтe.

Джeйcън Toмac, глaвeн иĸoнoмиcт 
в Саrlуlе Grоuр, cмятa, чe гoлямa чacт 
oт зaбaвянeтo пo cвeтa бe peзyлтaт 
oт cлyчвaщoтo ce в Kитaй. Bлacтитe в 
Πeĸин цeлeнacoчeнo иcĸaxa дa нaмaлят 
pиcĸoвeтe в иĸoнoмиĸaтa, ĸoeтo зaбaви 
cтpoитeлcтвoтo и cпpя пoвишaвaнeтo 
нa цeнитe. B cъщoтo вpeмe вътpeш-
нoтo пoтpeблeниe pязĸo нaмaля, явнa 
peaĸция oт тъpгoвcĸaтa вoйнa в CAЩ.

Toвa ce пpeнece в 
eвpoзoнaтa

Paзxoдитe нa пoтpeбитeлитe, ĸaзвa 
тoй, pacтат c oĸoлo 2 пpoцeнтa нa гoдиш-
нa бaзa, coлиднo зa peгиoнa, нo oбщият 
бpyтeн вътpeшeн пpoдyĸт нapacнa c eдвa 
oĸoлo 1 пpoцeнт. Oĸoлo тpи чeтвъpти oт 
зaбaвянeтo в Eвpoпa ce дължи нa изнoca, 
нaй-вeчe ĸъм aзиaтcĸитe cтpaни, ĸoитo 
ca чacт oт вepигaтa зa дocтaвĸи нa Kитaй. 
B ĸpaйнa cмeтĸa тoвa пoвлия и нa бизнec 
инвecтициитe. C възcтaнoвявaнeтo нa 
Πoднeбecнaтa импepия pacтeжът нaй-
вepoятнo oтнoвo щe ce въpнe ĸъм нивa 
oт 1,5 пpoцeнтa или пoвeчe. 

C нaпpeдвaнeтo нa гoдинaтa възcтaнo-
вявaнeтo пo cвeтa щe нaбepe инepция. 
Tъй ĸaтo Фeд нaтиcнa cпиpaчĸитe нa 
yвeличeниятa, цeнтpaлнитe бaнĸи в 
Индия, Южнa Aфpиĸa, Бpaзилия, Taйлaнд 
и Индoнeзия мoгaт дa нaмaлят лиxвитe, 
бeз дa ce пpитecнявaт, чe инвecтитopитe 
щe пpoдaдaт вaлyтитe им.

Страховете не са изчезнали напълно, но за паника място няма

Риск от рецесия? Светът 
може би го подмина



С 
широк размах в живота, 
с жажда да осъществява 
много проекти не само в 
изкуството, но и в общест-
вения живот на българ-
ската общност в Чикаго. 

Така всички описват Кина Бъговска, един 
от най-старите имигранти, в града с най-
много наши сънародници в Америка. 
А тя наистина е направила много за 
българите във Ветровития град. Една от 
най-известните й инициативи е създава-
нето на Българо-американския център 
за културно наследство и провеждането 
на множество олимпиади за Левски.

На 12 април художничката отбеляза

20-годишна творческа 
дейност

от тази страна на Океана и събра прияте-
ли и колеги в чикагския център „Магура“. 
Бяха дошли гости както от американска-
та галерия ARC, където работи Кина, така 
и първите й работодатели, нейни колеги 
от първия вестник „България“, генерал-
ният ни консул в Чикаго Иван Анчев, ков-

чежникът на окръг Кук в Илинойс Мария 
Папас и много други. Развълнуваната 
домакиня благодари на всички и разказа 
свои съкровени спомени за престоя си 
тук и за своето семейство.

Отец Грую от църквата „Света София“ 
прочете молитва за благополучие, а 
господин Иван Анчев връчи на Бъгов-
ска грамота и почетен медал „Паисий 
Хилендарски“.

Наградата се дава от Държавата 
агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) 
за значителния принос на сънароднич-
ката ни в популяризирането на бъл-
гарското изкуство и култура в Северна 
Америка, както и за организирането на 
многобройни инициативи, посветени на 
съхранението на българския дух.

Мария Папас, която от 
години работи с Бъговска

при различни инициативи за популяри-
зиране на културното многообразие в 
Чикаго, също получи българска гра-
мота за отлични постижения. Отличи-
ето връчи отново консулът ни. „Мария 
Папас може да се определи като един 
от най-големите приятели на България 
в Чикаго“, каза на тържеството госпо-
дин Анчев и изтъкна, че на нея дължим 
това, че сайтът на чикагската хазна има 
превод на български, а също, че всяка 
година имаме българско коледно дърво 
в сградата на тази институция.

Госпожа Папас пък сподели, че се 
чувства свързана с българите заради 
гръцкия си произход и отрастването 
в семейство на имигранти. Тя разкри, 
че е родена в малко градче в Западна 
Вирджиния със само 2 хиляди жители, не 

е знаела английски и е била заобиколена 
предимно от гърци. Затова в онези го-
дини видната сега дама била изправена 
пред непрекъснато доказване пред оста-
налите и стремеж за самоусъвършенст-
ване, което я довежда до Чикаго и поста 
на ковчежник. Тя заема тази длъжност от 
1998 г. насам, печелейки доверието на 
избирателите на всички избори. Госпожа 
Папас каза, че точно споменът за това 
откъде е тръгнала й е давал кураж всеки 
път и че ние също не бива да забравяме 
корените си.

Кина Бъговска се запознава с Ма-
рия Папас, докато е в екипа на първия 
вестник „България“, създаден през 2001 
г. Тогавашната асистентка на Папас по 
етническите въпроси Патриша Михалски 
се интересувала от всички общности и 
посетила

българската църква 
в Чикаго

По същото време там била и Бъгов-
ска. Двете обсъдили бъдещо интервю с 
Мария Папас, което се осъществило. „На 

това интервю бях аз с Климент Величков, 
първия наш журналист в Чикаго от но-
вата имиграция, и София Знаймер, сега 
адвокат по имиграционните въпроси“, 
разказва детайли Бъговска. „Това беше 
първото интервю във вестника, изля-
зло през 2002 г. Оттогава Мария Папас 
помага много на българската общност и 
държи тя да е представена на различни 
събития“, допълва художничката.

С помощта на Мария Папас и усърдна-
та работа на Кина Бъговска в сградата на 
хазната на Чикаго се състоят много про-
яви с българско участие – изложба на 
деца от българските училища, чествания 
за 24 май, представяне на картини на 
самата Бъговска и народни танци на ан-
самбъл „Хоро“, представяне на сдруже-
ние „Български музей-Чикаго“ на Елена 
Табакова, провеждане на Втората светов-
на среща на българските медии от 2006 
г и други. „Никога не съм казала „не“ на 
какъвто и да е проект“, казва Кина. „При-
ех като задължение, че някой трябва да 
представлява българите. Тогава не бяха 
много организациите, а и в началото 
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Неуморната Кина Бъговска 
от Чикаго получи 
държавен медал
Художничката отбеляза 20 години 
творческа дейност в Америка

С консул Иван Анчев (вляво) и сина й



нямаше училища. Сега администрацията 
на Мария Папас, разбира се, комуникира 
с всички. Аз също се стремя да се включ-
ват различни хора“, прибавя тя.

„Кина Бъговска може да е родена в 
малък град в България, но има много го-
лям талант“, каза специално за BG VOICE 
Мария Папас за нашата сънародничка. 
„Като признание за нейните прекрасни 
произведения на изкуството и изключи-
телния й принос към българско-амери-
канска общност бях много удовлетво-
рена, че тази година обявихме Кина за 
почетен заместващ ковчежник на окръг 
Кук“, допълни госпожа Папас. Това не е 
единственото признатие за Бъговска. 
През 2007 г. тя

получава и грамота за 
отлични постижения

„Всеотдайна по възрожденски, силна, 
човек, който работи „тихо“, но с много 
постоянство“, това са само едни от опре-
деленията за Бъговска от Ирина Гочева, 
основателка заедно със съпруга си на 
ансамбъл „Хоро“. За писателя Добри 
Карабонев пък българката е „неостаря-
ваща и винаги навсякъде“. Той припомня 
също, че Бъговска е нарисувала 12-те 
апостола в църквата „Иван Рилски“ в 
Чикаго. „Тя ги нарисува с много любов“, 
категоричен е писателят.

Гочева не се колебае да сравни делата 
на художничката ни с тези на Васил 
Левски. Двете били приятелки още от 
гимназиалните години в България и 
по щастлива случайност се събрали и 
в Америка, така че се познават много 
добре. В Родината Бъговска завършва ху-
дожествената гимназия „Илия Петров“ в 
София. После следва в Полша, където по-
лучава магистърска степен от академия-
та по изкуствата. През 1999 г. пристига в 
САЩ, като последната й изложба преди 
голямото пътуване се казва „Изкуството 
се ражда в тишина“, показана в Полския 
център.

Родена в Момчиловград, Бъговска 
прави първите си стъпки в рисуването 
покрай чичо си, който бил художник 
в киноиндустрията и правил декори 
и афиши за филми. „Аз непрекъснато 
се състезавах с него дали ще мога да 
нарисувам същите картини“, спомня си 
Кина. В първата й изложба „Семена и 
светлина“ (Seeds and Lights) присъства 
семантиката за новото начало (семената) 
и откриването на истината (светлината). 
Интересното е, че Кина била закърмена 
с хубавите и

почти неизвестни 
родопски песни

които майка й Надя знаела. Кина казва, 
че става дума за поне 400 текста, за 
които тя и семейството й съжаляват, че 
не са запазили.

„Заминах за Америка, защото може 
би съм имала нужда 
от повече свобода, от 
повече пространство и 
динамика“, преценява 
родопчанката. „Всяка 
картина оттук е история 
от живота ми в Америка. 
Едни от най-хубавите 
ми моменти са били 
със сестра ми Петя 
Бъговска, която, докато 
беше тук, ме провокира 
да започна една серия 
„Контрабас, контрабас 
и контрабас“. С моята 
малка тогава корейска 
кола натоварвахме 
нейния контрабас и 
мои картини и пъте-
шествахме из Америка. 
Срещнахме се с много 
интересни музиканти 
като Рон Картър, който 
аз и нарисувах. И така, 
въпреки че сестра ми се 
върна в България, всяка 

моя изложба е съпроводена с нейна 
музика (контрабас в акомпанимент на 
пиано или няколко контрабаса).

През 2003 г. Бъговска се присъединява 
към галерия ARC, където не само твори, 
но и организира арт обмен с българско-
то движение КРЪГ.

През миналата година Кина и амери-
кански художнички от ARC бяха в село 
Дъждовница, където се помещава меж-
дународният център за арт резиденции 
на КРЪГ. „Да бъде различното лице, както 
и да свързва хора и култури е някакво 
вродено майсторство у Кина“, казва 
Радост Николаева, директор на движе-
нието. „Усмихната, енергична, женствена 
и благодородна“ пък я нарича Владимир 
Чукич, председател на Дружеството на 
художниците в Кърджали. Отново през 
миналата година арт движение КРЪГ 
определя Бъговска за носител на

наградата 
„Мултикултурният човек“

През 2006 г. българката създава 
картината „Квартет“ по вдъхновение от 
музикалната формация (от четири души) 
на сестра си. Картината е закупена от 
поетесата Лучия Гетси, която написва и 
поема със същото име и която и до днес 
представя по литературни четения из 
страната. „Тази поема може да се чете 
както от ляво на дясно, така и отгоре 
надолу“, обяснява Кина. Една година 
след това по нейна инициатива се ражда 
и Българо-американският център за кул-
турно наследство, който досега провеж-
да 12 олимпиади за Левски.

През 2013 г. Бъговска показва в гале-
рия ARC емблематичната си изложба 
„Свещено и еротично“, която заимства 
елементи от неолитните фигурки на 
жени, намерени в Дунавската равнина. 
През годините Бъговска доразвива тема-
та с подобни произведения върху камък, 
коприна и други.

През 2013 г. година тя е номинирана 
от ДАБЧ за личност на годината. Година 
след това Бъговска прави резидентура 
във Франция. Кулминацията на прес-
тоя й е създаване на инсталация от 40 
камъка. Една от последните й изложби е 
„Изгубено и намерено“ от 2017 г. Българ-
ката непрекъснато участва в конкурси 
за включване в изложби и успява да 
спечели място за картините си. „Сега съм 
на вълна шевици“, казва Бъговска. Когато 
рисува, тя избягва да използва конт-
растни цветове и се стреми да създаде 
чувство за светлина и за водеща линия.

Художничката е съавтор на книгата 
„Български щрихи в американския 
пейзаж” (2005) заедно с Климент Велич-
ков. Нейни картини са били излагани в 
Националния украински музей в Чикаго, 
в Културния център в Чикаго, в колежа 
„Оуктън“, в едно от чикагските предгра-
дия, в Латиноамериканския музей на 
изкуствата в Маями и други. Постоянна

нейна изложба има в 
гимназията „Риджууд“

- също разположена в Чикаго.
Картини на талантливата ни сънарод-

ничка са били излагани във Вашингтон, 
Ню Йорк и Ню Орлиънс. Нейни произ-
ведения са били отпечатани в различни 
сборници. Едновременно с личното 
творчество Бъговска работи като пре-
подавател по рисуване в американско 
училище, а също и в училище „Джон 
Атанасов“.

„Моята мечта е, както ми е казвала 
майка ми, да направя една изложба само 
с цветя. Любимият ми цвят е жълтият, 
така че бих нарисувала нарциси или 
маргарити“, споделя Кина Бъговска.

19 - 23 април 2019 20-21

Анчев, Мария Папас, Кина Бъговска (вдясно)
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Камерите му са в космическите кораби и военните подводници

Петко Динев, който даде „очи“ 
на света в небето и морето

П
етко Динев е името на 
един българин, дал на 
света уникална техноло-
гия, позволяваща да се 
проследят всички важни 
процеси в Космоса, под 

водата и навсякъде около нас. Специ-
алните камери, които са творение на 
българския инженер, летят с космически 
ракети, на военни самолети и се гмуркат 
с ядрени подводници.

Зад този успех стоят десетки години 
упоритост и много работа, „изстреляла“ 
българския учен

от родния 
Казанлък до НАСА

Петко Динев е роден в Казанлък през 
1960 г., а негов класен ръководител 
в математическата гимназия в града 
е бил Теодосий Теодосиев, човекът, 
който години по-късно ще бъде наречен 
„златния” учител на България. Петко и до 
днес си спомня за него като за различ-
ния учител – докато другите просто чели 
учебника, Теодосиев карал учениците си 
да мислят. И вероятно благодарение на 
този подход бъдещият инженер в НАСА 
и съучениците му печелят награда след 

награда на национални и международни 
олимпиади, преодоляват изпити и пе-
челят конкурси. Петко Динев завършва 
физика в Софийския университет, а след 
промените, когато със съпругата му са 
вече асистенти в Техническия универси-
тет, решават да потърсят развитието си 
в чужбина.

И така в края на 1991 г. заминават за 
Флорида. Там физикът започва работа 

в НАСА и участва в разработването на 
първата в света High Defi nition камера 
с резолюция 1920 на 1080 пиксела и 60 
кадъра в секунда.

„НАСА искаше тази камера да се качи 
на совалката, за да може да се прави 
видео и също така да бъде използвана за 
измервания, да се записва как работят 
космонавтите и също така да записва 
дали всичко е наред”, обяснява инж. 
Динев.

През 1994 г. най-малкият ултразвуков 
апарат е бил с размера на хладилник. От 
НАСА имали идеята да качат един такъв 
апарат на совалката, за да видят как 
работи човешкият организъм в космиче-
ски условия.

„И затова моята дисертация беше да 
направя малък портативен ултразвуков 
апарат, с който да можем да изследваме 
активността на човешкия мозък. Апарата 
го направих, успях да го събера

в едно дипломатическо 
куфарче

– спомня си инж. Динев, който по това 
време прави докторантура в универси-
тета в Атлантик.

В края на 1996 г. той получава науч-
ната степен „доктор”, а специален гост 
на неговото дипломиране е учителят му 
Теодосий Теодосиев.

През втората половина на 90-те 
години започват съкращения в НАСА. 
Закриват се проекти и научни звена, но 
българският учен вижда в това шанс да 

сбъдне мечтата си. През 2001 г. основава 
своя компания.

Превръща гаража си в лаборатория, 
където разработва „Фрейм грабър” – 
устройство, което записва сигнала от ви-
деокамера в лаптоп и го превръща във 
видеофайлове. Петко Динев цял живот 
е искал да прави камери и започва да ги 
прави. През 2003 година пуска първата 
своя камера.

Камерите, които той конструира, са 
с повишена здравина, устойчивост на 
вибрации, работещи при минусови и 
високи температури. Интерес към тях 
проявяват

компании от военната 
и аерокосмическата 

индустрия
През 2004 г. камерите на инж. Динев 

са избрани за летателни платформи. 
Това са всякакъв вид дронове, самолети, 
хеликоптери, летящи платформи от друг 
вид, които не са конвенционални.

Използват се и за контрол на качест-
вото в заводи по целия свят. Камерите се 
изработват от българи в неговия амери-
кански офис в Бока Ратон, Флорида.

НАСА също е заинтригувана и тества 
камерите в лабораториите си за кос-
мически изследвания. Оказва се, че са 
подходящи за работа в ниска и висока 
орбита около Земята.

„Това заинтригува много и военните. И 
може би няколко месеца по-късно бяхме 
поканени да участваме в конкурс за раз-
работване на нова камера за американ-
ските ядрени подводници. През 2008 г. 
спечелихме конкурса и завършихме тази 
камера, така че от 2008 г. голяма част от 
американските подводници носят, да 
не кажа всички, но голяма част носят 
нашите камери на перископа си.”

Камери, разработени от инж. Динев, 
се използват в медицински лаборатории 
и операционни зали по целия свят. Над 
хиляда от тях следят трафика в руската 
столица Москва. Монтирани са върху 
високоскоростни влакове в Китай, за 
да улавят проблеми по железопътната 
инфраструктура.

От 2014 г. всяка ракета, изстреляна от 
„Юнайтед Лаунч Алайънс”, е оборудва-
на с между 14 и 22 български камери. 
Досега 500 спътника са наблюдавали и 

снимали с тях Земята от Космоса. 
Израелският космически апарат 
Beresheet, който преди дни опита 
да кацне на Луната, вече изпрати 
изображения на лунната повърх-
ност с камерите на Динев.

Българските камери 
навлизат 

и в шоубизнеса
– от увеселителните паркове 
на „Дисни“ до холивудските 
суперпродукции. Използват се 
обикновено когато трябва да се 
снимат специални ефекти.

Инж. Петко Динев е сред 
българските учени, постигнали 
световен успех. Изминал е дълъг 
път от родния си град Казанлък 
до сбъднатите мечти в Космоса. 
А почивката не влиза в планове-
те му.

Петко Динев
Сн.: bTV

Кадър на Луната с камерата на Динев на Beresheet
Сн.: Izrael To The Moon
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Д
жей Ло разпръсква красота 

в най-новото си видео към 

песента Medicine, а немалка 

заслуга за това има и един 

българин. Живомир Домус-

чиев е изработил един от 

тоалетите, с които предизвикателната 

латино дива се появява в клипа. Това е 

ефектна бяла рокля от... пластмаса.

Живомир живее и твори в Лондон от 

години, а дрехите от PVC и пластмаса са 

негова запазена марка.

