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Кристофър Дейвис – Кристофър Дейвис – 
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училище купува училище купува 

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

ОТ РЕДАКТОРА

Сградите, които 
вълнуват 
(не тези на властта)

Две новини, свързани със сгради от 
последните дни, предизвикват въл-
нение. По съвсем различни причини, 
разбира се. И тук не включвам тези 
сгради, къщи за гости, апартаменти 
със и без тераси и лични асансьори, 
предизвикали политическо вълнение 
седмици преди изборите за евродепу-
тати. Сградите са си тук – в САЩ, и са 
собственост на българи.

Едната е имение за над 34 милиона 
долара на близо 4 декара в сърцето 
на Бевърли хилс и е определяна като 
сделката на година в Квартала на бо-
гатите. Снимки и повече за имението и 
кой е собственикът може да научите на 
страница 16. 

Но само минути преди да предадем 
този великденски брой на BG VOICE за 
печат, дойде и една страхотна новина 
за нашата общност в Чикаго – Малко 
българско училище успя да постиг-
не целта си и скоро, изглежда, ще се 
нанесе в собствена сграда. Да, първият 
им опит мина през провал, след което 
последва минискандал с подозрения 
и обвинения, но общността, изглежда, 
не оттегли подкрепата си от проекта и 
продължи да участва в благотворител-
ните инициативи и да събира средства 
за заветната цел.

Новото българско училище ще се 
намира в Дес Плейнс и с това МБУ влиза 
в историята. Защото това ще е първият 
частен дом на българско школо зад 
граница. По време на комунистическия 
режим е имало 5 чужди столици със 
собствени сгради – Будапеща, Москва, 
Берлин, Прага и Братислава, като само 
последните две продължават да функ-
ционират. Те обаче се издържат с пари 
от държавния бюджет. А това в Чикаго 
е постижение на всички българи, които 
стартираха първите часове по роден 

език преди десетилетия, през натиска 
за получаване на статут и признати ди-
пломи от тези нароили се училища през 
последните години до събирането и – 
дай, Боже! – изплащането на тази сграда 
през следващите десетилетия.

МБУ сега има и една огромна 
отговорност – да използва сградата 
като център на българската просвета, 
образование и култура. Видно е, че 
още с първото поколение родени тук 
българчета често се губи връзката с 
Родината, езикът не се учи добре. Така 
с второто поколение нашата будна 
и разнородна общност ще се загуби 
някъде във въртележката на амери-
канското кипящо гърне от различни 
националности, но претопени по тука-
шен модел. Мисията на ръководството 
и учителите в МБУ сега е да успеят да 
обединят около себе си и останалите 
български училища в поддържането на 
тази важна мисия.

Избрах новата сграда на Малко 
българско училище да бъде голямата 
водеща новина в този празничен брой 
на Великден. Защото е точно символ на 
новото по-добро начало. 

От името на целия екип на BG VOICE 
ви желая светъл празник на Божието 
възкресение – деня, в който светът 
се събужда за нов живот, начисто и с 
поглед към доброто. Не пропускайте 
да се съберете с близки и приятели, да 
отидете заедно на църква и да запалите 
свещи, да се сборите с великденските 
яйца и да не забравяме, че сме българи, 
макар и далеч от дома. Има толкова 
поводи да сме горди от това.

Христос воскресе!

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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С
кандалът с евтините имоти 
на властта продължава да 
засяга все повече политици. 
Оказва се, че апартамент на 

смешно ниска цена има и вицепреми-
ерът Красимир Каракачанов. Лидерът 
на ВМРО има и пет тераси от общо 117 
кв. м, които не е декларирал, точно като 

шефа на антикорупционната комисия 
Пламен Георгиев. Така имотната придо-
бивка е излязла на Каракачанов само 
по 380 евро/кв. м. По същото време 
апартаменти в същата кооперация са 
се продавали над 1200 евро/кв. м, пише 
„Биволъ“. 

Две от терасите са открити, три закри-

ти, показва огледът на луксозния мезонет 
на ул. Осогово в Google Street View 3D. 

Имотният регистър дава оскъдна 
информация за сделката на Каракачанов, 
за която е посочен само кадастралният 
номер на обекта и площ 0.000 кв. м. Но 
информацията в Кадастъра е категорич-
на: на този кадастрален номер излиза 
апартамент на две нива с първо ниво 
149,25 кв. м и второ ниво 61,02 кв.м и 
тераси 117 кв. м.

От терасите на Каракачанов няма ни-
каква следа в неговата имотна деклара-
ция. В декларацията му пред КПКОНПИ 
е описано, че той и съпругата му, която 
е прокурор в Апелативен съд–София, са 
заменили друг мезонет с площ 164 кв. м, 
оценен на 114 273 лв. Освен това двама-
та са доплатили на фирмата по договор 
по 35 000 лв. Сумата на заменката и 
доплащането е 184 273 лв. и не се връзва 
с декларираната цена от 264 273 лв. В 

имотния регистър пък е вписана друга 
цена – 243 048,60 лв.

Междувременно прокуратурата 
започна проверка и на Елена Йончева 
по медийни публикации. В тях се твърди, 
че кандидатката за евродепутат от БСП 
разполага с три къщи за гости на морето, 
изградени със средства от ЕС. В срок от 
месец Главна дирекция на националната 
полиция трябва да провери за какво се 
използват имотите.

И Каракачанов с евтин И Каракачанов с евтин 
апартамент и „тайни“ терасиапартамент и „тайни“ тераси

Президентът: 
А имотите на 
политиците в 
чужбина?

Президентът Румен Радев 
упрекна управляващите, че с 
действията си по „апартамент-

гейт” управляващите размиват те-
мата. Той предупреди, че скандалът 
носи мощен заряд на негодувание и 
непримиримост на хората и настоя 
да се проверява имуществото на 
политиците не само в България, но и 
в чужбина, включително и офшорни 
фирми на подставени лица, както и 
на пълнолетните им деца.