Освен за Джей Ло талантливият бъл-

гарски дизайнер е спечелил доверието 

на още знаменитости. Последната звез-

да, заложила на негов тоалет, беше Бебе 

Рекса. Кристина Агилера пък се появи 

облечена с негов тоалет в новогодиш-

ната нощ

наТаймс скуеър 
в Ню Йорк

а Ники Минаж също се появи с пластма-

сов тоалет преди време.

Рапърката Гери-Никол е единствената 

българка, която е носила негов тоалет.

В момента Живомир Домусчиев е мо-

ден редактор на Infringe Magazine. Той 

е завършил Лондонския колеж по мода. 

Определя стила си като „чисто скулпту-

рен израз около женската форма“. За 

себе си казва, че е щастлив, защото „не 

е нужно да продавам огромни обеми и 

съответно – да комерсиализирам идеи-

те си до голия минимум на творчество“.

„Ужасно важно е постоянно да ос-

порваш сам себе си и да опитваш нови 

неща. И още по-важното – трябва да си 

наистина фокусиран върху целите си. 

„Никога не спирай да създаваш“ – това 

е моят девиз“, казва дизайнерът.

Неговото име нашумя за първи път, 

след като холивудската любимка Ел 

Фанинг избра създадената от него 

червена рокля от PVC за фотосесията си 

за списание V. Живомир е бил и моден 

директор в алтернативни издания като 

Centerfold, A Magazine, Touch and Wig и

стилист за модни 
дефилета

клипове и реклами.

“Бях на около 20 г., когато започнах 

обучението си в Лондонския колеж за 

мода. Предполагам, че на тази възраст 

никога не си абсолютно сигурен какво 

искаш да правиш с живота си, но дизай-

нът ми се удаваше някак естествено... 

Бях обсебен от формите и цветовете, от 

идеята за промяна в начина, по който 

изглеждат нещата. И така започна всич-

ко”, разказва преди време Живомир за 

началото на успешната си кариера.

Той се натъкнал на пластмасата като 

материал за тоалетите си случайно. 

Станало, докато търсел материя, чрез 

която да изрязва скулптурни форми.

„Работата с PVC ми позволи да 

извайвам композицията, като същевре-

менно тя остава стегната и сравнително 

удобна за носене. Освен това дизайнът 

от PVC е изключително подходящ за 

фотографиране и няма как да остане 

незабелязан в тълпата. В началото мате-

риалът ми напомняше за автомобилен 

дизайн от бъдещето, което аз вечно се 

опитвам да предвидя“, обяснява бъл-

гарският дизайнер.

Неговото

„скачане във влака“ на 
модната индустрия

се е оказало сътрудничеството с Ел 

Фанинг. Седмица след като лансирал 

първата си пресколекция, българинът 

получил имейл от асистента на из-

вестната стилистка Пати Уилсън, която 

работи в Ню Йорк.

„Осведоми ме, че Пати е видяла 

работата ми и иска да създам нещо 

специално за фотосесия в Ню Йорк с 

невероятния фотограф Стивън Клайн. 

Оказа се, че става дума за актьорския 

състав на филма „Неоновият демон“ с 

главна роля на Ел Фанинг. Имах точно 

три дни, за да направя три рокли, 

преди куриерът да ги вземе. След две 

седмици Пати се обади да ми каже, че 

Стивън много е харесал работата ми и 

би желал да направя няколко модела 

за следващата му фотосесия за Vogue 

Italy“, спомня си Домусчиев.

Той отлетял за Ню Йорк и за първи 

път срещнал Пати и Стивън. „Оказаха 

се прекрасни хора, много истински и 

скромни. 

Не знам дали е възможно да обясня 

чувствата си, присъствайки на първата 

си фотосесия за Vogue, и то с екип, на 

който искрено съм се възхищавал. 

Моделите ми бяха публикувани на 

няколко страници и след това имах 

удоволствието да работя с този отбор 

мечта в още проекти“, допълва Живо-

мир.

Българин зад блясъка на 
Джей Ло и Кристина Агилера
Дизайнерът Живомир 
Домусчиев облече латино 
дивата в последното й видео

Дженифър Лопес в роклята на българина Бебе Рекса в тоалет на Живомир

Известният френски рапър Дейвид Гета 
с костюм на българина

Кристина Агилера в новогодишната нощ с колана на 
Домусчиев
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Е
дна мистериозна смърт 
разбуни духовете в Италия 
и присъства все по-често 
в италианските медии. 
Става дума за смъртта 
на 34-годишната Имане 

Фадил – бивш модел и един от ключо-
вите свидетели по делото „Руби” срещу 
бившия италиански министър-пред-
седател Силвио Берлускони и негови 
приближени, обвинявани за склонява-
не към проституция, включително на 
непълнолетни.

Италианските магистрати отварят 
разследване за смъртта на Фадел. Тя 
почина на 1 март в престижна бол-
ница на Милано, след като бе приета 
там в края на януари с оплаквания за 
възможно отравяне с радиоактивни 
вещества. Самата тя споделя на брат си 
и на адвоката си още при приемането 
си в болницата, че

най-вероятно е била 
отровена

За смъртта й обаче беше съобщено 
няколко дни по-късно, след като изли-
зат и резултатите от токсилогичните 
изследвания на кръвта й.

Смята се, че Имане е била отровена 
с микс от отровни радиоактивни веще-
ства, поставени в храната или в питието 
й. Именно те са довели до тежка агония 
и смърт.

От полицията споменават за „някол-
ко аномалии” в медицинския картон 
на Имане Фадил, като според главния 
прокурор на Милано Франческо Греко 
съдебните експерти така и не са успели 
да открият „каквато и да е патология, 
която може да обясни смъртта”.

Прокурор Греко изрази съжаление, 
че докато Фадил е била лекувана в 
болницата „Хуманитас” в Роцано, от 
здравното заведение не са съобщили за 
нейните оплаквания и симптоми, които 
загатвали за възможно отравяне.

Прокуратурата е била уведомена за 
смъртта на манекенката едва от нейния 

адвокат, при това със закъснение. В 
цитирано от АНСА изявление на болни-
цата се казва, че тя е предоставила на 
прокуратурата резултатите от токси-
кологичните изследвания, когато те са 
приключили на 6 март.

Според местната преса именно

това прикриване 
на смъртта

на младата жена в продължение на 
цели 5 дни крие редица въпроси, които 
няма как да не бъдат свързани с делото, 
по което беше свидетел тя.

За любовта на бившия италиански 
премиер към жените и за неговите раз-
гулни партита знае вече цяла Европа. 
Когато обаче през 2011 г. прокурату-
рата му повдигна обвинения за това, 
че е плащал за секс на тогава все още 
непълнолетната проститутка от маро-
кански произход Карима ел Махруг, 
известна като Руби, светът научи още 

доста шокиращи детайли за бунга-бунга 
вечеринките на премиера.

По делото бяха идентифицирани 
33 жени, включително Руби, които са 
присъствали на партита в придобилата 
му порочен имидж вила в Аркоре, край 
Милано. Според обвинението, базира-
що се на заключенията на разследване, 
продължило няколко месеца, премиер-
ът е имал сексуални отношения с маро-
канската танцьорка Руби повече от 10 
пъти. Това е станало, когато момичето е 
било на 17 години.

Берлускони също така беше обвинен 
и в това, че е злоупотребил със слу-
жебно положение, измъквайки Руби от 
ареста, където била вкарана за кражба.

По-късно той е напълно оправдан на 
третата последна съдебна дистанция, 
като съдията реши, че не е имало как 
Берлускони да е знаел, че момичето 
е непълнолетно. Впоследствие обаче 
в Милано започна нов процес срещу 
него, този път за предлагане на подкупи 
на свидетели по първото дело „Руби”, за 
да могат те да дадат

лъжливи 
показания

които да изчистят името на бившия 
премиер.

Това дело все още е в ход и по него 
свидетел е Имане Фадил.

Тя беше и сред основните свидете-
ли за обвинението и по предишните 
случаи. Именно нейните показания 
разкриха разнообразни подробности 
около бунга-бунга вечеринките, вклю-
чително как Берлускони карал моми-
четата да правят стриптийз, облечени 
като монахини, играчи на „Милан” (от-
бора, на който бившият премиер беше 
собственик), като бившия американски 
президент Барак Обама или дори като 
негови политически опоненти.

Според показанията на Имане тя не 
е спала с бившия италиански преми-
ер въпреки многото му покани. По 
думите й тя посещавала тези партита 
въпреки вътрешното си отвращение 

не заради парите, а защото искала да 
влезе в средите на шоубизнеса, вечеря 
със собственика на една от най-голе-
мите медийни компании в Италия бил 
най-прекият път за това. Впоследствие 
обаче решава да зареже всичко това и 
да помогне на властите в разследването 
им срещу бившия премиер.

През 2018 г. в интервю за в. „Фато 
куотидиано” Фадил каза, че било изклю-
чително трудно да свидетелства срещу 
Берлускони. „В началото бях сама срещу 
всички, никой не вярваше на версията 
ми.”

Според италианските медии моделът 
е написала книга, описваща собствени-
те й наблюдения и преживявания на

бунга-бунга партитата
Книгата все още не е отпечатана, но 

според изданията се очаква до края на 
годината да излезе.

Медиите на Апенините напомнят и 
за също така загадъчната смърт на ня-
когашния адвокат на Карима ал Махруг 
– Eджидио Верцини.

Той се самоубива на миналия 30 януа-
ри при доста съмнителни обстоятелства 
в Швейцария. Малко преди това той е 
разкрил пред журналисти, че клиентка-
та му е получила 5 млн. евро от бившия 
премиер, за да лъжесвидетелства в не-
гова полза и за да си мълчи по случая.

Тази година изтича и забраната за 
самия Берлускони да заема държавни 
постове – част от присъдата му по пре-
дишни дела. По всяка вероятност той 
ще оглави листата за евродепутати на 
собствената си партия „Форца, Италия!”, 
която обаче не се очаква да спечели 
особено много гласове.

Сега разследването на смъртта на 
Имане Фадил добавя още една не-
известна върху целия политически 
пейзаж на Италия, особено с всички 
неизвестни около смъртта й и твърде-
нията, че е отровена. Надеждата е, че 
работата на карабинерите ще помогне 
да се разбере какво действително се е 
случило с младата жена.

Мистериозната смърт 
на един бунга-бунга модел
Имане Фадил бе ключов свидетел срещу бившия премиер Берлускони
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В 
началото на април гръц-
ката полиция използва 
сълзотворен газ в близост 
до Солун, за да попречи на 
мигрантите да достигнат 
до границата със Северна 

Македония. Целта им бе Централна и 
Западна Европа. В социалните мрежи 
се появиха редици фалшиви новини, 
според които граничните пунктове към 
Северна Македония и Албания били 
отворени. Около 2000 души се поддадо-
ха на тези слухове и се отправиха към 
Северна Гърция.

След три дена мигрантите се отказаха 
и се завърнаха в своите бежански при-
юти. Повечето от

70 000 мигранти, които 
се намират в Гърция

и в региона на Западните Балкани, искат 
да продължат пътя си на север. Те обаче 
се изправени пред много препятствия. 
Северна Македония и Унгария отдавна 
издигнаха телени огради по южните 
си граници. България пък е известна с 
твърдия си подход към бежанците. Пра-
возащитни организации и ЕК обвиняват 
страната ни в нарушаване на между-
народното право. Всичко това доведе 
до утвърждаването на алтернативен 
Балкански маршрут.

Изходна точка на този нов маршрут от-
ново е Гърция. По данни на международ-
ната агенция за миграцията към ООН в 

жилищни общежития и бежански приюти 
в Гърция са настанени 60 000 мигранти. 
Хуманитарни организации критику-
ват остро условията в тези приюти по 
гръцките острови близо до турското 
крайбрежие. Там няма достатъчно места, 
а бежанците нямат достъп до чиста пи-
тейна вода и тоалетни. След сключването 
на споразумението между ЕС и Турция 
през 2016 година все по-малко мигранти 
успяват да достигнат до Гърция през 
Източно Средиземно море. Европейската 
гранична служба ФРОНТЕКС съобщава, 
че въпреки това през миналата година 
34 000 души са успели да стигнат до 

Гърция. През тази година техният брой е 
5600 души. Вероятно със затоплянето на 
времето все повече хора ще рискуват

опасното преминаване 
през Средиземно море

През 2018 година по този маршрут 
загинаха 174 души. А през 2019 година 
имаше поне десетина смъртни случая. 
Само в началото на април на остров 
Родос бяха открити труповете на трима 
души.

Тъй като мигрантите без разрешително 
за влизане вече не могат да прекрачват 
границите от Гърция към Северна Маке-
дония и от Сърбия към Унгария, възник-
на алтернативен маршрут през Босна и 
Херцеговина към Хърватия. В страните от 
Западните Балкани има 10 000 мигранти. 
По данни на международната агенция 
за миграция към ООН почти 4000 от тях 
се намират в Босна. Това доказва, че 
бежанският маршрут в северна посока се 
е променил. Босненското правителство 
очаква още по-голям приток на бежанци, 
които пресичат страната по пътя си към 
ЕС. Босненският министър за сигурнос-
тта Драган Мектич говори в интервю за 
агенция Франс прес за „ескалация на 
миграционния проблем”. През миналата 

година ЕС предостави на Босна 9 мили-
она евро за подслона на бежанците. Гра-
ницата между Босна и Хърватия е дълга 
и преминава през планински местности. 
Правозащитната организация „Амнести 
интернешънъл“ остро критикува хърват-
ската гранична полиция за подхода й към 
мигрантите. Те са връщани незабавно 
в Босна и нямат достъп до процедура 
за предоставяне на убежище. „Мнозина 
описват как са

били бити и сплашвани
Как са им били откраднати докумен-

тите и мобилните телефони”, четем в 
публикуван през март доклад. Хърватия 
по-рано неизменно отхвърляше подобни 
обвинения.

На пътя от Гърция към Босна се намира 
Албания, която е една от най-бедните 
страни в региона. Всяка година около 20 
000 албанци подават молби за убежище 
в ЕС. Откакто се утвърди алтернативният 
Балкански маршрут, албанската поли-
ция залавя много повече мигранти без 
документи. През 2017 година са били 
заловени 750 мигранти, а през 2018-а 
техният брой е достигнал 3400 души. 
Не се потвърдиха и информациите от 
медиите, че в Албания ще бъде изграден 
приемен лагер за спасени от корабокру-
шения мигранти в Средиземно море. 
Вместо това в началото на годината 
Албания ратифицира споразумение с 
граничната агенция ФРОНТЕКС, която 
трябва да оказва помощ за

задържането на мигранти 
без документи

на албанско-гръцката граница. Подобно 
споразумение е сключила и Черна гора.

Северномакедонската редакция на 
„Дойче веле“ информира, че в бежански-
те приюти в страната е спокойно, след 
като Северна Македония затвори грани-
цата си с Гърция. По данни на междуна-
родната агенция за миграцията към ООН 
в Северна Македония понастоящем се 
намират 35 мигранти. Твърдият подход 
на България спрямо бежанците оказва 
сплашващо въздействие. Между 2015 и 
2016 година 20 000 мигранти са подали 
молби за предоставяне на убежище в 
страната. А през 2018 година техният 
брой е бил само 2500 души, както съоб-
щава Държавната агенция за бежанците.

Балканският маршрут: 
Нови трасета и насилие
Пътят на мигрантите от Гърция към 
Централна Европа става все по-труден
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С
ъвсем ще престанем да 
уважаваме политиците 
си, а това ще ни докара 
до дефицит на добри 
управници. Умните хора 
просто ще престанат да 

се стремят към политическа кариера. 
Такова общо мнение, къде по-обтекае-
мо, къде по-синтезирано, може да се чуе 
покрай „Апартаментгейт” през послед-
ните дни.

Има ли наистина такава опасност? 
Има.

Само че нея я имаше и досега. Кой от 
нас не познава десетки умни и стой-
ностни хора, които за нищо на света 
не желаят да се занимават с политика? 
И обратното – кой не познава други 
десетки амбициозни, но посредствени 
и нещо повече – непочтени типове и 
типеси, които се тикат в партийните 
тела като сукалчета в дебелата си сви-
немайка – все ще стигнат до млекцето 
при повече хъс и бързина. А после – и 
квадратура, и тераси, и командировъч-
ни, и – пей, сърце...

Политическите елити не се ползват с 
високо доверие в доста страни. Но има 
съществени разлики. От разни проучва-
ния, достъпни в мрежата, научаваме, че 
в Румъния, България, Италия например 
доверието в политиците е около 10%, 
а в такива като Холандия – значително 
повече. Отличник е Швеция, където 
на политиците вярват почти 40% от 
населението.

Това са разлики, върху които следва 
да се замислим.

В Средна Азия има един интересен 
обичай, по-скоро ритуал, когато ти е 
дошъл внезапно гост. Слагаш на масата 
разни неща – чай, пилаф или каквото 
Бог дал, и каниш госта да се угоща-
ва. Гостът благодари и отказва. Ти го 
каниш след някоя минута втори път. 
Гостът пак отказва любезно. Следва 
трета покана – малко по-късно. Гостът 
благодари и приема. Смята се, че да 
се нахвърлиш веднага е невъзпитано. 
А да не приемеш от третия път пък е 

обидно за домакина. Това е ритуал, а 
ритуалите, както знаем, правят живота 
на хората по-уютен и създават чувство 
за общност.

У нас се получава така, че на властта 
от първия път като на хубава гозба се 
нахвърлят без покана тъкмо тези, които 
са далеко от идеала. Те не чакат кандър-
дисване. Невинаги успяват, слава Богу, 
защото поради непригодност заплашват 
и шефовете си, но най-чевръстите и 
напористите все пак се дореждат до 
заветните места...

Ала основното, което прави разли-
ката между нашето недоверие към 
политиците и примерно по-високото 
доверие към тях в Швеция, не е фактът, 
че нашите са крадливи, а техните – по-
честни. Тези неща са само функция на 
манталитетни особености, натрупани 
през вековете.

Сега ще се върна към Азия, която 
споменах неслучайно по-горе. Ние 
сме в Европа, но сме били за дълги или 
по-кратки периоди в сферата на такива 
модели на властта, които се характе-
ризират с нейния изключително слаб 
контрол отдолу нагоре, с всеобхватност 
и често с произвол. Бейският модел 
на властта означава преданост към 
султана и патриархална снизходител-
ност към нисшестоящите, когато си на 
кеф. Както и сурови наказания за тях, 
когато беят се гневи... Този стереотип 
за употреба на властта, макар доста 
рафиниран днес, е жив в съзнанието 
на много наши политици. Бедата е, че 
той живее в широки части от населени-
ето и невинаги в най-необразованите 
такива. Тоест избираме си вождове, 
които съответстват на тяхната, но често 
и на нашата представа за справедлив 
всемогъщ бей…

Тогава защо да променяме системата, 
ще каже някой, тя може би ни е присъ-
ща? И за нас – ефективна?

Защото, когато управникът е закон, то 
винаги води до стремеж за свръхкон-
центрация на власт. Това е установено. 
Рано или късно беят, дори да е добър, се 
сменя. И идва примерно лош и некадъ-
рен бей. Обаче концентрацията остава.

Та тази система на мислене и упра-
вление е променима… За всичко това 
обаче не е достатъчно политиците да 
декларират демократичност... Трябва 
да се иззема контрол отдолу – парче по 
парче, троха по троха. И един ден упра-
вленците ни могат да ни станат симпа-
тични не само защото „дават” – концесия 
или ръка за целувка, а просто защото са 
прилични хора.

Ще останем ли 
без свестни 
лидери?

БОЙКО ЛАМБОВСКИ

блог   
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казана дума

„В листата на БСП може би само един 
разбира от европейска работа. Оттам 
нататък: шпионин - Държавна сигурност - 
шпионин - Държавна сигурност.”

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира 
евролистата на социалистите

„В БСП няма как да има еднолично 
управление. И Борисов да дойде, няма да 

му се получи, просто ще бъде изгонен.”
Депутатът от БСП Георги Свиленски 

коментира упреците в еднолично 
управление към Корнелия Нинова

„Да имаш 
възможност да 
работиш от 9 ч. до 
9 ч. 6 дни в 
седмицата е огромна 
благословия.”

Основателят 
на гиганта 

„Алибаба” Джак 
Ма се обърна така 
към служителите 

си в профила на 
компанията

„Скандалът с апартаментите мутира в 
истерично замеряне с кал.”

Министърът на спорта Красимир Кралев 
коментира намесването на името му в 

имотния скандал

„Да изясня едно недоразумение - 
никога никой не е ял суши от мен.”

Репортерката Дженифър Равало, 
която Кубрат Пулев целуна, пояснява 

подробности от своята кариера



Е
пидемията от дребна шарка в 
страната взема нови запла-
шителни размери с над 555 
случая на заразени в над 20 
щата – рекордно висок брой 
от 25 години насам. Здрав-

ните власти вземат нови по-сериозни 
мерки, за да ограничат разпространени-
ето на заразата, която може да е смърто-
носна.

Над 300 от тези 555 заразени са в 
Ню Йорк, където обявиха извънредно 
положение заради епидемията. Властите 
продължават да не допускат ученици без 
ваксинация на училище. В Роклънд каун-
ти, Ню Йорк, здравната управа наложиха 
и глоба от 2000 долара глоба на ден за 
всеки заразен или изложен на заразата, 
който се появи на публично място. Там 
ваксинациите са безплатни – отново опит 
на властите да предпазят повече хора. 
Епидемията в Ню Йорк започна през 
октомври и бързо се превърна в

гнездо 
на заразата

Властите в щата Вашингтон, където 
също има епидемия от края на миналата 
година, свързват някои от случаите там с 
Ню Йорк.

Вирусът на дребна шарка е толкова 
заразен, че според властите мъж, който 
пътувал с кола от Ню Йорк до Мичигън, е 
заразил 38 души, без да подозира за това.

Центърът за контрол и превенция на 
заболяванията съобщи за 90 нови случая 
на заразени само за последната седмица.

Специалисти отдават голяма част от 
вината на движението против ваксини, 
което набра скорост през последните 
години. В много от случаите родители се 
доверяват на публикации в мрежата, че 
ваксините срещу рубеола и дребна шарка 
могат да доведат до

синдрома на Даун или дихателни 
проблеми при децата им – теории, които 
бяха напълно опровергани от здравните 
власти и в Щатите, и в Европа.

Голям процент от концентрация на 
неваксинирани на едно място има в 
еврейските общности в страната, където 

отказът да се сложи ваксина е

и по религиозни 
причини

С наближаването на великденските 
празници и факта, че много семейства ще 
се съберат да празнуват заедно, се увели-
чава и вероятността от още разпростра-

нение на заразата.
„Това е много заразна болест”, казва 

Робърт Алмър от медицинския колеж в 

Ню Йорк. „Където има 
много неваксинирани 
хора, които нямат и 
натурален имунитет 
от подобна зараза, 
дребната шарка ще ги 
повали.”

Според Световната 
здравна организация в 

целия свят случаите на дребна шарка се 
увеличиха с 300% за една година.
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Властите в Северна Македония обя-
виха национална епидемия от мор-
били. В страната са регистрирани 

над 900 случая от началото на годината.
Главният епидемиолог на здравното 

министерство Владимир Микич обяви, 
че държавата ще положи повече усилия 
за ваксиниране на всички деца. Една от 
мерките е деца без ваксини да не бъдат 
допускани в детските градини.

Преди това имаше обявени епидемии 
в шест региона на Северна Македония, 

сред които и в столицата Скопие.
Здравните власти в Северна Македо-

ния са притеснени от антиваксърското 
движение, което набира сила в социални-
те мрежи. В резултат някои родители от-
казват ваксините от страх да не навредят 
на децата им.

Институтът по обществено здраве в 
Скопие обяви, че над 11 хиляди деца в 
предучилищна възраст не са ваксинира-
ни и че 3 деца вече са починали заради 
усложненията от болестта.

Национална епидемия в Северна Македония

С
ериозен ръст в броя на за-
болелите от морбили регис-
трират и здравните власти 
в България. От началото на 

годината заразените са 420. Само през 
последните дни са регистрирани 40 
нови случая, а за миналата седмица 
броят им е 91.

„Ако не си ваксинирани срещу мор-
били, вероятността да се разболеете е 
много голяма”, припомни директорът 
на Националния център по заразни и 

паразитни болести в България проф. 
Тодор Кантарджиев.

Той припомни, че през миналата 
година в България е имало едва 13 
случая на заразата. „Това бяха вносни 
случаи на хора, главно младежи, които 
идват на работа в летния сезон по Чер-
номорието“, обясни професорът. Той 
припомни на собствениците на хотели, 
които наемат младежи от Украйна и 
Молдова, да си изяснят имунизацион-
ния статус на работниците.

В България: 420 
болни от началото 
на годината

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Клиника в Помона, щата Ню Йорк, където властите 
предлагат и безплатни ваксинации в опит да спрат 
разпространението на заразата

Е
пидемията се разраства и в 
една от най-бедните страни в 
света, Мадагаскар, и в една от 
най-богатите – САЩ.

Повече от 1200 души, най-
вече под 15-годишна възраст, 

са починали от морбили в Мадагаскар от 
септември насам. С почти 120 000 заболе-
ли епидемичният взрив е най-тежкият от 
десетилетия в островната държава.

Когато четиригодишната дъщеря на 
Мари-Жан Рандриамахефи се разболяла, 
44-годишната чистачка, която живее в 
беден квартал на столицата Антананариво,

я завела на ветеринар
Тя нямала достатъчно пари за друг 

лекар. Макар че е трябвало да плати за 
прегледа, самите ваксини в Мадагаскар 
са безплатни, но много родители не знаят 
това.

Тази неосведоменост е ключов фактор в 
страната, в която според Световната банка 
над 75 процента от населението живее с 
по-малко от два долара на ден.

Когато дъщеря й не оздравяла, Рандри-
амахефи решила да я заведе в болница, но 
докторът отказал да я приеме, защото май-
ката нямала седемте долара, които трябва 
да плати за преглед. Тя обвинява себе си, 

задето не е ваксинирала дъщеря си, и 
през сълзи казва: „Аз съм виновна!” В края 
на краищата Рандриамахефи взела пари 
назаем, за да заведе дъщеря си на лекар, и 
след това детето оздравяло напълно.

Много подобни истории разказват май-
ки в няколко различни района на страната.

Често родителите трябвало да вървят 
пеша няколко километра, за да стигнат 
до клиника, а при това някои болници не 
държат запас от ваксини поради липса на 
хладилници. Някои родители просто не 
знаели кога трябва да ваксинират децата 
си.

Не такава е ситуацията в САЩ, където 
родителите са информирани и призовава-
ни да ваксинират децата си. През послед-
ните години обаче „антивакс” движение се 
зароди в САЩ и Европа сред родителите, 
които обвиняват ваксините, че причиняват 
състояния като аутизъм при децата им. 
На Запад шарката морбили беше почти 
изкоренена, преди неотдавна

да се появи отново
Шабир Мадхи, професор по ваксино-

логия в Университета Витватерсранд в 
Йоханесбург, вижда ярък контраст между 
епидемиите от морбили в бедните страни 
и в по-богатите държави. В по-бедните 

страни „крехките и недофинансирани 
здравни системи и разселените общности 
(включително бежанци) допринасят за 
липсата или недостатъчното ваксинира-
не на децата. На Запад „установяваме, че 
погрешни страхове, ненаучни теории и 
разпространение на фалшива информа-
ция са довели до неправилна представа за 
съотношението между риска и ползата от 
ваксинирането срещу морбили”, каза той 
за ДПА.

Световната здравна организация (СЗО) 
обяви

„колебливата имунизация”
като една от десетте заплахи пред све-

товното здравеопазване през 2019 г., като 
предупреди: „Неохотата или отказът от 
имунизиране въпреки наличието на вак-
сини заплашва да елиминира напредъка, 
постигнат в справянето с предотвратимите 
чрез ваксини заболявания.”

Многобройни научни изследвания са 
показали, че няма връзка между аутизма и 
ваксината MMR (срещу морбили, паротит и 
рубеола). И въпреки всичко има инфор-
мации, че някои родители в САЩ дори 
организират опасни „морбили партита”, за 
да се опитат да имунизират децата си чрез 
контакт със заразен.

Смъртоносна 
зараза 

стресна 
САЩ

В 
САЩ се зараждат все 
повече притеснения от 
активизирането на зараза с 
Candida Auris. Вече са док-

ладвани повече от 500 случая на ин-
фекцията, която често се предава в 
здравните заведения. Медицинската 
общност все повече се притеснява 
от мащабите на заразата. Тя може да 
се развива на различни повърхно-
сти и е устойчива в продължение на 
седмици.

Според американските цен-
трове за контрол и превенция 
на заболяванията (CDC) един от 
трима души, които се заразяват с 
инфекцията, умират от нея.

Министерството на обществено-
то здраве на Илинойс предупреди, 
че в момента има повече от 150 
случая в щата, повечето от тях в 
или около Чикаго, съобщава те-
левизионният канал ABC 7. 500-те 
регистрирани случая на заразени 
са в 12 щата, като най-много са 
докладвани в Ню Йорк, следван от 
Илинойс.

За първи път инфекцията е 
открита в ушния канал на японски 
пациент през 2009 година. Оттога-
ва тя се е разпространила в много 
страни, сред които са Колумбия, 
Индия, Южна Корея и Обединено-
то кралство.

Източник: БТА/AP

Забрана и глоба за 
заразени с дребна шарка

Забрана и глоба за
заразени с дребна шарка

И в беден Мадагаскар, 
и в богата Америка

Над 555 случая в 20 щата, в Ню Йорк – 
$2000 глоба, ако не си ваксиниран

Епидемията от морбили се разраства: 
Рекорден брой заразени от 25 г.
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П
резидентът винаги 

трябва да е на задната 

седалка. Правилата по-

веляват той да е пътник и 

никога шофьор. Прави-

лата, разбира се, са на 

специалните служби а причината за тях 

е изцяло от съобръжения за сигурнос-

тта на най-важния човек в държавата.

И все пак никой президент не е 

лишен от страстта по скоростта, чети-

рите гуми и педала за газта. А за нея 

в правилника нищо не пише. Както и 

няма забрана най-високопоставените 

пътници от задните седалки да имат 

собствени автомобили.

Ето колите на 10 президенти на Съе-

динените американски щати.

Доналд Тръмп – Mercedes-
Benz SLR McLaren

Да си изключително богат, преди да 

станеш президент, със сигурност пома-

га за съставянето на добра колекция от 

автомобили. 45-ият президент на САЩ, 

Доналд Тръмп е имал 3,1 млрд. долара 

през 2015 г. според сп. „Форбс”, повече 

от достатъчно за няколко „играчки”. 

Тръмп е прочут със страстта си към ав-

томобилите, но 

една от най-

добри-

те му покупки е Mercedes-Benz 

SLR McLaren, пише Automedia. Този 

супер GT е изкован от сътрудничест-

вото между Mercedes и McLaren, като и 

двете компании си поделят развитието 

на автомобила, пуснат е на пазара през 

2003 г. Неговият 5,4-литров V8 двигател 

с принудително впръскване осигурява 

максимална скорост от 335 км/ч.

Барак Обама – Chrysler 
300C от 2005 г.

Преди Барак Обама да стане 

първият афроамерикански 

президент на САЩ, той при-

тежава Chrysler 

300C. Аме-

риканският 

седан е 

снабден с 

5,7-литров 

V8 двигател 

под капака и 

е в сив отенък. 

Обама решава да замени 

този Chrysler за по-екологично 

съобразен Ford Escape Hybrid, преди 

да влезе в Белия дом. През 2012 

г. новият собственик на този 

Chrysler 300C успява да 

продаде автомобила, който 

тогава е навъртял към 35 

000 км за 1 млн. долара.

Джордж У. Буш 
– Ford F-150 King 

Ranch
Джордж Буш израства в Тексас и 

прекарва много време в семейното 

ранчо, така че е логично да го видим 

зад волана на пикап. Ford F-150 е 

достатъчно добър, за да бъде 

най-продаваният в 

Америка, и затова 

е достатъчно 

добър и за г-н 

Буш. Изборът 

на 43-тия прези-

дент пада върху 

модела King Ranch, който 

има 5.4-литров V8 дви-

гател, плюшен интериор и 

много хром. През 2013 г. този пикап е 

продаден на търг Barrett-Jackson за 300 

000 долара.

Роналд Рейгън – 
Jeep CJ-6 от 1962 г.

Роналд Рейгън също се радвал на 

доста пари, но обичал разнебитения си 

Willys CJ-6, който редовно карал в ран-

чото си. Твърди се, че 

първата дама Нанси 

мразела много този 

Jeep, затова купил 

на съпруга си 

CJ-8 Golden Eagle. 

Въпреки това 

Рейгън просто не 

могъл да се откаже 

от любимия си CJ-6 

и го държал заедно 

с по-новия модел. 

Интересното е, че Рейгън 

притежавал и Subaru Brat, което обаче 

се пазело далеч от погледите от страх 

да не изглежда непа-

триотично в лицето 

на избирателите.

Ричард Никсън – 
Oldsmobile 98 от 1950 г.
Никсън използва своя Oldsmobile 

като политически инструмент в опит 

да докаже своята надеждност. Докато 

подробно описва финансите си, той 

отбелязва за Oldsmobile 98 в една от 

популярните си речи. Въпросният авто-

мобил се характеризира с емблематич-

ния си 5-литров двигател Rocket V8.

Джералд Р. Форд – Ford 
Mustang от 1969 г.

Форд по име, Форд по приро-

да. Още в младостта 

си Джералд 

Форд се 

отдава на 

една от най-

емблематич-

ните коли 

на Америка. 

Неговият фастбек Mustang от 1969 г. е 

също толкова амбициозен, колкото и 

бъдещият президент, който влезе в по-

литиката, след като играе американски 

футбол за Мичиган в колежа.

Бил Клинтън – Ford 
Mustang кабрио от 1967 г.

За разлика от Форд Клинтън купува 

класическия Mustang, за да се наслаж-

дава на слънчевите дни. Той обаче 

трябва да се откаже от гордостта и 

радостта си, като си осигурява най-ви-

сокото място в Белия дом, нещо, което 

открито посочва за доста трудно. В 

момента колата се намира в Музея на 

автомобилите в Арканзас.

Джон Ф. Кенеди – Ford 
Thunderbird

Джей Еф Кей толкова много обича 

Ford Thunderbird, че не само притежа-

ваше един, но и настоява 24 бройки от 

модела да присъстват на парада по слу-

чай встъпването му в длъжност. 

Семейство 

Кенеди знае 

стойността 

на публич-

ния имидж, 

така че модер-

ният, стилен и 

желан T-Bird е очевиден избор за 

този исторически момент.

Любимите коли 
на американските 
президенти

Mercedes-Benz SLR McLaren

Chrysler 300C от 2005 г.

Jeep CJ-6 
от 1962 г.

Ford Mustang кабрио 
от 1967 г.

Oldsmobile 98 от 
1950 г.

Те са различни модели, но зад всяка 
стои страстта към скоростта
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T
eхнологиите за 3D принтира-
не вече се използват масово 
в различни индустрии, къде-
то улесняват производството 
на евтини и висококачестве-
ни елементи. Вече сме става-

ли свидетели на множество аксесоари, 
дрехи и обекти от всекидневието ни, 
включително и цели къщи, които са 
създадени по този иновативен начин. 
Учени на Tel Aviv University направиха 
впечатляващо постижение, успявайки 
да отпечатат с 3D принтер първото из-
куствено сърце, което използва клетки 
и биологичен материал на пациента.

Припомняме ви, че досега бе възмож-
но да се създадат само прости струк-
тури на тъкани от сърцето без самите 
кръвоносни съдове. Сегашният проект 
успява да създаде този орган по такъв 
начин, че

напълно отговаря
на имунологичните 

клетъчните, биохимичните и анатомич-
ните свойства на пациента. Използва-

нето на биологичен материал функцио-
нира като т.нар. Biolinks – субстанции от 
живи клетки, които съдържат захари и 
протеини, спомагайки за изграждането 
на сложни тъкани.

Разработването на 3D принтиран мо-
дел на този орган, който запазва слож-
ната структура на човешкото сърце, е 
изключително трудна и сложна задача. 
Специалистите от Tel Aviv University из-
глежда са намерили правилния подход, 
с който да преодолеят всички затру-
дения и технически препятствия при 
реализирането на тази амбициозна цел. 
Размерите са сходни с тези на сърцето 
на заек. Въпреки това учените смятат, че 
същата технология може да се приложи 
успешно и за създаването по-големи 3D 
модели на сърце.

F
acebook може да върне 
чатовете в Messenger обратно 
в основното приложение на 
социалната мрежа. В момен-

та функцията се тества, като е била 
забелязана от Джейн Манчун Уонг, 
студентка по компютърни науки, 
популярна със своите любопитни 
открития в сферата.

Връщане на Messenger в платфор-
мата на Facebook би означавало, 
че човек ще има достъп и до чат 
апликацията, и до тази на социалната 
мрежа през едно 
място. Така беше 
и преди години.

Промяната 
използва бутона 
Messenger във 
Facebook, като 
препраща към 
нова секция 
„Чатове“, вместо 
да отваря отдел-
но мобилното 
приложение за 

съобщения.
Messenger бе обособен като самос-

тоятелна услуга за първи път през 
2011 г., а през 2014 г. Facebook окон-
чателно премахна чат функционал-
ността от приложението си. Половин 
десетилетие по-късно компанията 
се готви да интегрира чат услугите 
на Messenger, Instagram и WhatsApp 
с идеята да улесни максимално 
комуникацията на потребителите и 
те да могат да си комуникират през 
различните канали.

Messenger може да се 
върне отново във Facebook

S
amsung Galaxy S10 5G ще 
направи европейската си 
премиера по-късно през 
годината, но вече знаем в 

общи линии какви скорости за пре-
нос на данни можем да очакваме от 
него, когато попадне в ръцете ни. А 
те са наистина впечатляващи.

Samsung Galaxy S10 5G може да 
достигне скорост от 4 Gbps. Какво 
означава това?

Например 1080p филм, предлаган 
в iTunes или Google Play Movies, 
обикновено е с размер между 2 
и 4.5 гигабайта. Е, със спомената 
скорост от 4 Gbps такъв филм ще 
може да бъде свален за по-малко от 
10 секунди.

Подобни скорости днес са адски 
редки дори за качествени кабелни 
връзки, а за мобилни скорости да не 
говорим.