„Това било политическа атака в на-
вечерието на изборите и трябвало да 
спрем, защото всичко е приключило 
с оставките и това било битовизъм?! 
Напротив, ако искаме най-сетне да 
сме нормална държава, апартамент-
гейт трябва да има последствия”, 
каза президентът. Според него това е 
вододел дали ще останем общество, 
тънещо в корупция и безпътица, или 
ще поемем по пътя на правовата 
държава.

И прокурорка с частна вила с европари

На фона на скандала с вече бив-
шия зам.-министър, построил 
си частна вила с европари край 

Сандански, излиза и друг подобен слу-
чай, само че с главен герой прокурор. 

Той е за вила „Ани“ в царевското 
село Велика. Тя е финансирана със 186 
830 лв. по европрограмата за разви-
тие на селските райони. Бенефициент 
е фирмата НЕДА АВРАМОВА–НЕДА, 
чийто собственик е Неда Красимирова 
Аврамова, сестра на прокурора от 
Благоевград Анна Красимирова Авра-
мова-Градева. Земята, върху която 
е построена вилата, е на съпруга на 
Аврамова – Галин Градев, който е стар-
ши експерт в МТСП, пише „Биволъ“. 

Вилата не работи по предназначе-
ние като къща за гости, а се ползва 
единствено през лятото от семейство 
Градеви и техни приятели, става ясно 
от публикацията.

Проверяват и Елена Йончева за Проверяват и Елена Йончева за 
схемата „къщи за гости“схемата „къщи за гости“

Анна Градева и съпругът й Галин Градев (на малките снимки) и вилата им

Мезонетът на Цветанов

Снимка: Биволъ
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О
кръжният съд в Русе даде 
общо 30 години затвор при 
първоначален строг режим 
на Северин Красимиров за 

изнасилване, блудство и за убийството 
по особено мъчителен начин и с особе-
на жестокост на 30-годишната русенска 
журналистка Виктория Маринова.

Делото се гледа по реда на съкратено-
то съдебно следствие, след като 21-го-
дишният Красимиров призна всички 
факти и обстоятелства в обвинителния 
акт. По този повод наложената от съда 
присъда бе намалена с една трета, което 
според закона е 30 г.

Жестокото престъпление бе извър-
шено на 6 октомври миналата година. 
Тялото на младата жена бе открито до 
крайбрежната алея в Русе. Четири дни 
по-късно в Германия бе арестуван укри-
лият се там Северин Красимиров.

Председател на разширения съде-
бен състав бе съдия Юлиян Стаменов. 
Двамата прокурори по делото – окръж-
ният на Русе Георги Георгиев и прокурор 
Кремена Колицова, обясниха, че това е 
криминално престъпление, извършено 
по сексуални подбуди, което няма връзка 
с професионалната дейност на жертвата. 

Те определиха изнасилването като бру-
тално и представиха доказателства.

По думите им обвиняемият е проявил 
яростна жестокост, воден бил от полово 
желание, имал нисък самоконтрол, не 
зачитал личността на другия. Преди 
престъплението употребил и алкохол.

Прокурорите 

поискаха максимални 
наказания 

за трите тежки умишлени престъпле-
ния, като окончателното общо наказание 
след намаляване на присъдата с една 
трета да бъде 30 години. Това поиска и 
Андрей Желязков – адвокат на близките 
на Виктория Маринова.

Служебният защитник на Северин 
Красимиров – Иван Дойнов, заяви, че 
общото наказание трябва да бъде 15 
години затвор. Според него по делото 
има смекчаващи вината обстоятелства – 
чисто съдебно минало, пълни самоприз-
нания, умствена изостаналост и изразено 
съжаление от извършеното.

Пред съда Северин Красимиров се 
разплака и каза, че много съжалява за 
постъпката си. Искал да върне времето 
назад, но не можел. Той се извини на 

родителите на момичето. Обясни, че знае 
какво е, защото бил израснал без баща. 
Каза още, че бил млад и затова направил 
грешка.

Майката на Северин, след като го видя, 
също се разплака и се свлече на земята, 
крещейки името му. След това бе изведе-
на от съда. Баба му Славка пък обясни, че 
внукът й не бил такъв като дете.

Съдът реши също, че Красимиров 
трябва да заплати на двамата родители 
на Виктория и на нейната дъщеря обез-
щетение от по 150 000 лева. Присъдата 
може да се обжалва в 15-дневен срок 
пред Великотърновския апелативен съд.

30 години затвор получи 30 години затвор получи 
Северин КрасимировСеверин Красимиров
21-годишният убиец призна за жестокото 21-годишният убиец призна за жестокото 
убийство на Виктория Мариноваубийство на Виктория Маринова
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В
сички жители на Ивайловград 
са били вдигнати на крака 
заради посещението на  за-
местник-председателя на ГЕРБ 

Цветан Цветанов в града. Придружаван 
от областния координатор на ГЕРБ 
за Хасково Делян Добрев и народ-
ния представител Евгения Ангелова, 
Цветанов е провел среща с членове и 
симпатизанти на партията в читалище 
„Пробуда“.

Цялата общинска администрация в 
работно време се е изнесла под строй, за 
да посрещне Цветанов, пише местният 
вестник “Хасково прес“. Още в 11,30 часа 
сградата на общината е била празна.

За да се напълни залата в читалището, 
която е с 400 места, „всенародна любов“ 
имитирали и педагозите от детската 

градина. Те също били спешени от дирек-
торката да отидат на срещата.

Устно нареждане
да посрещат Цветанов получили и 
работещите  в училището – учители, 
хигиенисти, администратори.

От масовката не били пощадени дори 
продавачките в магазините, чиито теле-
фони изпушили от заповеди да тичат в 
„Пробуда“.

Забелязани били и пълни училищни 
автобуси от съседните села, които прис-
тигали по това време в Ивайловград. Не е 
ясно дали и те не са били строени за сре-
щата на Цветан Цветанов с гражданите.

По неофициална информация хората в 
Ивайловград живеели в страх от полити-
ческа репресия. Никой и нищо не бил в 

състояние да каже на кметицата на Ивай-
ловград, която се имала за недосегаема. 

На събранието Цветан Цветанов изтък-

нал пред присъстващите колко успешни 
управници имало в Ивайловград, а пък Де-
лян Добрев им благодарил за доверието.

За Цветанов под строй: 
Продавачи, учители, 
чиновници... 
Нареждания да отидат на Нареждания да отидат на 
среща с него получили много среща с него получили много 
в Ивайловградв Ивайловград

Евроизбори 2019: Малко българи в 
чужбина се готвят да гласуват

Гласуването на българите в чуж-
бина за българските кандидати за 
евродепутати изглежда съпро-

водено с проблеми. И този път те не 
идват от сайта на ЦИК или от самия 
формуляр, а са свързани с броя на 
събраните заявления. 

“Изглежда тази година българите в 
чужбина не подават толкова заявле-
ния, колкото при предишни избори“, 
пише в блога си Боян Юруков – бълга-
рин, живеещ в Германия, програмист, 
който има за своя кауза прозрачното 
провеждане на изборите.

Според него най-вероятната причи-
на за малкото заявления е липсата на 
мотивация и очакването, че секциите 
ще бъдат отворени така или иначе. 
“Доколкото може да се очаква, че 
интересът към евровота ще е по-ни-
сък от изборите за Народно събрание, 
това, което се вижда, е притеснител-
но”, коментира той.

Юруков информира, че на 10-ия 
ден, откакто е започнало събирането 
на заявления в Европа, има малко над 
2000 събрани.

За същия период на парламентар-
ните избори през 2017-а броят им бил 
над 5000 само от страни от ЕС. При-
близително толкова имало и за пре-
зидентските избори година по-рано. 
В тези числа не влизат заявленията, 
подадени извън Европейския съюз.

“Това означава, че в сегашната 
кампания заявленията се събират два 
пъти по-бавно. В същото време имаме 
доста по-малко време. Докато на 
изборите през 2016-а и 2017-а имаше 
25-26 дни за събиране на заявления, 
сега са 22 и вече сме ги преполовили”, 
допълва Юруков.

Неговото заключение е, че трябва 
да се работи доста повече за инфор-
мираност и мотивация на българите в 
чужбина за този вот.

Цветан Цветанов, Делян Добрев и Евгения Ангелова
Снимка: „Епицентър“
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П
о-малко от десет дни 
след тежката катастрофа 
с жертва, в която участва 
Лютви Местан, съдът 
в Кърджали му върна 
шофьорската книжка. 

Това стана, след като политикът, който 
е обвиняем за причиняване на смърт 
по непредпазливост, сам поиска въз-
становяване на свидетелството му за 
управление. 

Документът му бе отнет с постановле-
ние на прокуратурата веднага след инци-
дента на 14 април. Тогава автомобилът на 
Местан, излизащ от път без предимство, 
се удари в пътуваща по главен път кола. 
При сблъсъка почина 6-месечно бебе, а 
братчето му и родителите му бяха ранени.

След катастрофата политикът бе 
задържан за 24 часа, след което пуснат 
под гаранция от 10 000 лева. И тя бе 
отменена от съда, но след това вър-
ната след уточняване на имотното му 
състояние. Във вторник Местан отново 

поиска гаранцията от 10 000 лева да бъде 
отменена. Той обжалва и забраната да 
напуска България.

За връщането на шофьорската книжка 
съдът е приел, че единственият мотив, 
с който се обосновава постановяването 
на тази ограничителна мярка, е с цел да 
бъде осуетено 

извършването на друго 
престъпление

от Местан.
Според съдиите от събраните до 

момента данни по делото не се устано-
вявало извършеното от политика деяние 
да се отличава с по-висока от типичната 
за този вид престъпления обществена 
опасност. „И в обжалваното постановле-
ние не е налице яснота извършването 
на какво друго престъпление ще бъде 
осуетено с отнемането на свидетелството 
за правоуправление на обвиняемия“, се 
казва в решението. Определението на 
съда е окончателно.

След катастрофата с След катастрофата с 
жертва: Съдът върна жертва: Съдът върна 
Местан зад воланаМестан зад волана
Политикът обжалва и Политикът обжалва и 
забраната да напуска Българиязабраната да напуска България

Близки на почерненото семейство: 
Дори не помогна

Близки на семейството, чието 
бебе загина в катастрофата с 
участието на Лютви Местан, 

обвиниха лидера на ДОСТ, че след 
сблъсъка е останал в автомобила си и 
дори не се е опитал да помогне.

Те вече са изпратили искане до 
Върховната касационна прокура-
тура тя да упражни контрол върху 
следствените органи в Кърджали как 
се води разследването и дали всички 
доказателства се събират по надлеж-
ния ред. Хората имат съмнение, че 
разследването няма да е обективно, 
а част от фактите могат да бъдат 
променени.

„Имало е видимост, той не е спрял 
на знака за стоп, минал е директно в 
средата на пътя и така е станало про-
изшествието. Местан е виновен, той 
не знае закона, щом 

не е спрял на знака
Като се огледаш наляво-надясно – 

всичко се вижда”, коментира дядото на 

починалото бебе Джавдет Сали.
Според близки на семейството Лютви 

Местан не е оказал помощ, не е слязъл 
от колата си и половин час е стоял в 
нея, докато дойдат полицаите. „Ако 
беше спрял, нямаше да се случи такова 
нещо. Има добра видимост, можеше да 
се спре, да се помогне и всичко може-
ше. Ако беше спрял, това нямаше да се 
случи”, каза Ергюн Мюмюн – близък на 
семейството.

„Ако има закони в тази държава, то 
те трябва да са еднакви за всички нас”, 
посочи дядото на починалото бебе. 
„Дъщеря ми още не е в състояние да 
стане от леглото, все още лежи, не зна-
ем какво ще й се случи. Все плаче и как 
ще свикне без бебето – не знам. Вчера 
беше изписана от болницата в Кърджа
ли”, посочи още той.

„Притесняваме се, че може всичко 
да се потули. Той има пари, има мощ и 
ще ги подкупи. Вярваме на държавата. 
Страх ни е от богатите”, заяви Ергюн 
Мюмюн.