Ако можем да сваляме филми с 
подобно качество за 6 до 10 секун-
ди, то замислете се за скоростите 
при общото ползване на смартфона 
– проверяване на поща, Facebook и 
Twitter и т.н

Samsung Galaxy 
S10 5G идва 
със скорост 
4 Gbps

Ето го първото 
3D принтирано 
сърце в света
Отпечатаният орган използва клетки 
и биологичен материал на пациента



Н
ай-богатият човек в света 

Джеф Безос официално 

загуби 36 млрд. дола-

ра от състоянието си. 

Точно толкова спечели 

доскорошната му съпру-

га, Макензи Безос след като двамата 

финализираха развода си.

55-годишният основател на техно-

логичния гигант Amazon може и да 

признава, че отношенията с бившата му 

съпруга остават на най-високо прия-

телско ниво, но това не променя факта, 

че вече притежава с 4% по-малко от 

акциите на компанията си.

Двамата се разделиха официално 

след тримесечни преговори, предше-

ствани от шумната изневяра на шефа 

на Amazon с телевизионната водеща 

Лорен Санчез от National Enquirer.

Макензи сама оповести, чрез социал-

ните мрежи, че не предявява претен-

ции върху вестника Washington Post и 

компанията Blue Origin. Тя се отказва от 

75% от семейните акции в Amazon,

отстъпвайки 
правото си на глас

в борда на директорите на своя бивш 

съпруг.

Разводът, спечелил й 36 млрд. долара, 

обаче я превръща в третата по състоя-

ние жена в света, оставяйки я само зад 

собственичката на Walmart Алис Уолтън 

(44,4 млрд. долара) и собственичката на 

L’Oreal Франсоа Бетанкурт Майърс (49,3 

млрд. долара).

Maĸeнзи Бeзoc, коато досега 

ocтaвaшe в cянĸaтa нa cвoя бивш 

cъпpyг, започна да привлича внимани-

ето покрай развода. На показ излизат и 

подробности от историята й с Джеф от 

времето, когато и двамата нямат идея, 

че той ще се превърне в най-богатият 

човек в света.

Maĸeнзи e eдин oт пъpвитe cлyжи-

тeли в Аmаzоn и дocтa ycпeшeн пиcaтeл 

нa poмaни, paзĸaзвa Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.

Koгaтo Джeф Бeзoc cпoдeля идeятa 

cи зa нoвa ĸoмпaния нa тoгaвaшнaтa cи 

cъпpyгa, Maĸeнзи вeднaгa ce cъглacявa. 

Tя зaминaвa c нeгo в Cиaтъл, ĸъдeтo 

двaмaтa пoлaгaт ocнoвитe нa Аmаzоn.

„Зa мeн нямa пo-xyбaвo oт тoвa дa 

глeдaш ĸaĸ

чoвeĸът, 
ĸoготo oбичaш

пpeдпpиeмa нeщo и ycпявa”, cпoдeля 

пpeди вpeмe Maĸeнзи.

B paннитe дни нa ĸoмпaниятa Бeзoc 

cъщo пpaви гoлям жecт зa нeя. Toй 

иcĸa дa cбъднe мeчтитe й нa пиcaтeл и 

пyблиĸyвa двa нeйни poмaнa в пeчaт-

нoтo пoдpaздeлeниe нa Аmаzоn Тhе 

Теѕtіng Luthеr Аlbrіght пpeз 2005 гoдинa 

и Тrарѕ пpeз 2013 гoдинa.

Maĸeнзи изpacтвa в Caн Фpaнциcĸo 

ĸaтo cpaмeжливo дeтe, ĸoeтo ce 

зaтвapялo в cтaятa cи и ce пocвeщaвaло 

нa пиcaнe. Издaвa пъpвaтa cи ĸнигa 

Тhе Вооk Wоrm oщe нa 6-гoдишнa 

възpacт. Poмaнът oт 142 cтpaници 

пo-ĸъcнo e изгyбeн пpи нaвoднe-

ниe. Cлeд ĸaтo зaвъpшвa гимнaзия, 

млaдaтa aвтopĸa зaпoчвa дa yчи в 

чacтния ĸoлeж Ноtсhkіѕѕ. Πo-ĸъcнo ce 

пpexвъpля в Πpинcтън, ĸъдeтo xoди нa 

ĸypcoвe пo пиcaнe зa жaнpa фaнтacтиĸa 

пpи нocитeлĸaтa нa „Πyлицъp“ Toни 

Mopиcън.

Caмaтa Mopиcън ĸaзвa зa Maĸeнзи, 

чe тoвa e билa нaй-дoбpaтa й 

yчeничĸa, ĸoятo няĸoгa e имaлa в 

чacoвeтe пo твopчecĸo пиcaнe.

Дoĸaтo билa в ĸoлeжa, бившaтa 

cъпpyгa нa Бeзoc paбoтилa ĸaтo 

cepвитьopĸa, пpoдaвaч в мaгaзин 

зa дpexи, пoмoщниĸ в pecтopaнт, 

acиcтeнт в библиoтeĸa, бaвaчĸa, 

yчитeлĸa и

нayчeн cътpyдниĸ нa 
Toни Mopиcън

Cлeд ĸaтo ce диплo-

миpa, Maĸeнзи cи нaмиpa 

paбoтa, c ĸoятo пpocтo 

дa ycпявa дa cи плaщa 

cмeтĸитe cи, дoĸaтo пишe 

poмaни. Tя зaпoчвa дa 

paбoти във фиpмaтa зa 

yпpaвлeниe нa инвecтиции DЕ Ѕhаw. 

Heйният бъдeщ cъпpyг, ĸoйтo тoгaвa e 

eдин oт вицeпpeзидeнтитe в инвecти-

циoннaтa ĸoмпaния, я интepвюиpaл за 

работата.

Cлeд вpeмe между бюрата им започ-

ват да прехвърчат погледи и искри. Tpи 

мeceцa пo-ĸъcнo двaмaтa ca cгoдeни, 

a cлeд oщe тpи мeceцa ce жeнят. Πpeз 

cлeдвaщaтa 1994 гoдинa двoйĸaтa 

нaпycĸa paбoтa и зaминaвa зa Cиaтъл, 

ĸъдeтo cтapтиpa Аmаzоn. Maĸeнзи 

cтaвa cчeтoвoдитeл в нoвaтa ĸoмпaния 

и e eдин oт пъpвитe cлyжитeли.

Джeф Бeзoc ĸaзвa зa нeя, чe пo вpeмe 

нa тexни вaĸaнции ce cъбyждa и я нa-

миpa в бaнятa дa paбoти въpxy cвoитe 

poмaни. Πъpвият poмaн Тhе Теѕtіng оf 

Luthеr Аlbrіght oтнeмa нa Maĸeнзи 10 

гoдини, зa дa гo зaвъpши, и пpeз 2005 

гoдинa тoй й нocи нaгpaдaтa Аmеrіса 

Вооk Аwаrd.

Cлeд пoявaтa нa пъpвoтo дeтe зa нeя 

пpиopитeт cтaвa ceмeйcтвoтo. Cлeд 

paждaнeтo нa тpeтoтo cи дeтe тя ce вpъ-

щa ĸъм пиcaнeтo. B нeйнaтa ĸapиepa нa 

пиcaтeл

гoлямa poля 
имa Джeф Бeзoc

Toй e нaй-вaжният читaтeл и ĸpитиĸ 

зa Maĸeнзи, нo чecтo oтcъcтвaл, ĸoeтo 

e възпpeпятcтвaлo нaтaтъшнa й 

paбoтa пo твopбитe.

Бившaтa cъпpyгa нa нaй-бoгa-

тия чoвeĸ в cвeтa чecтo paбoтилa в 

coбcтвeния cи мaлъĸ aпapтaмeнт. Taм 

тя пиcaлa, дoĸaтo нe cтaнe вpeмe дa 

взeмe дeцaтa cи oт yчилищe.

„Koлĸoтo пo-бъpзo зaвъpшиx твop-

битe cи, тoлĸoвa пo-cĸopo мoжeшe дa 

ги види тoй и дa гoвopим зa гepoитe”, 

oбяcнявa Maĸeнзи зa мoтивaциятa cи.

Щoм излизa poмaнът й Тrарѕ пpeз 

2013 гoдинa, тя нe гo oтпeчaтвa в 

Аmаzоn. Бeзoc ĸaзвa зa тoвa, чe e 

тaлaнт, ĸoйтo им ce e изплъзнaл.

Днес и двамата твърдят, че макар и 

пътищата им да се разделят, те остават 

приятели. Вероятно е така, но все пак 

времето ще покаже.

Бившата г-жа Amazon – от сервитьорка до третата най-богата в света

Макензи и Джеф Безос – 
развод за $36 млрд.

Джеф Безос и доскорошната му съпруга Макензи 

Лорен СанчезДжеф и Макензи като щастливо семейство преди години
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Мирис на шоколад 
отказва от цигарите

Н
езависимо какво е фитнес 
нивото ни, добавянето на 
малко физическа активност 
може да удължи нашия 

живот, сочат резултатите от ново 
изследване.

„Хората смятат, че трябва да 
започнат с интензивни физически 
упражнения, за да бъдат във форма – 
заяви Елин Екблом-Бак от Шведския 
институт за здравни науки и спорт в 
Стокхолм. – Нещата обаче не са тол-
кова сложни. За повечето хора малко 
по-голямата всекидневна физическа 
активност, свързана например с 
изкачване на стълби, придвижване 
с велосипед до работното място, е 
достатъчна, за да осигури ползи за 
здравето, при положение че фитнес 
нивото им е ниско.”

Изследването е обхванало над 316 
000 души на възраст между 18 и 74 
години в Швеция. Рискът от смърт 
вследствие на всякакви причини 
и в резултат на инфаркт и инсулт е 

намалял с 2,8-3,2 процента за всеки 
увеличен милилитър в данните за 
VO2 max – максималното количество 
кислород в милилитри, което може 
да се усвои за минута на килограм 
телесно тегло.

И малко движение 
удължава живота

Х
ората със слабо телосложе-
ние гледат на тези със зат-
лъстяване като на по-нисши 
същества, по-малко развити 
и с по-малко човешки черти. 
Това установи британско 

проучване в няколко държави.
Въпреки факта, че една трета от аме-

риканците и една четвърт от британци-
те са с наднормено тегло, което отчасти 
се дължи на генетиката им, тези хора 
често се смятат за виновни за своята 
пълнота. Учени от Ливърпул стигнаха 
до извода, че подобна дискриминация 
много често пречи на хората с излишни 
килограми да направят по-здравослов-
ни промени в начина си на живот.

Световната здравна организация 

отчита затлъстяването като световен 
проблем, като процентът на засегнатите 
хора се е утроил от 1975 година. Тази 
група по правило е стигматизирана 
от останалите и това й пречи в много 
отношения.

Екипът от университета в Ливърпул 
провел проучване с 1500 участници 
от САЩ, Великобритания и Индия. Те 
трябвало да оценят по десетобалната 
система колко „еволюирали” им се стру-
вали различни групи. Когато опирало 
до хора с наднормено тегло, те масово 
били оценявани като „по-нисши” и

с по-малко човешки 
качества

Отрицателните оценки за пълните 
хора били едни и същи, независимо от 
това дали били американци, индийци, 
британци или араби.

Участниците в изследването казали, 
че биха дарили по-лесно пари за орга-
низация, бореща се срещу грубото от-
ношение спрямо животните, отколкото 
на фондация, която трябва да помогне 
на американци с наднормено тегло.

„Изследването ни ясно показва, че 
пълните хора са безжалостно дискри-
минирани и дехуманизирани“, заявява 
една от авторките на проучването д- р 
Ерик Робинсън.

Проучване доказва дискриминация 
срещу хората с наднормено тегло

Слабите са убедени: 
Дебелите са 
нисши същества

А
мерикански учени 
от университета в 
Питсбърг проведоха 
проучване, от което 

става ясно, че мирисането на 
шоколад ни помага да загър-
бим цигарите.

Същия ефект има мири-
сането и на други приятни 
ухания на ванилия и дива 
мента.

Екипът на д-р Майкъл 
Сайет провел експерименти 
с пушачи, опитващи се да се откажат 
от тютюневия дим. Мирисането на 
шоколад им помогнало да снижат 
никотиновия си глад с 23 процента. 
При доброволците, на които бил 
даван тютюн за мирисане, спадът на 
никотиновия глад се оказал по-нисък 
– 14 процента.

Според д-р Майкъл Сайет новият 
нетрадиционен метод може да се 
окаже по-ефективен от заместващите 
антиникотинови терапии. При тях 

завръщането към вредния навик е 
много често явление.

В експериментите взели участие 
232 пушачи, на които били давани за 
помирисване приятни и неприятни 
ухания, както и тютюн от любимата 
им марка цигари. От направените 
експерименти проличало, че прият-
ните аромати като този на шоколада 
правят отказването от цигарения дим 
по-лесно. Учените все още не могат да 
обяснят на какво се дължи този ефект.
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„М
едитацията е метод 
за себеопознава-
не и израстване. 
Медитацията не е 
религия. Тя е метод 
за преоткриване на 

себе си и света около нас. Тя е свобода 
на мисленето, усещанията и чувстви-
телността.” С това обяснение започвам 
разговора с клиентите, които искат да 
знаят повече за медитацията.

Почти всеки wellness therapist е бла-
горазположен към медитацията поради 
нейните практически резултати, които 
ще спомена накратко в тази статия.

Исторически медитирането е по-
знато от време оно. Никой не може да 
потвърди на колко години е методът, 
но знаем, че форми на медитация са се 
развивали в Китай по времето на Тао, 
както и от времето, когато се създава 
йога и раждането на Буда.

Видовете медитация са многоброй-
ни и разнородни. Има дори седяща, 
лежаща,

стояща и ходеща 
медитация

Всеки гуру или учител си има своя 
интерпретация за метода, както всеки 
практикуващ медитация има свое 
разбиране и отношение към метода. 
Поради факта, че няма унифицираност 
на метода, всеки е свободен да изо-
брети най-добрата интерпретация за 
своите лични нужди.

Някои хора броят, за да се фоку-
сират, други се концентрират върху 
пространството между носа и устните, 
трети се концентрират в предмет или 
върху пламъка на тлееща свещ, а много 
хора просто сядат в усамотение, докато 
упражняват коремно дишане.

Един от методите, който много широ-
ко се практикува, е трансцеденталната 
медитация. Този тип медитация е толко-
ва лесен, че деца от 10-годишна възраст 
нагоре могат да го научат без никакви 
проблеми. Той се счита за най-изкусния 
метод на медитация, тъй като негова-
та основа се гради върху дълбокото 
разбиране на взаимодействието между 
тялото и нашето мислене по време на 
медитация. Той се практикува на стол в 
седящо положение по 20 минути всяка 
сутрин и вечер.

Според The Harvard Gazette изследва-
нията върху процеса и резултатите от 
медитирането през периода 2013-2015 
година надхвърлят 216!

По-долу ще изброя няколко ползи от 
медитацията, които според психолога 
Емма Сепала (Emma M. Seppälä Ph.D.) са 
подкрепени от научни изследвания.

Медитацията има позитивно влияние 
върху общото здраве на човека, тъй 
като подобрява функциите на имунната 
система и респективно на защитата от 
антигени.

Медитацията намалява 
болката

поради увеличеното количество на бол-
коуспокояващи хормони, ендорфините, 
или така наречените още натурални опи-
ати. Тя също така допринася за намаля-
ването на възпаления на клетъчно ниво.

Медитацията пренасочва мисленето 
към позитивните емоции и чувства, 
по този начин намалява депресията, 
стреса и безпокойството, в резултат на 
което подобрява качеството на социал-
ния ни живот. Последното означава за-
дълбочаване на социалните ни връзки 
в обществото чрез интелигентност на 
общуването. Тя ни прави по-състрада-
телни към околните и ни помага да се 
чувстваме по-малко самотни.

Ако сте медитирали известно време 
и усещате, че сте станали по-обоснова-
ни и последователни в постъпките си 
и емоционално по-стабилни отпреди, 
то това е в резултат на подобренията в 
мозъка ви поради медитацията.

Тя увеличава плътността на мозъка 
(извадка от проучване, което доказ-
ва това твърдение, е публикувано в 
www.sciencedirect.com), както и обема 
на тези области в мозъка, които са 
отговорни за регулиране на емоциите, 
особено позитивните.

Тя увеличава плътността на мозъчна-
та кора, което учените свързват с

подобряване на 
способността да се 

фокусираме
Разбира се, естествено следствие е 

и подобряването на паметта и способ-
ността за по-добра изобретателност и 
творческо мислене.

В заключение искам да кажа, че в 
резултат на всички тези подобрения 
върху здравето ни медитацията ни 
прави и по-мъдри.

На страницата на www.nbcnews.com 
прочетох, че д-р Елизабет Стенли (Dr. 
Elizabeth Stanley) преподава клас по ме-

дитация на войниците от Американския 
морски флот в Пенделтон, Калифорния. 
Това е част от експеримент, при който 
се използва медитация за намаляване 
на непрекъснатите мисли и терзания, 
касаещи миналото и бъдещето на учас-

тниците в курса.
Целта на медитацията е да ни помог-

не да бъдем по-адекватни в настоящия 
момент, тъй като, както беше казал 
някой, миналото е история, а бъдещето 
е мистерия.

МАРИЯ ТАНЕВА

Медитацията – много 
видове и много ползи

Тя намалява болката, помага на паметта и ни прави по-мъдри и състрадателни
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П
ушенето на електронни 
цигари повишава риска 
от сърдечен и мозъчен 
удар съответно с 56 и 
30 процента в сравне-
ние с хората, които не 

пушат никакви цигари. С 10 процента е 
по-висока вероятността от развиване 
на коронарна болест на сърцето, с 44 
процента по-висок е рискът от сър-
дечно-съдови заболявания, например 
образуването на съсиреци в кръвта, а 
случаите на депресии, страхови невро-
зи и други емоционални смущения се 
проявяват два пъти по-често, отколкото 
при непушачите.

До тези изводи е стигнал екип изсле-
дователи от Канзаската медицинска 
академия в Уичита под ръководството 
на професор Мохиндер Виндихал. 
Резултатите от тяхното проучване ще 
бъдат представени на международен 

конгрес на кардиолозите на 18 март в 
Ню Орлианс.

По-далеч от електронните 
цигари

„Установихме, че няма 
значение колко често 
пушите електронни 
цигари. Дори и 
да го правите 
нередовно, 
например през 
няколко дни от 
седмицата, това 
е достатъчно да 
повишите риска 

от сърдечен инфаркт или коронарна 
болест на сърцето”, казва ръководи-
телят на научния екип, цитиран от 
Deutsche Welle.

Тяхното изследване опровергава 
широко разпространеното схващане, 

че електронните 
цигари били много 
по-безвредни от 
традиционните 
цигари, защото те 
не димят толкова, 
т.е. по-малко отро-

ви се вдишват към 
белите дробове.

Обикновените 
цигари са още 
по-вредни

С традиционните цигари обаче неща-
та стоят още по-зле: при тях рискът от 
инфаркт, коронарна болест на сърцето 
или мозъчен инсулт е по-висок съответ-
но със 165, 94 и 78 процента.