BG ТЕЛЕГРАФ
Делян Пеевски тръгва към Делян Пеевски тръгва към 
ЕвропарламентаЕвропарламента

Мустафа Карадайъ е водач на 
листата на ДПС за евроиз-
борите на 26 май. Партията 

внесе листата си в ЦИК. Втори е де-
путатът Делян Пеевски, а трети – се-
гашният евродепутат Илхан Кючюк, 
който е и председател на младеж-
кото ДПС. “Ние залагаме на младите. 
Нашата листа е силна. Тя генерира 
знание и опит”, заяви Карадайъ след 
регистрирането на листата.

Президентът: Военен Президентът: Военен 
преврат? Това е нелепопреврат? Това е нелепо

Ако има заплаха за обществения ред и 
демокрацията в страната, тя не идва от 
Българската армия, а от онези политици 

и институции, които правят така, че морал и 
закон все повече да се раздалечават. Това за-
яви президентът Румен Радев. Той коментира 
изказване на премиера Бойко Борисов, че в 
България има опасност от „военен преврат“.

“Това са нелепи и абсолютно излишни деба-
ти. Честта, достойнството и конституционният ред са присъщи на Българската 
армия, но за съжаление не и на българската политика”, каза още Радев.

Бойко Борисов: БСП разчита Бойко Борисов: БСП разчита 
на късата паметна късата памет

БСП разчита на къса памет и 
ниско образовани хора. Това 
заяви премиерът и лидер на 

ГЕРБ Бойко Борисов. “Направихме 
паркове в София, за да има БСП къде 
да се събират”, каза още Борисов. “Ако 
играем с техните номерца, трябва да 
сложим билбордове, на които да пише 
от кога до кога какво е построено. Ние 
няма да се сравняваме с чеверме-со-
циалистите”, каза още Борисов.

КоКорнелия Нинова иска смяна рнелия Нинова иска смяна 
на моделана модела

Пълзяща диктатура на опозицията 
е безсмислица, но едноличната 
власт в България е факт. Това заяви 

лидерът на БСП Корнелия Нинова. Така тя 
коментира изказване на премиера Бойко 
Борисов. Според Нинова настоящото пра-
вителство не просто трябва да бъде сва-
лено, а трябва да има промяна на модела, 
според който политици и икономически 
кръгове работят единствено за личния си 
интерес.

Валентин Златев вече не е Валентин Златев вече не е 
шеф на “Лукойл”шеф на “Лукойл”

Валентин Златев вече не е 
ръководител на “Лукойл 
България”. Промяната е 

вписана в Търговския регистър. 
Златев ще бъде сменен от Булат 
Субаев. Има информация, че той 
ще остане в компанията, но на 
друг пост. Валентин Златев е син 
на Васил Златев, дългогодишния 
кмет на град Правец – родното 
място на Тодор Живков.

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
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О
блечен в болничната си 
униформа, Грант Амато 
прекарал часове наред 
в шерифското управле-
ние, след като властите 
откриват трите трупа в 

дома му. Простреляни са майка му, баща 
му и брат му. От записите, които проку-
ратурата предостави на BG VOICЕ, става 
ясно, че Амато отрича многократно, че 
има нещо общо с тройното убийство.

Според прокуратурата обаче именно 
той е застрелял хладнокръвно семей-
ството си, защото е откраднал от тях 
200 хиляди долара, които е изпратил на 
българка, с която се запознал през юни 
миналата година в сайт за порно камери.

От писмата, имейлите и показанията, 
които прокуратурата ни изпрати, става 
ясно, че българката се казва Силвия 
и е работила в сайта myfreecams.com. 
Двамата с Амато продължили онлайн 
връзката си и в twitter. Семейството на 
американеца обаче било против. Това 
според прокуратурата бил и мотивът на 
Амато да избие близките си.

Прокуратурата открива телата на ба-
щата на Грант – Чад Амато, на 59 години, 
майката Маргарет Амато, на 61 години, и 
на брата Коуди, на 31 години, които били 
в дома си в Чулуота, Флорида, в петък, 
25 януари. Градчето се намира близо до 
Орландо.

На следващия ден шерифите водят на 
разпит Грант. Той е заподозрян, но не е 
арестуван тогава. Кадрите от разпита по-
казват 29-годишния Амато спокоен и без 
емоции. Той нито веднъж не повишава 
гласа си, но категорично отрича да има 
нещо общо с престъплението.

От показанията става ясно, че Амато 

имал скандал с баща си, който 

разбрал, че той 
продължава тайно 

връзката с българката в 
интернет

Разправията продължила три часа, 
докато Грант си събирал багажа да се 
изнася. Той твърди, че майка му и брат 
му са опитали да успокоят ситуацията, 
но безуспешно. Но Грант продължава да 

отрича, че е убил семейството си.
На третия час от интервюто разслед-

ващите показват на Амато снимки от 
местопрестъплението с труповете на 
баща му, майка му и брат му. Във видеото 
виждаме Амато да клати главата си, да 
покрива лицето си с ръце и изглежда, че 
се бори със сълзите си.

“Баща ти те е нападнал и ти си се 
опитал да се защитиш?”, пита единият 
детектив.

“Не, не съм извършил нищо от това”, 

отговаря Амато.
В следващия час детективите се 

опитват да накарат мъжа да признае, 
но безуспешно. Те му казват, че може да 
го разберат, ако Амато се е защитавал 
от баща си, който го е тормозил, но не 
разбират защо е убил майка си и брат 
си, който винаги му е помагал и го е 
защитавал.

“Нямам отговор за нищо 
друго”, отговаря Амато

Детективите отбелязват, че той не 

Прокуратурата пусна нови доказателства по Прокуратурата пусна нови доказателства по 
делото за тройното убийство във Флоридаделото за тройното убийство във Флорида

Грант Амато “не можел да Грант Амато “не можел да 
съществува” без българката съществува” без българката 
от порно камеритеот порно камерите

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн.: Joe Burbank/Orlando Sentine/АР/БТА
Съдът отказа да пусне Грант Амато под гаранция
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изглежда да съжалява за случилото си. 
“Не знаеш дали се чувстваш зле за това, 
което си причинил на твоето семей-
ство?”, пита единият детектив.

“Аз съм обвиняван за всичко през по-
следната половин година. Аз се опитвах 
да продължа напред в позитивна посока 
и всеки ден ми се напомняше за всички 
проблеми, които съм причинил отново и 
отново, но няма нищо, което да направя, 

за да променя това”, отговаря Амато.
От прокуратурата показаха и писмо, 

което той е написал до шестима прия-
тели, които познавал от онлайн група за 
порно, в което се извинява за лъжите, 
които им казал. “Моето семейство научи 
за нея (Силвия, бел. ред.), за уебсайта 
и за всички пари, които съм похарчил”, 
пише Амато в писмото. Той признава 
още, че не карал BMW, а Honda Accord, 

живеел с родителите и брат си, а не сам, 
и не бил професионален покерджия, а 
бивш медицински служител, който бил 
уволнен след обвинения, че откраднал 
приспивателното пропофол.

Амато пише това писмо някъде след 
9 януари, когато излиза от клиниката за 
секс и онлайн зависимости, в която го 
праща семейството му. Той признава, 
че е останал там, докато е могъл, за “да 
убедя семейството ми, че съм добре и 
може да ме пуснат”.

В писмото Амато признава, че може да 
общува със Силвия само през лични съ-
общения в twitter, но не и в сайта. Мъжът 
бил напълно опустошен от спирането 
на контакта с българката. “Не мога да 
функционирам нормално без нея, пише 
той. – 

“Никога няма да я 
преживея”

“Мразя се за всичко, което сторих, и 
ненавиждам мисълта, че никога няма 
да съм с нея отново”, пише още Амато. 
“След всичко, което дадох и опитах, за да 
бъда с нея… Просто не мога да проумея 
как ще бъда без нея.”

В първия разпит пред полицаите Ама-
то признава, че българката вземала по 
90 жетона за минута и че той харчил по 
$600 за 5,000 жетона, с които прекарвал 
по 4 часа на вечер да я гледа онлайн. Той 
вземал парите от баща си и брат си, на 
които казвал, че били, за да промотира 
свой онлайн бизнес. Разследващите 
изчислили, че Амато е прекарал общо 11 
дни в платен порно чат с българката.

Два дни след първия разпит детек-

тивите арестуват Грант Амато за трой-
ното убийство. В разпита преди ареста, 
предоставен ни от прокуратурата като 
звуков файл, детективите казват, че са 
открили видео и записки на семейството, 
от които става ясно, че те са се страхува-
ли от него и са водили сметка за всички 
пари, които са му дали. Преди да щракнат 
белезниците, той отново казва, че не 
може да признае за престъплението.

В друго видео от първия разпит на 
Амато в деня след убийствата при него 
влиза третият брат, Джейсън, който 
живее отделно.

Джейсън: – Окей, знаеш какво се е 
случило, предполагам?

Грант: – Да.
Джейсън: – Ще те питам в прав текст, 

ти нямаш нищо общо с това?
Грант: – Не.
И малко по-късно:
Джейсън: - Трудно ми е да си предста-

вя, че може да стигнеш до тази точка, но 
кого мога да виня? Как ще открием кой е 
извършил това?

Грант: - Не знам. Нямам никакви 
отговори.

По време на разглеждането на гаран-
цията на Грант в края на март прокурату-
рата посочи, че в това видео Джейсън на 
няколко пъти обвинява директно брат 
си за тройното убийство. Грант нито вед-
нъж не отрича да е извършил престъ-
плението и според прокуратурата това 
представлява косвено признание. 

“Всичко води към обвиняемия и никой 
друг, посочи прокурор Стоун. – Никой 
друг не е имал проблеми с жертвите.”

Защитникът на Амато обаче посочва, 
че въпреки някои лъжи по време на 
първия разпит за местонахождението 
на клиента му в различни моменти раз-
следващите не са представили никакви 
физически доказателства, които да го 
свързват с престъплението. “В нито един 
момент от разпита той не признава, че е 
бил въвлечен в този нещастен инци-
дент”, казва адвокат Джеф Дауди.

Срещу Грант Амато има три обви-
нения за предумишлено убийство от 
първа степен. 

Прокуратурата иска 
смъртното наказание

“Това не е някаква драма. Това е най-
голямата трагедия в моя живот и аз съм 
погрешно обвинен”, пише до репортер 
от местна медия през март Амато.

В съда единственият му жив брат 
Джейсън се обръща към него: “Може би 
нямаше да успея да те спра. Може би 
щеше да ме нараниш и мен. Но поне щях 
да знам какво се е случило.”

“Ще се моля за теб, братко. Защото не 
мога да се моля за мама, татко или за 
Коди повече”, завърши показанията си 
Джейсън.

Прокуратурата предостави на BG VOICE записи от разпита на Грант Амато, след като властите откриват 
телата на убитото му семейство

Жертвите на Грант: родителите му Чад и Маргарет Амато и брат му Коди
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Ф
БР арестува aмерикан-

ския Динко - самозван 

въдворител на реда по 

границата с Мексико, 

който заедно с групи-

ровката си задържал и 

отвличал имигрантите, които се опитва-

ли да влязат в страната. 

69-годишният Лари Хопкинс е извес-

тен като глава на частната антиимигрант-

ска паравоенна групировка Тhe United 

Constitutional Patriots (UCP). Групата с 

крайно десни виждания разполагала с 

оборудване, огнестрелни оръжия и уни-

форми и действала от години, без да има 

разрешение, казват властите. Хората на 

Хопкинс правили „арести” на мигранти-

те, а по-късно ги предавали на властите. 

Самият Хопкинс обаче беше аресту-

ван в Ню Мексико като опасен прес-

тъпник. Срещу него са повдигнати 

обвинения за притежание на оръжия 

и амуниции. Той се яви във федерален 

съд в Las Cruces в понеделник, където 

отговаря на официалните обвинения 

на федералното правителство от 2017 

година, според които властите открили 

големи количества оръжие и амуниции 

в дома му. 

Хопкинс има дълга 
криминална история

с предишни обвинения за притежание на 

оръжия от 2006 година в Орегон, когато 

властите казват, че той се представил за 

полицай – престъпление, което също се 

води за углавно, и обвинения за притежа-

ние на оръжие от 1996 г. в Мичиган. 