За изследването си екипът около 
проф. Виндихал е използвал данните от 
мащабно проучване по метода на лич-
ното интервю, проведено от Американ-
ския център за превенция на болести-
те. В него близо 97 хиляди респонденти 
са отговаряли на въпроси, свързани 
с тютюнопушенето. Средната възраст 
на участниците пушачи на електрон-
ни цигари е била 33 години, а тази на 
пушачите на обикновени цигари – над 
40 години.

Твърде вероятно е използващите 
електронни цигари преди да са пушили 
и тютюн. Възможно е именно на това 
да се дължи и високият процент на 

пациентите със сърдечно-съдови 
заболявания. Отделно от това възниква 
въпросът дали високият дял на хората 
с депресии има нещо общо с това, че 
психично болните имат склонност да 
консумират деликатесни продукти. 
Наблюдатели отбелязват, че е възмож-
но тук да става въпрос за объркване на 
това кое е причината и кое – следстви-
ето.

Проф. Виндихал държи обаче на 
заключението си, че досега сме знаели 
твърде малко за взаимовръзката между 
сърдечно-съдовите заболявания и из-
ползването на електронни цигари. „Този 
извод трябва да задейства у нас аларма-
та и да ни отвори очите за опасностите, 
произтичащи от електронните цигари”, 
добавя ръководителят на изследването.

Един химичен коктейл
Електронната цигара съдържа ни-

котинова течност, която при пушенето 
отделя пара. Тази течност съдържа 
различни химикали и ароматизатори. 
Процесът протича при висока темпе-
ратура, достатъчна за изпаряването на 
течността.

Проф. Виндихал предполага, че само 
на американския пазар се предлагат 
повече от 460 вида електронни цигари 
с над 7700 различни вкуса. Всеки втори 
американец междувременно пуши 
цигари електронно.

Учени от Канзанската медицинска 
академия изнесоха стряскащи данни

Е-цигарата – още един 
химичен коктейл
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Н
а висок ток, екстрава-
гантни, делови, спортни, 
шарени... Обувките пре-
ливат от форми и цвето-
ве! Но как да се ориенти-
раме в многообразието 

и кои са актуалните модели за пролет/
лято 2019? Ето 10-те топ тенденции за 
този сезон:

Удобните обувки на ниска подметка 
са винаги на мода. Напоследък обаче 
удобството заема все по-почетно място 
в тенденции. Съвременната жена е 
заета и винаги бърза нанякъде. Но не е 
готова да жертва стила. А резултатът са 
удобни, но и много елегантни обувки и 
сандали.

Балеринки или модели на широк 
много нисък ток включват удобните 
предложения за пролет 2019. Идеални 
за съчетаване с панталон, дънки, пола 
или рокля.

„Мери Джейн“

Още едно удобно, но малко по-кокет-
но предложение за пролет/лято 2019 
са обувките „Мери Джейн“. При тях има 
малко токче и каишка през крака за 
повече стабилност. „Мери Джейн“ обув-
ките често са малко по-консервативни 
на вид, но днес ще намерите достатъч-
но съвременни модели за стила си.

Белите обувки и сан-
дали са също сред топ 
тенденциите на сезона. 
Бели маратонки, обувки, 
боти, сандали. Трудно е да 
се повярва колко много 
дизайнери са избрали бели 
обувки за представянето на 

колекциите си. Белите обувки са лесни 
за съчетаване. Изглеждат елегантно и 
семпло.

Цветните и груби на вид маратонки 
обаче не отстъпват по-назад. Те изглеж-
дат така, сякаш любимите ви спортни 
обувки за бягане са се накичили с всич-
ко възможно. Ярки цветове, камъчета, 

дори пайети и бродерии. Маратонките 
напускат терена и смело навлизат в топ 
модните тенденции за сезона.

Обувки 
с пера

Някои дизайнери избягаха от 
семплите модели и предпочетоха 
малко по-предизвикателните обувки и 
сандали с пера. Перата заемат особено 
място в света на модата и са запазена 
територия за най-смелите. Ако обаче 
имате вътрешно усещане как да ги 
комбинирате с тоалета и ги носите със 
самочувствие, 
няма да останете 
незабелязани.

Обувки и сан-
дали с катарами 
са сред другите 
писъци на модата 
през този сезон. 
Най-често ги виж-
даме през есента, 
но тази година 
е изключение. 
Много дизайнери 
предпочетоха 
тенденцията за 
пролет/лято 2019. 
Любопитното е, 
че катарамите 
са най-вече на 
семпли модели, 
предимно в чер-
но, като начин да 

се постави дискретен пънк акцент.
Обувки с бижута е другата новост 

за този сезон. Не ви трябват гривни 
за глезена с тази тенденция. Много 
дизайнери заложиха на тях в новите си 
колекции. Ефектът се постига с верижки 
и нанизи с камъчета, които нежно падат 
на крака. Очаква се това да е топ тен-
денция и сред бъдещите абитуриентки 
и булки.

Обувки и сандали

с интересни 
токчета

са още един начин семплата обувка 
да се превърне в модел с WOW ефект. 
Някои дизайнери заложиха на любо-
питни токчета във формата на букви, 
други избраха нестандартни форми, 
трети украсиха класическите токчета с 
камъчета, перли и т.н.

Не по-малко забележителни са обув-
ките с панделки. Те са нежни, кокетни 
и много стилни и също са топ тенден-
ция за пролет/лято 2019. Най-често ги 
виждаме на семпли модели обувки като 
открояващ се акцент отстрани.

Обувки и сандали в неонови цветове 
е другата мода на сезона. Неоновите 
разцветки винаги са носели усещане за 
младежки дух и бунтарство, но и много 
добро и дори лудо настроение. Е, през 
пролет/лято 2019 неоновите цветове 
идват при обувките.

Неоновожълто и розово са абсолют-
ните хитове, но и ярките нюанси на 
оранжево, зелено и синьо също няма да 
бъдат пренебрегвани.

Топ обувките 
на пролетта и лятото

Новите тенденции 
са за обувки 

с бижута 
и в неонови 

цветове
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Няколко странни обичая за празника 
в различни краища на света

В
еликден е един и в същото 
време толкова различен 
в обичаите на хората в 
различните краища по 
света. Всички знаем, че той 
е най-старият християн-

ски празник, с който всички християни 
на планетата отбелязват Разпъването 
и прославят Възкресението на Исус 
Христос.

Знаем, че обикновено католиците и 
протестантите (които спазват Григори-
анския календар от XVI в.) празнуват Ве-
ликден седмица по-рано от православ-
ните християни (които спазват стария 
Юлиянски календар). Така ще и през тази 
година. Подготовката вече е започнала и 
скоро ще е време за „Христос Возкресе!“.

Навсякъде по света различните 
култури, страни, общности и секти 
имат свои собствени традиции, обичаи 
и странности, които излизат наяве по 
време на великденските празници. В 
България се събират в църквите, в САЩ 
ловят великденски яйца, другаде пускат 
хвърчила, правят омлети, четат крими-
нални романи или украсяват дърветата, 
все едно е Коледа.

Ето някои от най-чудноватите и инте-
ресни световни великденски традиции.

Бермудските острови
Бермудските острови организират 

фестивал на хвърчилата на Разпети 
петък. На този ден жителите на Бермуда 
пускат в небето ръчно направени хвър-
чила, ядат торта, приготвена от риба и 
горещи кифлички във формата на кръст.

Твърди се, че традицията е възникна-
ла преди години, когато местен учител 
от британската армия се затруднява 
да обясни Христовото възнесение на 
небето на децата от неделното училище. 
Тогава, за да могат малките ученици да 
го разберат по-ясно, той измайсторява 
хвърчило, оформено като кръст, за да 
илюстрира Възнесението. Традиционни-
те бермудски хвърчила са изработени 
с цветна хартия и дълги разноцветни 
опашки. Характерни за Бермудските 
великденски празници са също и мас-
карадните игри, напомнящи на нашите 
кукери.

Швеция
В Швеция Великден се празнува с 

ястия от яйца, херинга и Янсон (карто-
фи, лук и мариновани сардини, печени 
в сметана). Най-интересната шведска 
великденска традиция е свързана с това, 
че в дните преди Великден децата се 
преобразяват на великденски вещици. 
Обличат стари дрехи, рисуват лицата 
си и обикалят кварталните къщи, за 
събират сладкиши. Традицията напомня 
на американския Хелоуин, само че тук 
малките вещици не само получават бон-
бони, а и дават нещо от себе си – рисун-
ки, камъчета и др.

Норвегия
В Норвегия идеята на Påskekrimmen, 

или “Великденски трилър”, както се 

лъчват или публикуват само криминални 
загадки за Великден. Някои млечни 
компании дори имат специални кутии, 
направени така, че хората да четат мини-
загадки по време на закуската си около 
Великден.

Хаити
Страстната седмица в Хаити драстич-

но се различава от другите по света с 
неочаквана смес от католическите и вуду 
традиции. Всяка година вуду вярващите 
правят поклонение в чест на духовете 
до село, наречено Souvenance. За да 
покажат предаността си към висшите 
сили, хората честват празника със силна 
музика, пеене, трансиращи танци във 
водата и калта и жертвоприношения на 
животни.

Унгария
Популярна унгарска Великденска 

традицията Vízbeveto, или “Мокър 
понеделник” се наблюдава на Велики 
понеделник, който също така е извес-
тен с шеговитото име “Лов на патици в 
понеделник”. Тогава младежите заливат 
девойките от глава до пети с вода, след 
което ги молят за целувка. Хората вяр-
ват, че водата има почистващ, лечебен 
и плодородно предизвикващ ефект. 
Подобни ритуали с пръскане на вода са 
известни и в Полша и Словакия.

Испания
Произхождащ от малкото селце Вер-

же, в близост до Коста Брава в Каталуня, 
древният танц на смъртта се е превър-
нал в опора на великденски ритуали 
в тази част на Испания. Призрачният 
обичай произлиза от средновековна-
та история и символизира страстите 
Христови и момента от Страшния съд. 
Танцьорите се обличат в тъмни костюми 
с бели скелети, движейки се под звуците 
на драматични барабани.

Гърция
Странната традиция, започнала на 

гръцкия остров Корфу, кара хората да 
изхвърлят глинени делви от прозорците 
си точно в 11 часа на Великден. В днеш-
но време старите глинени съдове са 
заменени с тенджери или саксии пълни с 
вода. Донякъде обичаят напомня на този 
във Венеция, където по Нова година 
венецианците изхвърлят старите си 
вещи от прозорците, за да получат нови 
такива за новата година. Друг любопитен 
факт за гръцкия Великден е, че всички 
яйца се боядисват в червено, символ на 
Христовата кръв.

Германия
Едно шарено дърво прави немския 

град Saalfeld известен по време на 
великденските празници. Дървото, на-
речено Osterbaum, е украсено с хиляди 
яйца, изписани с невероятни детайли 
и цветове. Традицията е последвана 
от много други германски семейства в 
цялата страна, които украсяват по-малки 
дървета или храстите в градината си.

превежда на български, се изразява в 
това цялото семейството да разгадае 
криминална загадка, била тя от книга 
или по телевизията, и да разбере кой е 
убиецът. Много норвежци обичат да пре-
карват няколко дни на дивана в четене 

на криминални романи и загадки.
Тази странна семейна забава наистина 

е добила огромна популярност дотол-
кова, че повечето големи телевизии и 
печатни медии в Норвегия действително 
променят графиците си така, че да из-

Другият 
Великден – 
с хвърчило, 
кримка или 

вуду

Танц на смъртта в Испания Великденско дърво в Германия

Пръскане с вода в Унгария

Великден на Бермудите

Малки вещици от Швеция
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ОВЕН
Времето е подхо-
дящо за пътувания. 
Сега команди-
ровките ще дадат 
по-добри резултати 
от обикновено, 
така че използвайте 

момента. Може да изпитате съмнения 
в уменията си - потърсете професиона-
лен съвет и помислете за повишаване 
на квалификацията. През почивните 
дни обърнете внимание на приятелите 
си.

ТЕЛЕЦ
Няма изненади, но 
нека това не ви от-
чайва. Имате нужда 
от почивка. Очаква 
ви малка приятна 
новина, която ще 
превърне дните ви 

в празници. В края на работния период 
потиснете вдъхновението си, тъй като 
няма да ви остане време да изпъл-
ните замисленото. През почивните 
дни наблегнете на дейности, които да 
подобрят здравето ви.

БЛИЗНАЦИ
Това е време, в което 
може да проявите 
способностите и 
талантите си. Не се 
колебайте да пред-
ставите идеите си 
пред шефовете. Те със 

сигурност ще бъдат впечатлени, а вие 
ще получите възможност за кариерно 
развитие. Идват добри дни за удачни 
покупки за вас или за дома. През почив-
ните дни си осигурете разнообразни 
дейности, които да не ви оставят време 
да се лутате в търсене на това как да 
запълните времето си полезно.

РАК
Отпуснете се и се на-
слаждавайте на живота. 
Работили сте добре през 
последните седмици както 
в личен, така и в професи-

онален план, така че може да се каже, че 
сега е настъпило време да се наслажда-
вате на постигнатото. Отделяйте време 
да разпускате и да се вглеждате в красо-
тата на заобикалящото ви. В личен план 
ви очаква приятна изненада от страна 
на партньора ви.

ЛЪВ
Ще затвърдите позициите 
си. Проверете добре дали 
може да разчитате на пла-
нираното, а след това се 
втурнете да покоряването 

на върхове. Ясният график ще ви по-
могне да се справите с всички приятни 
предизвикателства, които ви предстоят. 
През почивните дни отделете достатъч-
но време на семейството си.

ДЕВА
В личен план нещата ще се 
развиват във ваша полза 
дори в първия момент 
да ви се струва, че не е 
така. Придържайте към 

постоянна линия на поведение, за да 
запазите позитивите и тяхното по-дълго 
действие. Добре е да обърнете повече 
внимание на себе си. Може да се наложи 

да преминете на специален хранителен 
режим, за да се почувствате по-добре в 
кожата си. Не забравяйте и за разходки-
те на чист въздух.

ВЕЗНИ
Очакват ви мигове на щас-
тие, свързани с половин-
ката ви. Ако сте решили да 
предприемете пътешест-

вие, бъдете внимателни и не рискувайте 
прекалено. Не е подходящо време за 
смяна на работата или рисковани фи-
нансови операции. През почивните дни 
творческите представители на знака ще 
имат запомнящо се вдъхновение. 

СКОРПИОН
Време е да се разтоварите 
психически. Опитайте се 
да се отървете от притес-
ненията и страховете си. 
Някои от тях отдавна са 

останали в миналото и само вие ги въз-
раждате в спомените си. Порадвайте на 
възраждащата се природа, възобновете 
стари приятелства и създайте нови. 

СТРЕЛЕЦ
Имате шанс да направи-
те всички положителни 
промени в живота си, за 
които сте мечтали и които 
планирали през послед-

ните седмици и месеци. Приливът на 
сили и ентусиазъм ще е необикновен 

и би било жалко да го разпилеете.
Мечтайте и гледайте как мечтите ви се 
превръщат в реалност. Много вероятно 
е да се усъмните в реалността заради 
лесно получаващите се неща, но всичко 
наистина ще се случва много лесно. 

КОЗИРОГ
Притесненията може да ви 
изиграят лоша шега. Няма 
смисъл да се товарите с 
несъществуващи пробле-
ми. Ако си представяте 

най-трудния развой на събитията, нищо 
чудно точно той да се случи. Сега е 
важно да мислите положително дори да 
се налага да го правите насила. Изкуст-
вената усмивка много лесно може да се 
превърне в естествена и дори в навик. 

ВОДОЛЕЙ
Наблегнете на отношения 
с хора, които могат да ви 
помогнат във вашето раз-
витие. Независимо дали 
става въпрос за образова-

ние или работа, сега ще имате нужда от 
странична помощ. Все пак дръжте само-
чувствието си на ниво и покажете класа. 
Възможно е да се появи възможност за 
странична дейност. Помислете как да 
съчетаете основните си задачи. 

РИБИ
Имате способността 
да убеждавате хора-
та в своята правота. 
Много близо сте до 
постигането на целите 
си - толкова близо, че 

не ви се вярва, че е истина. Не губете 
време в чудене дали това е така или не, 
а поддържайте скоростта и посоката. 
Очакват ви запознанства, които ще са 
от изключителна важност за вас и за 
развитието ви. 

Астрологична прогноза 
за 19 - 23 април 2019 г.
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� � ☺
Тираджия, металист и програмист 

решили да се надпиват с бира. Пили 
каквото пили, тираджията се отказал. 
Програмиста и металиста продължили, 
ама в един момента се оказало, че и 
двамата не могат повече, но са изпили 
по равно. Металиста се напънал и изре-
вал „МЕТЪЛ ФОРЕВЪР” и гаврътнал още 
една халба. Той погледнал към програ-
миста с усмивка, доволен от победата 
си, и казал:

- Ами сега?
Програмиста отговорил:
- Сега включвам виртуалния стомах. 

Барман, дай още една каса!

� � ☺
Катастрофа на магистралата. Челен 

сблъсък между кола и тир. Водачът на 
колата младеж без опит. Катаджията 
недоумяващо:

- Господа, как на магистрала с 3 плат-
на в една посока успяхте да се блъснете 
челно?

Младежът:
- Господин сержант, извинете, нямам 

опит, мислех, че ще се промъкна.
Шофьорът на тира:
- Шефе, аз 40 години съм зад волана, 

при мен не можеш да се промъкнеш.

� � ☺
Шофьорите тираджии получили запо-

вед, да си съберат всички деца от мес-
тата, дето са били командировка. Иван 
запалил тира и цяла седмица събирал 
деца. Накрая ги събрал и се прибира.

- Скъпа, изведи нашите деца, за да ги 
запозная с...

- Още вчера ги взеха, скъпи...

� � ☺
Мотоциклетист блъска пешеходец, 

помага му да се изправи и казва:
- Братле, егати късметлията си!
- Ама как, можеше да ме контузиш 

лошо?
- Абе, днес е неделя и си карам мото-

ра, ала през седмицата карам ТИР...

� � ☺
Магистрален паркинг, няколко тира 

паркирани, на чешмичката на паркинга 
стар тираджия си налива вода. До него 
спира лека кола и отвътре шофьорът го 
пита:

- Извинете, а водата добра ли е за 
пиене?

- От 10 години съм тираджия и само 
оттука си наливам. Едни рога само дето 
ми пораснаха, инак нищо ми няма!

� � ☺
Катаджия в леглото с жена си.
Изведнъж в съня си започва да ръко-

маха, да се мята и да крещи:
- Пенчо, ТИР! ТИР! Турски ТИР! спирай 

го, спирай го!
Жена му го гали нежно по ръката и 

внимателно:
- Тшш-тшш - спи-спи - празен е!

� � ☺
След като се обърна ТИР на магистра-

лата, ядосан на съвещание на Минис-
терския съвет Бойко Борисов заявил:

- Отменям всички досегашни обръща-
ния на тирове.

� � ☺
Секретът на спокойния ден:
- Жената е като тир „отдясно” на 

нерегулирано кръстовище... Винаги 
отстъпваш.

� � ☺
Семейство са интимно в леглото. 

Жената дава наставления:
- Скъпи, мааалко по наляво... я по-

напред... дай назад, де...
- Мама му стара, стига ма! Аз да не 

паркирам ТИР!