Новите обвинения срещу Хопкинс но-

сят възможна присъда от 10 години зад 

решетките и 250 хиляди долара глоба, 

както и конфискуване на собствеността 

му. „Той е опасен престъпник, който не 

трябва да разполага с оръжие около 

деца и семейства”, каза главният проку-

рор на Ню Мексико Хектор Балдерас. 

Американският Динко твърди, че той 

и организацията му UCP работят заедно 

с граничните власти, но oт Border Patrol 

отричат да има такова нещо. Въпреки 

това гранични служители се виждат в 

някои от видеата, разпространени от 

групировката. „Няма спор, че работим 

с граничните власти”, казва един от 

членовете на UCP, чиято самоличност 

се пази в тайна. „Това сме го показвали 

много пъти.”

Видео на живо във Facebook на UCP 

oт миналата седмица показва как двама 

от членовете на групата 

държат полуавтоматични 
пушки близо до 

заловените имигранти
много от които невръстни деца. 

Множество видеоматериали, публи-

кувани от организацията през годините, 

показват, че групата е извършвала не-

легална дейност, нарушавайки различ-

ни щатски и федерални закони. Според 

Американския съюз за граждански пра-

ва (ACLU) в Ню Мексико тази „въоръже-

на група за саморазправа” е поставяла в 

риск живота на мигранти, включително 

майки с деца. Организацията казва още, 

че настоява за разследване срещу гру-

пировката, която според тях е „фашист-

ка милиция”. В голяма част от видеата се 

вижда как групировката на Хопкинс се 

представя за легитимна гранична поли-

ция. „Не можем да позволим на расисти 

и въоръжени отмъстители да отвличат 

и задържат хора, които идват тук, за да 

търсят убежище”, заявиха от правоза-

щитната организация. По информация 

на ACLU частната военна групировка 

задържала 300 души във вторник в бли-

зост до Сънланд парк, Ню Мексико. 

Хопкинс твърди, че има тясна връзка 

с президента Тръмп и че неговата 

милиция дава информация на прави-

телството.

В радиоинтервю за The Renegade 

Network Хопкинс твърди, че има близки 

отношения с Тръмп още от времето, 

когато бил музикант във Вегас, къде-

то срещнал президента с първата му 

съпруга. Хопкинс твърди, че оттогава 

двамата поддържат връзка, а и че пре-

зидентът лично го е „питал за мюсюлма-

ните имигранти”. 

ФБР арестува ФБР арестува 
американския Динко – създал американския Динко – създал 
частна армия по границатачастна армия по границата

Групата твърди, че работи с властите, Групата твърди, че работи с властите, 
но от Border Patrol отричатно от Border Patrol отричат

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Тренирал да убие 
Обама, Клинтън, 
Сорос

П
реди да бъде арестуван от 

ФБР, Лари Хопкинс много-

кратно е бил в полезрение-

то на полицията в цялата 

страна. Според документ по делото 

лидерът на антиимигрантската 

милиция казал преди две години,  че 

„подготвя и тренира свои поддръж-

ници” да убият Хилъри Клинтън, 

Барак Обама и милиардера Джордж 

Сорос. Документът е част от крими-

налното обвинение срещу Хопкинс 

от 2017 година, когато властите 

откриват голямо количество оръжие 

и амуниции в дома му. Тогава го 

разследват след сигнали, че като 

главатар на въоръжената милиция 

извършва „екстремистки действия” 

по границата с Мексико. 

Властите казват, че Хопкинс е на-

правил изказване, в което съобщава, 

че хората му „тренират, за да убият 

Джордж Сорос, Хилъри Клинтън и 

Барак Обама заради подкрепата им 

за „Антифа” („Антифа“ е кратко наи-

менование на агресивна лява група 

с антифашистки виждания). Сорос е 

филантроп и донор на Демократиче-

ската партия, който често е предста-

вян в консервативните медии като 

основен враг на тяхната идеология.

Лари Хопкинс мъгшот Courtesy Dona Ana County jail

Членове на частната милиция на Хопкинс твърдят, че са задържали над 3500 души през март 2019 година
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О
громно имение в 
Бевърли хилс е било 
продадено за 34 640 
000 долара, което е 
най-голямата сделка 
за годината с жилищен 

имот в града, съоб-
щи “Варайъти”.

Самоличнос-
тта на купувача 
както обикновено е 
замаскирана и все 

още не е официал-
но потвърдена. Но 
според списанието 
има някои следи 
– първо, изглежда 
очевидно, че купу-
вачът е чужденец; 
второ, имението 
е придобито от 
юридическо лице, 
свързано с Христо 
Йорданов Христов; 
трето, това е или 
един изтъкнат тър-
говец на оръжие от 

България, или негов едноименник.
“Варайъти” описва историята на имота 

с площ 0.9 акра. Сградата с 1325 кв. метра 
застроена площ и е завършена през 
2014 г. при собственици бивш израелски 
военен и съдружници.

Домът предлага 7 спални – 3 на първия 
етаж и 4 на втория. Мастър бедрумът 
е повече от огромен – почти 300 кв.м, 
което е два пъти повече от размера на 
средностатистическо жилище в САЩ.

Таваните са високи близо 8 метра, а 
акцент в имението е 24-метров водопад, 
който се управлява от компютър – за 
него “Варайъти” пише, че ще “ви падне 

ченето”.
Басейн, палмови дървета, които крият 

от любопитни погледи, кинозала и кон-
ферентна зала са друга част от екстрите 
в имението.

Първоначално е била оценена за 55 
млн. долара, “така че Христов – или който 
действително е купил този колос – е 
сключил добра сделка, но, разбира се, 
това зависи от гледната точка”, заключава 
“Варайъти”.

Кой всъщност е Христо Христов? В 
Bloomberg L.P. има български бизнесмен 
под името Христо Йорданов Христов 
CEO на Discordia AD, за когото обаче 
няма официални данни с какво точно 
търгува. Неофициално се твърди, че е 
търговец на оръжие, защото е свързан 
с оръжейната фирма Sage Consultants 
AD със седалище в София, България. 
Христо Йорданов Христов е също така 
собственик на малка строителна фирма 
в Австрия.