� � ☺
Стои тираджия на паркинга. Пригот-

вил си е ядене, седи в кабината и яде. 
Минава едно куче:

– Здрасти, колега!
– Абе, къв колега съм ти аз?! Ти си 

куче, аз съм шофьор... човек.
– Ти кажи - живееш в будка, ядеш 

от пластмасова чинийка, пикаеш на 
гумата. Имаш си и собственик. Така сме 
и ние.

� � ☺
При свети Петър:
- А ти, чадо, как умря?
- Ми карам си аз колата, по едно вре-

ме насреща ми излиза тир! Аз натискам 
спирачката и изведнъж целият ми жи-

вот мина като на лента... И като го видях 
какъв е, натиснах газта.

� � ☺
Пиян пътува в автобус и се опитва да 

завърже разговор.
- Хубаво време, а?
Никой не отговаря.
- Май пролетта е дошла...
Никой не отговаря.
- А слънцето как грее!
Пак никой не отговаря.
- Е, като няма никой, да взема да се 

изпикая...

� � ☺
Докторе, с настъпването на пролетта, 

ушите ми започнаха да растат изключи-
телно бързо. Направо съм заприличал 
на заек...

- Ядете ли редовно зеленчуци?

- Да разбира се, при това 
безпаричие...

- Тогава трябва да на-
малите консумацията 
на зеле и моркови.

� � ☺
Кибици на модно дефиле 

споделят впечатленията си.
- Както гледам, тази пролет 

моделиерите кичат манекенките с 
все по-дълбоки деколтета - рекъл 
единият.

- Да бе, ама са забравили да 
ги закичат със собствените им 
гърди...

� � ☺
Директорът на училището изви-

кал бащата на Иванчо.
- Имам за вас две новини - добра и 

лоша. С коя да започна?

- С лошата - казал бащата.
- Иванчо е хомосексуалист.
- Но това е ужасно, а коя е добрата?
- Избраха го за „Мис Пролет”!

� � ☺
Възрастен мъж се сваля с млада 

мадама, а тя му вика:
- Вече си стар, виж се, косата ти е 

бяла.
- То и на Пирин планина върховете са 

бели, ама долу е пролет...

� � ☺
Един тираджия минава през някак-

во село и на един завой сгазил десет 
патки. Като съвестен гражданин спрял 
камиона и отишъл да потърси евенту-
алния стопанин. Вижда една бабичка и 
и казва:

- Бабке, ела да видиш, сгазих едни 

патки, да не би да са твоите.
Бабата дошла, погледнала ги и казала:
- Не са моите, чедо, аз такива плоски 

патки нямам! 

� � ☺
Зет погребал тъща си и се връща към 

вкъщи. Било през пролетта и една ви-
сулка му паднала на главата. Умирайки 
той погледнал към небето и промълвил:

- Нима вече си там?

� � ☺
- Генко, какво ти е на очите?
- Пролетен пристъп на кривоглед-

ство от мацките по улиците. Иска ти се 
едновременно да гледаш и гърдите, и 
дупето.

� � ☺
Секретарката влиза в кабинета на ББ:
- Генерале, пролетта дойде!
- Да влезе!

� � ☺
- Тате, вече е пролет, а птичките нещо 

не пеят?
- Грип, сине, грип.

� � ☺
Късна нощ. Магистрала. За да не зас-

пи, шофьорът на ТИР включва радиото. 
Водещият на предаването говори:

- А сега излъчваме за тези, които не 
спят!…

Включва се запис и монотонен глас:
- Една овца прескочи оградата, втора 

овца прескочи оградата, трета овца…

� � ☺
Още от надписите в асансьора на бло-

ка, тираджията Пешо разбра, че жена 
му Мара, не е била примерна, докато 
той е бил на път…

� � ☺
Женският пикочен мехур е създаден, 

за да научи шофьора на смирение - тък-
мо изпревариш колона от седемнайсе 
тира и жена ти се обади с тънък гласец: 
„Ходи ми се до тоалетна…”

� � ☺
Катаджия спира някаква кола и като 

отваря багажника, какво да види, цели-
ят пълен с ножове.

- Леле, какво е това? За какво са ти 
тия ножове?

- Господин полицай, не е това, което 
си мислите. Аз работя в цирк и с това се 
прехранвам. Мятам ножове.

- Я ми покажи колко си добър.
През това време минал тираджия и 

като видял полицая, застанал до един 
знак, а другият да мята ножове по него, 
си казал:

- Слава Богу, че отказах пиенето, че 
каквито тестове са измислили сега…

Виц в снимка

Виктор Юго се обажда на 

Макрон: - Г-н президент, 

моля ви от мое име да бла-

годарите на всички щедри 

хора, които даряват сред-

ства за „Парижката Света 

Богородица”.

- За нищо, ще предам - му 

отговаря Макрон. 

Виктор Юго продължил:

- А дали не може да се 

направи нещо и за „Кле-

тниците”?



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 кур-
сове; Чек всеки петък! Коректно отно-
шение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16186

!!! CDL ШОФЬОРИ !!!, 
Цена US$ , 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! №16187

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 ; или тел. (847) 
483-8787 ************ 24/7 Диспеч * Реги-
онална работа * Леки товари * Чек всеки 
петък* Fuel Discounts – до 70 цента на 
галон!!! 8476659273 №16188

ШОФЬОРИ И OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор и OWNER 
OPERATORS. Предлагаме идивидуално 
и кореkтно отношение, добро и честно 
заплащане. За повече информация: 847-
571-0945. 2248480266 №16190

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

DISPATCHER FOR REEFER 
Цена US$, Зипкод 60018, VV 
Logistics Solutions is looking for an 
over the road dispatcher. You must 
have recent dispatch experience for 
reefer. Emphasis on communication, 
negotiation skills, driver motivation/
retention. Please call 708-223-0552 for 
more information, or for immediate 
consideration send resume & salary 
requirements to roxanne@vvlsinc.
com ID 16107

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

CAR HAULER-DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Hiring Truck 
Drivers clas A-CAR HAULER-8 CAR-
OR OWNER OPERATORS 7084074466 
№16191

DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспорт-
на компания търси DISPATCHER . Гово-
рене на български & English е задължи-
телно. Изисква се общ опит за работа 
с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
8476680373 №16192

ШОФЬОРИ И OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Заплащането е за заработена 
седмица или на миля. Търсим соб-
ственици на камиони. За повече 
подробности - тел 847-350-7070. 
2248480266  №16189

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.; Предимно леки товари; По-
стоянни курсове; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 
8476659273 №16197

!!! CDL ШОФЬОРИ !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
компания предлага работа за регио-
нални шофьори! Добро заплащане! 
Възможност за прибиране в къщи през 

ден и всеки уикенд! Предимно Midwest; 
24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Корект-
но отношение! За повече информа-
ция 847-665-9273 или (847) 483-8787! 
8476659273 №16198

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; или тел. 
(847) 483-8787 ************ 24/7 Диспеч 
* Регионална работа * Леки товари * Чек 
всеки петък* Fuel Discounts – до 70 цен-
та на галон!!! 8476659273 №16201

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 заплаща-
не. $300 на ден или $1500 на седмица. 
Volvo автоматик. Чек всяка седмица 
без никакви 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

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 profi cient with 
QuickBooks. 7734707088 №16160

OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа. За информация 
търсете Зори на телефон (224)659-2356. 
№16130
CLEANING LADIES 
Цена US$, Зипкод 60714, Looking for 
cleaning ladies full and part time $15/h pay. 
Need to have her own transportation and 
understand basic English. Please call or text 
7739710470 №16131
FEDEX GROUND 
Цена US$, Зипкод 60668, Търся един шо-
фьор за тим в FedEx Graund,стеди курс до 
Rifl e,CO четири дни $1500 на 1099 +$300 
кеш 3126753489 №16136
CDL DRIVER 
Цена US$, Зипкод 60631, Търсим CDL A 
шофьор за Volvo i shift Dry van, 2500-3500 
мили на седмица.Паркингът е в Melrose 
park. Отлично заплащане за контакт : 
7573386477 Сава №16138
ЛОКАЛНА РАБОТА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Локал-
на работа - абсолютно всяка вечер 
в къщи. Между 1200$ до 1600$ на 
седмица. Една година (12 месеца) 
опит. Не повече от един тикет за 
последната една година или два за 
последните три. Ние имаме рабо-
та всеки ден, за разлика от over the 
road. Защо да стоите по truck stops, 
като можете да работите нормално 
и да си бъдете в къщи всяка вечер? 
За повече информация се обадете 
на 3016931273, Иван. 2246234341 
   №16142 

$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХА-
НИК НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/
СЕДМИЦА! Транспортна компания нами-
раща се в Wood Dale, IL търси да назна-
чи МЕХАНИК на пълен работен ден. За 
повече информация моля обадете се на 
630.948.4547 х.601 6309484547 №16119
HAIRSTYLIST WANTED, 
Цена US$ , Зипкод 60090, Hairstylist Wanted! 
Busy hair salon in Palatine looking for a 
hairstylist. Part time 847-221-2212 ,312-479-
4125 Lena №16113
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
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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$, Зипкод 60007, Търся шофьори 
class A с double-triple, може и без опит за 
стеди рънс, 5500 мили на седмица, добро 
заплащане 708-369-1475 №16077
TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 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
2019 REEFER 4 RENT, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 $450.00/Week За 
повече информация, моля звънете на теле-
фон 847-418-6269 №16074
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам строи-
телни ремонти 2248300447 №16034
TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A 
truck drivers за over the road (ОТR) и регио-
нални курсове. Минимум 3 години опит, сед-
мично заплащане до 0.65 цента на миля. За 
повече информация обадете се на: 773-580-
4032 №16040

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

CDL- LOCAL DRIVER 
Цена US$ , Зипкод , CDL- A local driver needed 
for dedicated run at FedEx Ground. Running 
Monday- Friday Same destination every day 
Great pay, fl at rate, paid vacation safety bonus 
Loads are ready to go no waiting No touch 
freight loading or unloading For more info call: 
815**919*9194 №16029

CDL DRIVER WANTED
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Tърсим 
CDL шофьор за работа от понеделник до пе-
тък. Малко мили, добро заплащане от $1500 
на седмица, Volvo автоматик. Обадете се на 
Вера 708 953 9035 №16031
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 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
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, 
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, We 
need next independent contractors in 
YORK HARRISBURG and HERSHEY in 
PENNSYLVANIA ;Housekeepers/housemen 
Laundry attendant , maintenance Front 
desk 3039748716 №16195

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

IFTA PREPARATION , 
Цена US$ , Зипкод 60618, Need 
help fi lling IFTA? preparing truck 
Registration?Preparing HUT 2290 form? 
Getting NY Ky OR permits? I can help 
you with that Call Tanya 773 426 1230 
7734261230 №16193
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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

LARGE ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 3,950.00, Зипкод 60659, LARGE 
ROOM FOR RENT X4AIRCONDITION 
KITCHEN BATHROOM X2LAUNDRY 
PORCH PENTRY X2 ENTRANCE WIFI EASY 
TRANSPORT NONSMOKING WOMEN 
$395pm ALLINCUDE CAL; 17738148338? 
17738170102 franwalk@gmail.com 
7738148338 №16194

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 Hoff man Estates. На 1 
миля от Golf и Higgins-$900 Свободен е 
веднага. тел: 773-538-3818 (call or text) 
Снимки на: https://apt-for-rent.weebly.com/ 
Току що боядисан в бледо сиво. №16106

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia pod 
naem za nepuchach jena v Des Plaines. 
600$-vsichko vklucheno + bonus internet. 
Kompleksa e s basein. Lubo-773 677 9484, 
Kremena 773 366 4225 №16110

СТАЯ В ПАЛАТАЙН, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Обзаведена стая в 
Palatine 7088376432 №16063

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

СТАЯ В ПАЛАТАЙН
Цена US$, Зипкод 60074, Обзаведена стая в 
Palatine 7088376432 №16063

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

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

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

FOR RENT- ELK GROVE,
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Completely 
remodeled 2 bdr 1.1 bth in downtown Elk 
Grove Village. Brand new kitchen with stainless 
steel appliances and white 42’ shaker cabinets, 
remodeled bathrooms, new fl ooring, paint 
etc. Rent includes heat, cooking gas, water, 
garbade.  For more info call 773 996 8900 Sylvia 
№15881

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

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

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

FOR SALE- ELK GROVE,
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007, Fully 
remodeled 4bdr, 2bth in desirable Elk Grove 
Village. Brand new everything - roof, siding, 
windows, concrete patio, bathrooms, kitchen, 
fl ooring, paint etc. For more information call 
773 996 8900 Sylvia.
№15882

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

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
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
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 
$995. Готов само за 2 седмици! За пове-
че информация може да ни пишете на 
имейл: alleasyfreelance@gmail.com или да 
посетите нашия уебсайт www.all-easy.com 
7738916957 №15988
ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , 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

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 2004, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Двигател 
Cummins, 13 скорости, 320 000 мили, 
Много части сменени. 773 558 8463 
7735598463 №16196
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
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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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Секада. Апаратури. Резки. Мазер. Команда. 
Синур. Ад. Даф. Оскар. Алонж. Цяр. Приам. Кристи. Лепо. 
Клапа. Каен. Наклеп. Франк. Кси. Етика. Раи- са. Комбина. 
Кадри. Сас. Туба. Колапс. БТР. Рибарки. Онат. Апе. Орди. 
Юноша. Сатрапи. Аран. Диб. Оле. Инкрети. Токсикози. Псе. 
Ол. Рат. Ипр. Таксони. Тип. Януари. Отказ. Грам. Сеати. Етна. 
Сеитби. Лиана. Риц. Ловец. Нар. Оси. Фитили. Илитерати. 

ОТВЕСНО. Недодяланост. Аборигени. Марек. Марат. Ка-
при. Параф. Плебс. Прост. Атли. Ден. Поети. Реали. Ямбол. 
Раздор. Пинти. Пекин. Иви. Касик. Каубои. Опус. Маи. Кал-
фа. Бар. Израелци. Самар. Кардани. Раи. Памир. Пара. Кирк. 
Ти- тани. Ран. Канадки. Арпа. Инат. Казуар. Киро. Юнеско. 
Аре. Терлик. Силон. Тесте. Рур. Осака. Анод. Октроа. Антес. 
Апаши. Онанист. Вирджиния. Стабилизации. 

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

КОЗУНАЧЕНИ  
кифли

ЛЕСЕН 
козунак

Разтваря се маята в 
топлото мляко с 1 с.л. 
захар и 1 с.л. от браш-

ното. Останалото брашно се 
пресява.

Яйцата се разбиват със 
захарта и млякото, добавя се 
есенцията и се замесва глад-
ко и еластично тесто. Удря 
се в плота поне 30 пъти, след 
което се оставя да втаса на 
топло. Като удвои обема 
си, се разделя на три части, 
правят се фитили от тях и се 
оплита плитка в подмазана 
тава. Като втаса пак, се маже 
с жълтък, мляко и олио и 
се посипва със захар. Пече 
се в загрята на 160 градуса 
фурна.

Продукти
» 6 яйца;
» 200 г масло;
» 200 г захар;
» 1 кубче мая;
» 250 мл прясно мляко;
» 1 кг брашно;
» есенция по избор;
» щипка сол.

В пресятото брашно изсипете 100 мл 
от затопленото мляко с маята и 1 с.л. 
захар. Оставете да шупне.

Добавете разбитите яйца, маслото, олиото 
и солта. Сипете захарта и останалото мляко, 
ванилията и настърганата лимонова кора. 
Замесете меко тесто и го оставете, покрито с 
кърпа, да втаса на топло.

Разделето го на топки и разточете кора. 
Разрежете я на триъгълници. Сложете плън-
ката в широката част и навийте на кифлички.

Подредете ги в тава върху хартия за печене 
и пак оставете да втасат. Намажете ги с разби-
то яйце с малко мляко и печете в загрята на 
160 градуса фурна до златисто. По желание 
можете да ги поръсите с кристална захар. Да ви е сладко!  Цвети

Продукти
» 5 яйца;
» 300 г захар;
» 80 г масло;
» 80 мл олио;
» 250 мл прясно мляко;
» 42 г мая;
» 1 кг брашно;
» кората от лимон и вани-
лия пхо избор;
» 1 щипка сол.

ЗА ПЛЪНКАТА:
» 200 течен шоколад или 
ябълков пестил. 
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Airbnb и скрита 
камера: Няколко 
съвета за проверка
Зачестяват случаите на шпиониране 
в имоти, отдавани чрез компанията

A
irbnb направи революция в 

туризма и даде възможност 

на милиони хора да отся-

дат на прилична цена на 

прекрасни и иначе скъпи 

места по света. Но както с 

много други неща, така и тук плюсовете 

винаги имат и минуси. Един от недоста-

тъците се прояви в серия инциденти в 

последно време, които повдигат отново 

въпросите за неприкосновеността на 

личния живот в света, в който живеем.

Все повече стават случаите, при 

които туристи намират скрити камери 

в предоставения им през Airbnb имот. 

При последната такава случка семей-

ство от Нова Зеландия откри камера, 

която предава на живо от жилището, 

което те са наели в Корк, Ирландия.

От Airbnb веднага реагираха с 

разследване и уверение, че защитата 

на личното пространство е приоритет 

за компанията. Въпреки това несигур-

ността в клиентите, ползващи услугата, 

расте.

Новозенландецът Ендрю Баркър е 

използвал професионалните си умения 

по ИТ сигурност, за да открие

камерата, 
скрита в къщата

в Корк. След това той и неговото семей-

ство споделиха съвети към други пъте-

шественици как да сканират мрежите за 

скрити устройства.

От туристическия бранш предупреж-

дават хората, които обичат да пътуват, 

да бъдат внимателни с Airbnb.

„Очевидно е, че това се случва при 

незначително малцинство от общия 

брой на всички имоти в сайта, но 

никога не е лоша идея внимателно да 

огледате вашия Airbnb, когато присти-

гате, не само за скрити камери, но и за 

свързани със сигурността и безопас-

ността неща като невъзпрепятствани 

изходи и пожарогасители”, коментира 

Полин Фромър, редакционен директор 

на туристическия бранд Frommer.

„Основното, което трябва да помни-

те при отсядане в Airbnb, е, че това са 

частни имоти, които не подлежат на 

същия тип инспекции, през които би 

преминал един хотел”, казва Формър.

Не че гостите на хотели са напълно 

защитени от нахлуване в личното им 

пространство с дигитални средства. В 

Южна Корея през миналия месец бяха 

арестувани няколко души, след като 

полицията съобщи, че над 1600 души 

тайно са били заснемани в стаи на 

мотели.

А за тези, които искат да последват 

съветите за проверка, експертите по 

сигурността предлагат

различни нива 
на търсене

от повърхностно до задълбочено, което 

може да помогне при идентифициране-

то на скрити камери.

Преди всичко проверете във всички 

стаи за странни устройства, пробля-

съци на обективи на камери и миниа-

тюрни отвори, твърдят технологични 

уебсайтове като Lifehacker и Digital 

Trends. Те може да се намират на гърба 

на книги, огледала, лампи, домашни 

растения, на места, които разкриват 

най-добра видимост.

Фенерчетата, включително тези в 

смартфоните, могат да се използват за 

намиране на отражения от обективите 

на камерите. Технологичните експерти 

съветват да изключите осветлението и 

да светите с фенерче из помещенията, 

за да потърсите обективи. Всякакви 

джаджи, които изглеждат необичайно, 

трябва да бъдат проверени: будилници 

и детектори за пушек са потенциални 

места за скриване на камери.