Българин платил 34 млн. долара Българин платил 34 млн. долара 
за имение в Бевърли хилс?за имение в Бевърли хилс?
Христо Христов с най-голямата имотна сделка в градаХристо Христов с най-голямата имотна сделка в града

Името на Христов 
– и в покупка на 
най-скъпия имот 
във Виена

Името на Христов се появи и 
преди няколко години, когато 
излезе информация, че той 

закупил един от най-скъпите домове 
във Виена. Там той стана съсед на 
милиардери и милионери от цял 
свят. “Пале Принсипе” се намира 
много близо до катедралата “Свети 
Стефан”. Цената на квадратен метър 
е 25 000 евро. Жилищата са между 
90 и 500 кв. м. Най-скъпото е над 14 
милиона евро. Христов бе закупил 
едно от най-евтините в сградата, 
което не струва по-малко от 2 225 
000. В планирането на вътрешното 
пространство е участвал прочутият 
архитект Аркан Зейтиноглу.

През последните години фирмата 
на Христов се свърза с взривовете 
край Петолъчката и с приватизацията 
на ВМЗ-Сопот. Фирмата на оръжейния 
търговец Христо Христов бе един от 
четирите кандидата за приватиза-
цията на военномашинния завод, но 
отпадна, защото не изпълнява всички 
условия.
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В
ече почти няма българи в 
Америка и Канада, които 
да не знаят за фестивала 
„Верея“ в Чикаго. Деве-
тото му поредно издание 
премина с много вълнение 

и емоции за участниците и публиката. И 
този път организаторите от едноимен-
ния танцов клуб бяха подготвили про-
грама в цели два дни – 19 и 20 април. 
Залата на гимназията в предградието 
Елк Гроув беше препълнена и в двата 
дни, а специален гост беше генералният 
консул в Чикаго Иван Анчев. 

Константин Маринов, човекът, който 
стои зад провеждането на този голям 

празник на българския фолклор, беше 
събрал повече от 30 състава и над 300 
танцьори и певци. „Всички състави са 
уникални по своя начин“, сподели той. 
„Тази година виждам, че даже има тема-
тични и сюжетни танци, чист изворен 
фолклор. Въобще всички състави се 
развиват, и то доста добре – всяка година 
се вижда как израстват в народното твор-
чество“, допълни родолюбецът.

През годините фестивалът се е про-
веждал на различни места – в Торонто, в 
Лондон, и в Стара Загора, където 

форумът съществува 
паралелно с този в Чикаго 

пет поредни години. „Идеята за пър-
вия фестивал дойде спонтанно“, казва 
Коцето, както всички наричат Маринов. 
„Искахме да се съберем със съста-
ви от други градове в Америка и го 
направихме“, допълва той. Личи си, че 
малки и големи го обичат много и ценят 
усилията му да кани толкова таланти на 
едно място. „Много хора се събират тук 
и могат да се покажат на света“, възкли-
ква 11-годишната Ивана, дошла в Чикаго 
с училище „Български език“ от Сейнт 
Луис. „Много е интересно – идват групи 
чак от Канада или от Сиатъл“, прибавя 
Георги, на 16 г., от ансамбъл „Малката 
Верея“. 

В първата вечер на фестивала се пред-
ставиха детските формации на чикагски-
те училища „Алеко Константинов“,  „Света 
София“, „Джон Атанасов“, Малко българ-
ско училище, „Слънчогледи“, както и тези 
на ансамбъл „Малката Верея“, център 
„Магура“ и училище „Български език“ 

в Сейнт Луис, които участват на всички 
фестивали. Публиката се наслади и на ня-
колко хорови изпълнения. На другия ден 
децата от танцов състав „Верея“ участва-
ха и в тематичната постановка „Някъде“, 
която обра овациите на публиката.

Откриването на програмата на въз-
растните бе поверено на женския хор от 
Чикаго „Гласовете на малката България“. 
На сцената се качиха още „Пендари“ от 
Вашингтон, „Сиатъл чета“, танцова група 
„Рипни, Калинке“ от Сан Хосе, Калифор-
ния, „Балканик“ от Финикс, „Гайтани“ и 
„Балканика фолк“ от Денвър, „Лудо-
младо“ от Бостън, ансамблите „Хоро“ и 
„Балкански игри“ от Чикаго и други. Спе-

циално за „Верея“ от Ню Йорк бяха дошли 
„Млади български гласове“ заедно с май-
стори гайдари, певицата Петя Мъглова, 
както и състава „Босилек“ с ръководител 
Кати Спрингър, който през тази година 
празнува 40-годишен юбилей. 

“Винаги ни е много приятно да идваме 
в Чикаго и да бъдем 

част от българската 
общност и българската 

култура 
– казва Яна Калинкова, ръководител на 
„Млади български гласове“ от Ню Йорк. 

„101 каба гайди“ са част от нас няколко 
години вече. Кирил Кетев и Недялко 
Кетев са били наши преподаватели по 
различно време, като сега Кирил Кетев 
е този, който се занимава с гайдарите. 
Това, което е интересно, е, че повечето 
от хората, които искат да свирят на гайда, 
всъщност не са българи, а са американци 
на всякаква възраст. Друга наша гордост 
е певицата Петя Мъглова. Тя пее прекрас-
но и не е изненада, че публиката става на 
крака и я посреща много топло“, допълни 
още Калинкова.

Чак от Канада бяха дошли от танцов 
клуб „На хорото“. Клубът е създаден през 
2008 година. В него танцуват 15 мъже и 85 
жени, предимно българи. За фестивала 
„Верея“ съставът показа шопска компи-

лация. В хореографията участваха над 30 
танцьори, които демонстрираха завиден 
синхрон и ефектни стъпки. „Ние участва-
ме за първа година, но не и за последна 
и, надявам се, спечелихме сърцата на 
публиката“, каза след изпълнението 
Гергана Спасова, ръководител на групата. 
„Много сме въодушевени, пътувахме дъл-
го. Показахме какво можем. Показахме, 
че всички умеем да танцуваме и да оби-
чаме българските хора и ще дойдем пак“, 
не пропусна да отбележи тя. Коцето пък 
разкри, че той и „На хорото“ имат малка 
закачка и вечно спорят по въпроса дали 
българите от Канада или тези от Чикаго 
са по-добри в неравноделните ритми. 
Анатоли от канадските представители 
каза, че те са много добри в кръшните 
хора и винаги са готови да мерят сили с 
когото и да е. 