„Ако приемем, че камерата има няка-

къв тип обектив, използвайте устрой-

ство, което има много силен светлинен 

източник и визьор, което да ви поз-

волява да проверите за отражения от 

обектива”, обяснява проф. Алън Удуърд 

от Центъра за киберсигурност към уни-

верситета в Съри, Великобритания.

Друг от съветите на експертите е 

също така

да се инсталира 
приложение

на телефона, което да сканира за скри-

ти камери. Алтернативата на това са ра-

диочестотните скенери, които могат да 

се купят от специализирани магазини.

„Ако няма радиочестотно предаване, 

можете да купите стандартен детектор 

за шпионски устройства, с който да 

проверите стаята в търсене на скрити 

източници на предаване на радиовъл-

ни”, казва Удуърд. „Има някои продукти 

на пазара, които комбинират оптични 

и радиочестотни методи на разкриване 

на такива устройства.” 

Интернет камерите поддържат 

връзка с мрежа, за да съхраняват или 

да предават в реално време видеото, 

така че камерите може да са свързани с 

мрежата на хазяите ви в Airbnb, същата 

Wi-Fi мрежа, към която ви е разрешено 

да се свързвате – какъвто е бил случаят 

с фамилия Баркър в Корк, коментират 

от технологичната компания Fing.

Компании като Fing имат устройства, 

които

сканират 
Wi-Fi мрежите

и виждат всички други устройства, 

кабелни и безжични, които са свързани 

с тях. Ако уеб камера няма връзка с ин-

тернет, тя не може да изпраща записите, 

така че изключването на интернет връз-

ката ще спре и стрийминга.

Дори и при сканиране на мрежата да 

не се появят камери, това не означава 

непременно, че няма тайно заснемане, 

тъй като някои хазяи осигуряват Wi-Fi 

мрежа за гости, която е отделна от 

техния личен интернет. 

Всеки, който открие нещо подозри-

телно, трябва да се свърже с местната 

полиция, така че тя да може да раз-

следва, и да извести Airbnb, които са 

обещали да разследват подобни слу-

чаи и да предприемат действия, когато 

това е необходимо.
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Н
аркобосът на всички 
времена, на чиято съвест 
лежат убийства, атента-
ти и взривове, довели 
до смъртта на десетки 
невинни, има своето 

запазено място не само в историята 
на престъпността, но и във футбола на 
Родината си Колумбия.

В апогея си като най-голям снабдител 
с кокаин в света Ескобар разполага със 
състояние от 50 милиарда долара.

Но понеже престъпната му репутация 
се нуждае от изпиране, наркобаронът 
трябва да бъде щедър.

Той строи къщи за бездомни, учили-
ща в бедните квартали и опитва да се 
изкара меценат. За тази цел Ескобар за-
почва да изгражда и футболни игрища, 
някои от които с осветление. Организи-
ра квартални турнири, на които

присъства лично, 
застанал на тъча

Всичко това му придава имидж на 
благородник, помагащ на народа. 
„Хората говореха какъв хубав човек е 
Пабло, когото властите сочеха като нар-
кобарон”, свидетелства Леонел Алварес, 
национал със 101 мача за Колумбия зад 
гърба си.

Не след дълго Ескобар усеща, че 
футболът е и доста подходящо средство 
за пране на пари. С брат му Роберто, 
който е счетоводител на престъпния 
картел, решават да завъртят схема с 
фалшиви приходи от билети и трансфе-
ри, за да легализират постъпленията си 
от кокаина.

Когато през 1973 г. Ескобар започва 
да изгражда империята си, Атлетико На-
сионал (Меделин) печели едва за втори 
път шампионската титла в историята си. 
Но с парите на боса през 80-те години 
отборът става един от най-силните в 
Южна Америка.

„Парите от дрогата ни позволиха да 
наемаме големи футболисти от чужби-
на. А Ескобар можеше да задържи всеки 
играч, поискал да си тръгне”, твърди го-
лемият треньор Пако Матурана, водил 
състава между 1987 и 1990 г.

Наркобаронът практически

слага ръка на целия 
футбол в Колумбия

В Меделин той финансира и другия 
градски отбор „Депортиво индепен-
диенте“. Партньорите му са пратени 
по останалите елитни клубове. Хосе 
Гача-Мексиканеца поема „Милионари-
ос“ (Богота), а босът на картела от Кали 
Мигел Орехуела финансира местния 
„Америка“, разказва webcafe. Така се 
ражда наркофутболът.

Най-голямото парче от кокаиновата 
баница обаче се полага на отборите от 
родния Меделин.

През 1989 г. неговият „Атлетико насио-
нал“ става първият колумбийски отбор, 
триумфирал като носител на южноаме-
риканската Копа Либертадорес. Стига се 
до дузпи, първата от които реализирана 
от защитника Андрес Ескобар, любимия 
футболист на наркобарона. А пет успеш-
ни спасявания на прочутия вратар Рене 
Игита подсигуряват Копа Либертадорес 

за „Атлетико насионал“.
„Пабло скачаше като луд след всеки 

гол. Никога не бях го виждал в такава 
еуфория, тъй като лицето му най-често 
беше ледено”, спомня си Хайро Велас-
кес-Попай, наемен убиец на картела с

повече от 200 трупа 
на сметката си

Пабло Ескобар не си поплюва, когато 
става въпрос за футбола.

Няколко месеца по-късно наркобосът 
заподозира съдията Алваро Ортега, че 
е взел подкуп от противника „Америка“ 
(Кали) в двубоя срещу „Депортиво ин-
депендиенте“ (Меделин). „Пабло нареди 
да го издирим и убием”, признава Хайро 
Веласкес-Попай, лично изпълнил мисия-
та с два изстрела в черепа на арбитъра.

Дори когато влиза в затвора „Кате-
драл” през 1991 г. след споразумение с 
властите, Пабло Ескобар остава поклон-
ник на футбола.

Под предлог, че му идват на свижда-
не, ред колумбийски национали играят 

срещу затворническия тим. „Веднъж 
Ескобар ни попита защо протестираме 
срещу съдията, след като така или иначе 
го е подкупил”, разказва футболистът 
Оскар Пареха от „Депортиво индепен-
диенте“.

Веднъж на свиждане в „Катедрал” 
довеждат и

великия аржентинец 
Диего Марадона

който трябва да играе за кеф на Пабло 
Ескобар срещу отбора на Рене Игита. 
„Очаквах да видя някакъв бордей, но 
при Ескобар луксът беше като в петзвез-
ден хотел. Вечерта след мача доведоха 
най-красивите момичета, които съм 
виждал през живота си. И всичко това 
се случваше в затвора! На другия ден ми 
платиха щедро и си тръгнах”, спомня си 
Дон Диего.

Все пак Пабло Ескобар успява да 
избяга, докато го местят от един затвор 
в друг.

През декември 1993 г. босът е за-
стрелян от полицията при преследване 
в Меделин. А след мондиала убиват 
и неговия любимец Андрес Ескобар, 
чийто автогол в двубоя срещу САЩ 
довежда до отпадането на Колумбия. 
Убийците не са разкрити и до днес, ма-
кар че следите сочат към наркомафията. 
„Ако Пабло беше жив, това нямаше да 
се случи. При него си имаше правила”, 
споделя братовчед му Гавириа.

След смъртта на Ескобар

футболът в Колумбия 
тръгва надолу

Той вече е лишен от наркодоларите 
на кокаиновата мафия. Само за три 
години националният отбор на страната 
се свлича чак до 34-то място в ранглис-
тата на ФИФА. Чак през 2004 г. колум-
бийският Онсе Калдас печели Копа 
Либертадорес, подобен успех след това 
има единствено „Атлетико насионал“ 
през 2016 г.

И макар че впоследствие картелите се 
намесват в някои отбори, златните годи-
ни на колумбийския футбол при Пабло 
Ескобар остават в миналото.

Босът на дрогата убивал съдии и финансирал отбори чрез кокаина

Пабло Ескобар – 
наркобаронът и футболът
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Ц
елувката, която Кубрат Пу-
лев даде на репортерката 
Джени Суши, продължава 
да тегне над кариерата му. 
Казусът, заради който бъл-
гарският боксьор получи 

забрана да се боксира в Калифорния, 
осуети възможността за мач между 
Кобрата и хегемона в тежката категория 
на бокса Антъни Джошуа на 1 юни.

Българинът е със спрян лиценз на 
територията на щата Калифорния 
заради заведеното срещу него дело за 
сексуално посегателство от страна на 
Джени Суши и адвокатката й Глория 
Олред. Изслушването на двете страни е 
на 14 май.

Междувременно преди дни стана 
ясно, че двубоят на Джошуа с амери-
канския боксьор Джарел Милър, който 
беше насрочен за 1 юни в „Медисън 
скуеър гардън” в Ню Йорк, от лагера на 
британеца спешно потърсили резервни 
варианти за тази дата. И първата им 

опция била именно Кобрата, който е

задължителен 
претендент

за световната му титла във версия IBF.
И тъй като мач между двамата на 

практика е неизбежен, от лагера на 

AJ искали да го проведат в САЩ на 
въпросната дата и така да отпадне една 
от задължителните му защити. Затова се 
свързали с промоутъра на българина 
Боб Аръм. Той обаче обявил, че няма 
как да има мач на тази дата заради отне-
тия, макар и все още временно, лиценз 

на Пулев, съобщава сайтът Boxing News 
24.

Мачът на Джошуа с Милър отпадна, 
защото американецът даде положи-
телна допинг проба. Той и щабът му 
бяха готови да запазят същия награден 
фонд от битката – 10 млн. долара – и за 
Кубрат, ако има мач с него. Но случаят 
„Суши” провали тези планове, защото 
на практика официалното потвържде-
ние на срещата няма да може да бъде 
дадено чак до 14 май, което не е добре 
за рекламния пазар около нея.

Според изданието имало и друга 
причина Аръм да пази Пулев от мач 
с Джошуа. Той искал да направи мач 
между българина и Тайсън Фюри, като 
ще се чака официалния край на сагата с 
журналистката. И двамата имат договор 
с Top Rank, агенцията на Аръм, а според 
него две битки в рамките на няколко 
месеца с двама от тримата най-велики 
в тежка категория в момента може да 
изтощят Кобрата.

Българинът влезе в полезрението 
на британеца след провал на мач с US боксьор

Заради целувката: 
Кобрата изпуска бой 
с Джошуа за $10 млн.
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П
реди време специалисти 
предупредиха, че по-
качването на нивото на 
Световния океан може да 
доведе до изчезването 
на един от най-забележи-

телните американски градове – Маями. 
И то не след 500 години, не след 200, 
не дори и след 100, а само след осем 
десетилетия една от най-посещаваните 
дестинации в света може да е под вода.

Разбира се, природната стихия е не-
предвидима и би могла да се развилнее 
навсякъде по света. Никой не е застра-
шен, но със сигурност едни градове са 
по-уязвими от други. Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr 
направи списък на населените места в 
Америка, които са застрашени от изчез-
ване. Ето кои са те:

Hю Opлиънc, 
Лyизиaнa

Haй-гoлeмият гpaд в щaтa Лyизиaнa 
вce oщe нe мoжe дa ce възcтaнoви oт 
ypaгaнa Kaтpинa пpeз 2005 гoдинa. 
Mecтoпoлoжeниeтo нa Hю Opлиънc 
дo дeлтaтa нa peĸaтa гo пpaви yязвим 
ĸъм нaвoднeния. Taм имa paйoни, 
ĸoитo ca paзпoлoжeни нa 4,50 мeтpa 
пoд мopcĸoтo paвнищe. Гoлямa чacт 
oт зeмятa нa гpaдa вeчe e пoтoпeнa oт 
вoдaтa. Πpoyчвaнe нa HACA oт 2016 
гoдинa e ycтaнoвилo, чe няĸoи тepe-
ни нa Hю Opлиънc пoтъвaт c oĸoлo 6 
caнтимeтpa гoдишнo. Aĸo тoзи тeмп 
пpoдължи, тe щe бъдaт пoĸpити oт вoдa 
дo 2100 гoдинa.

Maями, 
Флopидa

Mopcĸитe нивa в гpaдa ce пoĸaчвaт 
дocтaтъчнo бъpзo, зa дa нaнecaт щeти 

въpxy дoмoвeтe нa xopaтa. Дoĸлaд 
нa Cъюзa нa зaгpижeнитe yчeни oт 
2018 г. твъpди, чe 12 000 жилищa в 
Maями бийч ca в oпacнocт oт xpoнич-
ни нaвoднeния пpeз cлeдвaщитe 30 
гoдини. Toвa e нaй-гoлямaтa oт вcичĸи 
ĸpaйбpeжни oбщнocти, a cтoйнocттa 
нa инфpacтpyĸтypaтa й ce paвнявa нa 
$6,4 милиapдa. Eдин нa вceĸи чeтиpи-
мa житeли в oĸpъзитe Maями-Дeйд 
и Бpoyapд щe бъдe пoтъpпeвш oт 
нaвoднeния в пepиoдa 2010-2100 
гoдинa. Дopи мopcĸoтo paвнищe дa 

нapacнe cъвceм мaлĸo, зa дa oцeлee гpa-
дът, тpябвa дa yвeличи виcoчинaтa нa 
инфpacтpyĸтypaтa cи.

Xюcтън, 
Teĸcac

Πoдoбнo нa Hю Opлиънc, Xюc-
тън пoтъвa c 6 caнтимeтpa нa гo-
динa. Ocнoвнaтa пpичинa зa тoвa e 
пpeĸaлeнoтo изпoмпвaнe нa пoдпoч-
вeни вoди, ĸoeтo cъздaвa пpoмянa в 
нaлягaнeтo и oбeмa нa зeмнитe мacи и 
тe пoтъвaт. Toвa пpaви гpaдa пo-yязвим 

oт нaвoднeния, ĸaтo тeзи пo вpeмe нa 
ypaгaнa Xpaви, ĸoйтo e пoвpeдил близo 
135 000 дoмoвe и e изceлил oĸoлo 
30 000 дyши.

Tъй ĸaтo Xюcтън нe e ĸpaйбpeжeн 
гpaд, e мaлĸo вepoятнo тoй дa бъдe 
yнищoжeн caмo oт пoвишaвaнeтo нa 
мopcĸoтo paвнищe. Ho yвeличaвaнeтo 
нa бpoя нa бypитe и ypaгaнитe в cъчeтa-
ниe c ниcĸaтa нaдмopcĸa виcoчинa и 
пoтъвaщия тepeн мoжe дa ocтaви чacти 
oт гpaдa пoд вoдa.

Aтлaнтиĸ сити, 
Hю Джъpcи

Гpaдът e бил дocтa пoтъpпeвш oт 
ĸpaйбpeжни нaвoднeния. Уpaгaнът 
Cидни нaнacя гoлeми щeти, ĸaтo пpeз 
2012 гoдинa ocтaвя 70-80% oт гpaдa 
пoд вoдa. Ha няĸoи мecтa, зa дa ce 
eвaĸyиpaт, житeлитe e тpябвaлo дa пpe-
минaт пpeз нaд 2 мeтpa вoдa. Aтлaнтиĸ 
сити e eднo oт нaй-yязвимитe ceлищa 
в CAЩ, щoм cтaвa дyмa зa нaвoднeния. 
Изcлeдвaния нa Сlіmаtе Сеntrаl coчaт, чe 
в cлeдвaщия вeĸ 37 000 дyши ca излoжe-
ни нa pиcĸ oт тaĸивa.

Чapлcтън, 
Южнa Kapoлинa

Πpoгнoзитe зa Чapлcтън ca oщe пo-
нeблaгoпpиятни. Πpeз cлeдвaщитe 100 
гoдини xopaтa, пoтъpпeвши oт нaвoд-
нeния, мoгaт дa ca 64 000. Πpeди пoвeчe 
oт дeceтилeтиe пpoгнoзитe нa yчeни ca, 
чe 77% oт гpaдa щe ocтaнe пoд 3 мeтpa 
вoдa дo 2050 г.

Бocтън, 
Macaчyзeтc

Бocтън нямa дa бъдe зaлят oт нaвoд-
нeния дo 2100 гoдинa, нo oпpeдeлeнo 
нямa дa ocтaнe тaĸъв, ĸaĸъвтo e ceгa. 
Дoĸлaд нa Zіllоw oт 2016 г. e ycтaнoвил, 
чe 1 oт 6 жилищa щe бъдe пoтoпeнo дo 
2100 гoдинa. Cпopeд нeгo имa вepoят-
нocт гpaдът дa пpeтъpпи пoнe eднo 
нaвoднeниe oт 2 мeтpa дo 2050 гoдинa.

Bиpджиния бийч, 
Bиpджиния

Bиpджиния бийч ce нaмиpa нa 
пpeceчĸaтa нa зaливa Чecaпийĸ 
c Aтлaнтичecĸия oĸeaн. Зapaди 
пoĸaчвaнeтo нa мopcĸoтo paвнищe и 
двaтa вoдни oбeĸтa мoгaт дa дoвeдaт дo 
нaвoднeния пo вpeмe нa гoлямa бypя. 
Paйoнът вeчe ce e cблъcĸвaл c тeжĸи 
пpиpoдни бeдcтвия, ĸoгaтo ypaгaнът 
Флopeнция пoтoпи гpaдa.

7 града в САЩ, които 
могат да изчезнат скоро

Те могат да се окажат под 
вода по различни причини

Hю Opлиънc Maями

Бocтън

Aтлaнтиĸ сити Xюcтън



7 града в САЩ, които 
могат да изчезнат скоро
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Най-големият самолет в света, конструиран 
от американската компания „Стратолонч 
систъмс”, е развил скорост от 304 кило-

метра в час и се е издигнал на височина до 5,1 
километра по време на първия си полет, продъл-
жил 2 часа и половина.

Летателният апарат с два фюзелажа, шест дви-
гателя и размах на крилата 117 метра – колкото 
дължината на футболно игрище, извърши дебют-
ния си полет над пустинята Мохаве в Калифор-
ния в събота.

Самолетът е проектиран като въздушна плат-
форма за изстрелване на ракети носители „Пегас 
Екс Ел”, предназначени да извеждат спътници в 
орбита.

Компанията „Стратолонч систъмс” е създадена 
през 2011 г. от покойния съосновател на „Май-
крософт” Пол Алън.

Певицата Поли Генова стана майка на мом-
че. Новината съобщи самата тя в профила 
си във Facebook. „Добре дошъл, Дàниел!”, 

написа тя и показа снимка на първородния си 
син.

На кадъра младата майка целува малката ръ-
чичка на бебето.

Певицата получи множество поздравления по 
случай появата на момченцето. „Честита радост, 
Поли! Очаква те голямо предизвикателство! Же-
лая ви от все сърце здраве, много, много любов и 
прекрасни мигове!!“, написа нейна почитателка.

Поли Генова роди на 12 април. Цялото име на 
детето ще бъде Даниел Джоузеф Шартън, стана 
ясно от фен страницата й в Instagram.

Наскоро певицата направи специално праз-
ненство от типа Вaby shower, на което покани 
близки и приятели. Няколко месеца преди това 
изпълнителката сподели, че с приятеля й, който е 
чужденец, вече живеят заедно.

Най-големият самолет 
в света вдигна 304 км/ч

Поли Генова стана майка 
на момче – Даниел

Л
аура Чуканов, която спечели 
четвърто място на конкурса 
Miss USA през 2009 г., очаква 
бебе. Майка й Ангелина из-

даде благата вест, че няма търпение 
да стане баба. Израсналата в Щатите 
Лаура е в началните месеци и ви-
деозонът показал, че е бременна с 
момиченце. В момента тя е отсед-
нала в бащиния си дом в Солт Лейк 
сити заедно със съпруга си. Двамата 
искали лично да съобщят новината 
на родителите й, че ще стават баба 
и дядо.

32-годишната Лаура имаше 
дългогодишна връзка с адвокат, но 
срещна истинското щастие в лицето 
на артистичния Мат Еми. Послед-
ва го в Ню Йорк, където двамата 
заживяха заедно. Хубавицата, която 
е възпитаничка на университета 
в Юта, е регионален директор на 
известна консултантска компания в 
Ню Йорк.

Неотдавна Лаура и Мат вдигнаха 

нетрадиционна сватба в шатра в 
пустинята Невада по време на един 
от най-зрелищните фестивали в 
света “Бърнинг мен”. Лаура беше 
облечена като принцеса в дълга 

червена рокля и огромна корона, а 
той като войник от бъдещето.

Лаура е била на 4 години, когато 
семейството й пристига в Щатите 
заради баща й, който е изобретател.

П
опулярният холивудски актьор 
Киану Рийвс е попаднал в чер-
ния списък на филмовата къща 
Twenty century fox и е престоял 

в него 14 години.
Суровата мярка била предприета сре-

щу екранния любимец, след като той от-
казал да се снима в лентата „Скорост-2”. 
Тогава той получил забрана да участва 
в каквато и да било продукция на Fox. 
Първият филм „Скорост”, появил се на 
екран през 1994 година, изстреля Киану 
до върховете на световната слава.

Най-интересното е, че Рийвс отказал 
участие в „Скорост-2”, тъй като пред-
почел да изиграе ролята на Хамлет в 
регионална театрална постановка в 
канадската провинция Уинипег.

Рийвс сравни попадането си в черния 
списък като „филмов затвор”.

Най-красивата българка 
в САЩ чака бебе

Киану Рийвс изкарал 
14 г. във „фризера“ на Fox

М
ъж съди родителите си, защото 
са изхвърлили голямата му 
порноколекция, която оценя-
ва на 29 000 долара. Той иска 

тройно обезщетение от 87 000 долара.
Делото е заведено преди дни в Мичи-

ган. Там живеят родителите на 40-годиш-
ния мъж. Той се преместил у тях, след 
като се развел през 2016 г. Когато се из-
несъл 10 месеца по-късно, те изпратили 
вещите му в новия му дом в Мънси, Инди-
ана. Всичките 12 кашона с порнографски 
филми и списания обаче липсвали.

Родителите признали, че са изхвърлили 
порното. Мъжът е подал жалба в полици-
ята, но прокурорът отказал да повдигне 
обвинение.

В документите по делото е приложена 
бележка от бащата: „Направих ти услуга, 
като изхвърлих тези неща.”

Мъж съди родителите си, 
изхвърлили му порното
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Британският супермодел Кейт Мос планира 

да се омъжи за дългогодишното си гадже 

Николай фон Бисмарк.

45-годишната красавица и 32-годишният й 

любим искат да вдигнат традиционна сватбена 

церемония през лятото на 2020-а.

Източник, близък до Мос, казва пред вестник 

The Sun следното: „Отношенията на Кейт и Нико-

лай са блестящи. Те вече разговарят за женитба. 

Николай е доверил пред приятели, че мисли да 

направи традиционно предложение за брак на 

Кейт, а след това двамата да се венчаят в църква.“

Източникът добавя: „Николай е старомоден 

мъж и е лудо влюбен в Кейт. Двамата от дълго 

време говорят за брак, но сега вече разговорът е 

съвсем сериозен. Приятелите им смятат, че пред-

стои лятна сватба, но по-скоро другата година.“

Кейт Мос планира 
брак с младото си гадже

Н
ероденото бебе на принц 

Хари и съпругата му, хер-

цогинята на Съсекс Меган, 

влиза в полезрението на 

американските данъчни власти. 

Това е така, защото бебето ще има 

двойно гражданство – британско 

заради баща си и американско 

заради майка си.

Когато един от родителите е 

американец, живял в САЩ пет 

години, като поне две от тях са след 

навършване на 14 години, бебето 

автоматично получава граждан-

ство.

Затова като всеки американец, 

който е роден, израснал и умрял 

някъде по света, година след 

година детето на Меган и Хари ще 

трябва да представя пред данъчни-

те власти данъчното си състояние. 

От момента на раждане парите, 

депозирани в банки от кралската 

двойка, трябва надлежно да бъдат 

отчитани пред данъчните власти.

Меган и Хари ще имат US 
бебе, данъчните го „дебнат“

Нина Добрев призна: 
Още се боря за роли

Ф
отограф съди канадския 

поп изпълнител Джъстин 

Бийбър заради инцидент, 

защото го е блъснал с 

пикапа си.

Инцидентът станал на 26 юли 

2017 година в Бевърли хилс. Тогава 

певецът бавно излизал от паркинга 

на една църква, която посетил. При 

вземането на завоя неговото возило 

леко блъснал един от обкръжи-

лите го фотографи, Уилям Уилсън. 

Бийбър веднага слязал от пикапа, за 

да види какво е станало, и останал 

на място с пострадалия до идването 

на полицията. Тогава не му били 

повдигнати никакви обвинения за 

инцидента, а Уилсън бил хоспитали-

зиран.

Сега фотографът твърди, че за-

ради инцидента получил временна 

нетрудоспособност и други щети. 

Уилсън иска от Бийбър обезщете-

ние, чийто размер не се уточнява.

Фотограф съди Джъстин 
Бийбър, блъснал го с кола

Back in my paradise (Отново в моя рай). Това 

написа Николета Лозанова, която от някол-

ко дни е на почивка на Малдивите.

Любимата на Ники Михайлов публикува 

снимка от плажа, на която е без грим, и изненада 

феновете си, голяма част от които не можаха да 

я познаят.

Лозанова е избрала бял бански в две части, с 

който да се припича на райското кътче.

„Николета, Николета... загуби си чара, момиче. 

А беше толкова хубава и екзотична навремето... 

жалко“, написа жена под снимките. Други пък я 

поздравиха за перфектната визия.

Николета е взела със себе си дъщеря си Никол, 

която наскоро стана на 7 години. Тя е снимала 

момиченцето на фона на лазурното море и е 

написала: „Накрая на света с моя свят.“

Николета Лозанова 
без грим на Малдивите

Н
ина Добрев сияе в най-

слънчевия и най-силния 

цвят на пролетта. Актри-

сата с български корени 

позира за изданието Story + Rain, а 

снимките са дело на Майкъл Шварц.

Добрев, която нашумя преди 

години с участието си в хитовия 

сериал „Дневниците на вампира“, 

днес може да се похвали със 17,6 

милиона последователи в Instagram.

След края на сериала Нина по-

често се снима в независими филми, 

освен това има мечти да се изявява 

на сцената на Бродуей.

„Ходила съм на много прослушва-

ния за роли в такива филми. Все още 

ми се налага да се боря за роли“, 

споделя тя в интервюто.

За това, че в родната й България 

също процъфтява филмовият биз-

нес, Нина казва: „Там, откъдето съм, 

има голямо киностудио, но самата 

аз никога не съм снимала филм у 

дома, което е тъжно за семейството 

ми. Баба ми и дядо ми, братовчедите 

ми и татко си живеят в България.“
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Ема Томпсън: Респект към 
сценаристите в Холивуд

А
лла Пугачова преди дни 
навърши 70 години. При-
мадоната на руската ес-
трада посрещна скромно 

юбилея си, но не изпусна среща с 
верните си фенове в държавния 
Кремълски дворец.

Преди 10 години певицата, чии-
то стил и кариера станаха еталон 
за милиони съветски, а след това 
и руски жени, обяви, че прекра-
тява концертната си дейност. 
Пугачова обаче се появяваше и 
след това в съвместни концерти 
с други изпълнители. Поводи за 

това бяха не само новите песни, 
но и ярки събития в личния й 
живот – бракът й с Максим Галкин 
и раждането на близнаците Елиза-
вета и Гари.

„Познавам отдавна Алла и тъй 
като продължавам да поддържам 
близки отношения с нея, мога 
да заявя, че тя е изключително 
скромен човек. Не харесва шу-
мотевицата около себе си, която 
продължава повече от 40 години“, 
каза наскоро бившият й съпруг, 
народният артист на Русия Филип 
Киркоров.

Руската прима Алла Пугачова 
навърши 70 години

Специалисти откриха хранещи се с петрол 
бактерии в Марианската падина.

Учени от Великобритания, Китай и Русия 
са използвали подводница, за да съберат проби 
от микробни общности в Марианската падина, 
която достига дълбочина 11 км.

Когато ги изследвали, учените открили нова 
група разграждащи въглеводородите бактерии.

Въглеводородите са органични съединения, 
изградени единствено от атоми въглерод и 
водород. Сред източниците на въглеводороди са 
суровият петрол и природният газ.

Специалистите били изненадани от изобили-
ето от хранещи се с петрол бактерии в Мариан-
ската падина.

Водни проби били взети както от морската 
повърхност, така и от седименти на дъното на 
падината.

Учени от Бристолския университет установи-
ха, че семейните двойки, които пият заедно, 
по-рядко се разпадат.

Изследването е обхванало 47 хиляди двойки, 
на които били изследвани генетичните данни, 
взети от Британската биобанка. Учените анали-
зирали навиците за консумиране на алкохол 
на участниците и влиянието му върху генната 
вариация ADH1B.

Оказало се, че редовните пиячи имат по-го-
ляма вероятност да се съберат с любители на 
чашката от противоположния пол, носители на 
споменатия ген. ADH1B предпазва тези хора от 
тежки махмурлуци и донякъде хармонизира 
поведението им.

Оформените по този начин двойки се оказват 
стабилни и по-рядко се разпадат. Потвърждава 
се максимата, че хората, които пият заедно, оста-
ват заедно, пише вестникът. Стига да са носители 
на генната мутация ADH1B, добавят учените.

Откриха бактерии, 
които се хранят с петрол

Пиенето заедно сплотява 
семейството

Д
еми Ловато смени приче-
ската си. Певицата освежи 
вида си, като заложи на 
късо каре. Промяната се 

хареса на много нейни фенове.
До момента изпълнителката 

пускаше дълга коса и я носеше 
по един и същи начин, като през 
последните месеци тя дости-
гаше почти до кръста й. Преди 
няколко дни обаче тя е посетила 
известния фризьор Амбър Мей-
нард Болт, за да отреже голяма 
част от нея.

Освен дължината Ловато е ре-
шила да промени и цвета, който 
се доближава до естествения й.

Според коафьора на звездата 
смяната на прическата е начин, с 
който Деми може да се освободи 
от излишното напрежение.

Деми Ловато заложи 
на късо каре

Е
ма Томпсън призова за 
по-добро отношение към 
сценаристите в Холивуд и 
настоя, че не желае да се 

снима във филми с недовършени 
сценарии.

Актрисата поясни, че снимките 

на редица високобюджетни филми 
започват, преди да е приключила 
работата над сценариите им. Причи-
ната за това е, че след като голяма 
звезда се е ангажирала с проекта, 
се бърза да започнат снимките 
и в редица случаи сценаристите 

получават неискрена оценка за ра-
ботата си. Звездата от филма „Разум 
и чувства” сподели, че писането на 
сценария по време на снимките 
затруднява нещата и че не желае да 
участва във филми с недовършени 
сценарии.
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П
ринц Уилям изневерява 

на съпругата си Кейт. Това 

твърди изданието In Touch, 

според чиято информация 

той имал афера с най-добрата й 

приятелка.

В публикацията пише, че херцогът 

се виждал с маркиза Роуз Хембъри 

още докато Кейт била бременна за 

трети път.

Смята се, че херцогинята отдавна 

се съмнявала в Уилям, но наскоро 

научила истината.

Новината за изневярата достига и 

до британския кралски двор. Оттам 

обявиха, че адвокатите на принца 

възнамеряват да съдят въпросното 

издание, разпространило невярна 

информация. Според официалното 

изявление всичко написано в стати-

ята е „грозен слух“.

Междувременно британските ме-

дии продължават да пишат за враж-

дата между двамата братя. Наскоро 

стана ясно, че Уилям не одобрявал 

Меган Маркъл и смятал, че тя не е 

подходяща за брат му Хари.

Слух или истина: Принц Уилям 
изневерява на Кейт

М
адона потвърди, че ще изда-

де нов албум, като разпрос-

трани видео в Instagram, в 

което е загадъчна преобра-

зяваща се жена – Madame X.

Това ще е първият албум на суперз-

вездата от 2015 г., когато издаде Rebel 

Heart. Дата за излизането на Madame X 

не е посочена.

Мадона описва Madame X като таен 

агент. Тя пътува по света и непрекъс-

нато сменя самоличността си – превъ-

плъщава се в танцьорка, професор, ико-

номка, затворничка, майка, учителка, 

монахиня, светица, развратница, както 

и „шпионка в къщата на любовта”.

В началото на месеца Мадона показа 

евентуалната корица на новия албум – 

червена буква X на черен фон.

Очаква се да изпълни песен от него 

на предстоящия конкурс на „Евровизия” 

в Израел.

Madame X – новият 
албум на Мадона

О
фициално Брад Пит и 

Анджелина Джоли са „не-

обвързани“. Холивудски-

те звезди са постигнали 

взаимно споразумение и са подали 

съответните документи, което ще 

позволи на съда да смени семейния 

им статус на „необвързан“.

Бившите съпрузи обаче все още 

се опитват да разделят имотите и 

ценностите, придобити по време на 

съвместния им брак.

Брад и Анджелина постигнаха 

през декември споразумение за по-

печителството над шестте им деца. 

През 2018 година съдът нареди 

на Анджелина Джоли да позволи 

на децата си да прекарват повече 

време с баща им, или ще загуби 

попечителските права. Според 

запознати двойката полагала неи-

моверни усилия да запази цивили-

зовани отношенията си в името на 

децата.

Официално: Брад и Анджелина 
са „необвързани“

Алпинистите, които щурмуват Еверест и 

получат позив да се облекчат, ще могат да 

го сторят в екотоалетни, които ще бъдат 

монтирани на 7028 метра височина.

Акцията ще бъде предприета в китайската част 

на най-високата планина в света (8848 метра). 

Мярката се налага поради засиленото човешко 

присъствие по склоновете на Еверест, което ги 

замърсява с отпадъци, газови бутилки, палатки и 

екскременти.

По време на сезона на изкачванията, който 

стартира през пролетта, китайска компания ще 

инсталира на най-високия базов лагер в Тибет 

екологични временни тоалетни, които ще бъдат 

премахнати в края на сезона.

По този начин по-лесно ще се събират и извоз-

ват човешките отпадъци, оставяни от катерачите. 

Те ще се предоставят на китайските фермери в 

долините, които ще ги използват за наторяване.

Слагат екотоалетни 
на 7000 м към Еверест

Австралийка наряза зеленчуци „сигурно за 

цяла година” и ги прибра пакетирани във 

фризера, за да улесни готвенето за семей-

ството вечер след работа.

Фризерът е побрал 20 кг картофи, 15 кг морко-

ви, 15 кг сладки картофи, 10 кг домати, кромид, 

тиквички, дори тиква. Зеленчуците са нарязани 

различно – на кубчета, на резенчета или на по-

големи парчeта, за да може да се ползват според 

рецептата.

Ентусиазираната работеща майка на две деца 

обясни, че не е обработвала зеленчуците, преди 

да ги замрази. Само ги е нарязала. Според нея 

така те са идеални за готвене.

Жената, която е работила като майстор-готвач, 

се похвали с постижението си във Facebook.

Австралийка си наряза 
зеленчуци за година напред
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О
ще с първите няколко 
крачки по Ла Рамбла – 
една от главните улици 
на Барселона, разбира-
те колко цветен и пълен 
с различни култури и 

народности е градът. В него има много 
забележителности и емоции, но според 
голяма част от почитателите му основ-
ната са малките му улици.

Това съкровище се открива още от 
първия ден в Барселона – свиваш без 
определена цел в различни посоки 
само за да изучиш колкото се може 
повече улички и скрити кътчета. Не 
можете да се изгубите. В технологичния 
свят, в който живеем в момента, това е 
невъзможно. Най-много да си изгубите 
ума по някоя красота.

Малки пекарни и 
кафененца

Работилнички, тераси джунгли, цвет-
но пране, изобщо духът на града е там. 
Да не го пропуснете, съветва блогърка-
та Nina Haveheart.

В Барселона има няколко места, 
където можете да се качите нависоко за 
гледка към целия град.

Едно от тях са Бункерите (Bunker del 
Carmel), които пък перфектно се съче-
тават с посещение на Парка Гюел, който 
също не е за пропускане. Много хора се 
качват, за да гледат залеза, да пият бира 
или да слушат музика.

Няма как да отидете в Барселона и да 
не видите поне едно от творенията на 
Гауди. Дори за хора, които грам не ги 
влече архитектурата, е must!

Паркът Гюел помещава някои от най-
емблематичните му творби. По-голяма-

та му част е със свободен достъп, а там 
има много красиви сгради, зеленина 
и интересни мостчета. Частта, в която 
може да се доближите до архитектурата 
на Гауди, е с вход, който се изчерпва в 
един момент. Хубавото е, че след 18 ч. 

може да влезете с

тълпа подивели 
туристи

напълно безплатно.
Имайте предвид, че може да се разо-

чаровате. Нищо не е като на снимките в 
Instagram. Така е и с Гауди в Гюел.

Със Sagrada Familia обаче нещата 
стоят по друг начин.

Това е наистина една от най-внуши-
телните сгради. Такива детайли! Ако ма-
гичните камбани пеят, докато я гледаш, 
ах... Побиват те тръпки.

Хубавото е, че още не е завършена и 
ще става все по-грандиозна.

Не пропускайте и главния пазар – 
Mercat La Boqueria, където има всякак-
ви традиционни неща – тапас, хамон, 
разнообразни морски дарове, плодове 
и подправки.

И когато става дума за храна, не 
обръщайте гръб на ничия препоръка. 
А местните със сигурност ще ви дадат 
съвет къде да опитате паеля и тапас. 
Няма да устоите и на сладкото.

Докато се разхождате по малките 
улички на Готическия квартал, освен 
на две от големите катедрали на града 
все ще попаднете и на магазинче за 
бисквити и

всякакви сладки 
изкушения

най-вълшебните, които някога сте 
опитвали.

Ако пък обичате повече донати – 
Chök е за вас. Място с уникален интери-
ор, eco-friendly ориентация и огромно 
разнообразие на донати.

Любителите на кафето и сладките 
напитки могат да пробват едно от най-
хипстърските кафенета в Барселона – 
Satan’s Coff ee Corner, по пътя за Sagrada 
Familia. Там има ненормално вкусен 
топъл шоколад, а кафето има странен 
вкус. За феновете на кофеина би било 
интересно друго място за вкусен топъл 
шоколад и кафе – Cappukcino. Бихте 
могли да влезете и в някое малко 
кафенце в някоя малка уличка, но и да 
не успеете, не се притеснявайте – нека 
остане нещо и за следващия път.

Тя е цветна и пълна с различни 
култури и много емоции

Барселона – големият 
град на малките улички





БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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