„Важно е хората да се чувстват част от 
нещо и „Верея“ е важна, за да се чувст-
ват българите като една сила. И също 
така от нашия личен опит виждаме, 
че светът и американската публика са 
жадни за подобен вид изкуство“, каза за 
фестивала Калинкова. Коцето обещава 
грандиозно шоу догодина за 10-годиш-
ния юбилей. Той издаде, че засега има 
потвърдени участия на 40 състава, но 
той работи бройката им да бъде макси-
мално голяма.

Девети фестивал „Верея“ – 
магия от ритми и емоции

Над 300 участници танцуваха тази Над 300 участници танцуваха тази 
годинагодина

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Лазарки зад кулисите от Сейнт Луис

„На хорото“, Канада

„Млади български гласове“, „101 каба гайди“, Петя Мъглова и Кати Спрингър от „Босилек“, всички от Ню Йорк



US ТЕЛЕГРАФ
Тръмп ще посети Тръмп ще посети 
ВеликобританияВеликобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще 
направи официално посещение във 
Великобритания през юни. Той ще бъде 

приет в Бъкингамския дворец. 
В началото на този месец имаше информация, 

че кралица Елизабет II възнамерява да покани 
Тръмп. Източници на вестника твърдят, че пре-
говори за това посещение се водят с Белия дом 
още от края на миналата година. 

Последното посещение на Тръмп във Ве-
ликобритания бе съпътствано от множество 
протести.

САЩ дават 10 млн. долара за САЩ дават 10 млн. долара за 
информация за “Хизбула”информация за “Хизбула”

Съединените щати обявиха награда от 
10 милиона долара за информация, 
която може да доведе до спиране на 

финансирането на „Хизбула”, ливанската въ-
оръжена групировка, подкрепяна от Иран.

Съобщението на Държавния департамент 
съгласно неговата програма „Награда за 
правосъдие” е израз на растящото безпо-

койство на Вашингтон от разрастването на ролята на „Хизбула” в управлението 
на Ливан. Регионалното влияние на групировката се разшири, след като нейни 
бойци започнаха да участват в конфликтите в Близкия изток.

Без изключения за санкциите Без изключения за санкциите 
срещу Ирансрещу Иран
САЩ обявиха, че няма да удължат 

изключенията от 
санкциите срещу Иран, от 

които до момента се ползваха 
осем страни. Изключенията позволя-

ваха на Китай, Индия, Италия, Гърция, 
Япония, Южна Корея, Тайван и Турция 
да продължат да купуват ирански пе-
трол въпреки американските санкции, 
които влязоха в сила през ноември. 
Отстъпките от санкционния режим изтичат на 2 май. 

„Това решение има за цел да сведе до нула износа на ирански петрол, отне-
майки на режима основния му източник на приходи”, заяви Белият дом. 

Елизабет Уорън относно Елизабет Уорън относно 
студентски заемистудентски заеми

Американската сенаторка Елизабет Уорън, която 
се бори за кандидатурата на демократите за 
президентските избори в САЩ през 2020 г., иска 

да отмени дългове по студентски заеми за милиарди 
долари и да направи по-евтино колежанското образо-
вание.

Уорън предложи да бъдат отменени дългове по 
студентски заеми на стойност 50 000 долара за всеки с годишен доход на 
домакинство под 100 000 долара, което според нейната кампания ще включва 
42 милиона американци. Предвижда се също така да бъдат премахнати някои 
дългове на хора с доход на домакинство между 100 000 и 250 000 долара.

US президентът поиска „Ню US президентът поиска „Ню 
Йорк таймс” да му се извини Йорк таймс” да му се извини 
на колене - на колене - 
Президентът Доналд Тръмп 

отново отправи рязка критика 
към авторитетния вестник „Ню 

Йорк таймс”, като поиска той да му се 
извини на колене. „Интересно, ще ми се 
извини ли „Ню Йорк Таймс” за втори път, 
както го направи по време на изборите 
през 2016 година? Но този път ще им се наложи да паднат на колене и да молят 
прошка - те наистина са врагове на народа!”, написа президентът в Туитър. 

Той не уточни кой точно материал във вестника е предизвикал неговия гняв.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
60-годишен мъже уби четирима и 
се предаде в полицията
60-годишен мъж се предаде в полици-

ята, след като през миналата седмица 
уби четирима души. Подобни случаи 

на насилие с използване на огнестрелно 
оръжие са рядкост в Канада. Мъжът застре-
лял двама мъже и две жени в град Пентик-
тън, Британска Колумбия, а след това се 
предал сам в полицейския участък. Според 
полицията убиецът и неговите жертви са 
се познавали. Убийствата били извършени 
умишлено.

Канада разшири санкциите срещу 
Мадуро

Канада разшири в края на миналата 
седмица санкциите срещу венецуел-
ското правителство на президента 

Николас Мадуро. Това се казва в съобщение 
на външния министър Кристия Фрийланд. 
Санкциите са насочени срещу 43 лица, 
приближени на венецуелския президент. 
Без да се посочват имена, се казва, че това 
са „високопоставени служители на режима 
на Мадуро“. Канада вече наложи санкции на 
70 лица.

Семейство оцеля след среща с 
полярна мечка
Кери Дайсън и съпругът й има-

ли късмета да оцелеят след 
„ужасяваща“ близка среща с 

полярна мечка в хижата им близо 
до Блек Тикъл, Лабрадор. „Мечката 
беше тръгнала на лов и ние бяхме 
ловът й“, казва Кери. Съпругът й 
произвел четири изстрела във въз-
духа, но животното не помръднало. 
Двойката се обадила на свои съседи, които я прогонили с колата си. Появата на 
полярни мечки в района не е рядкост. 

Настроенията срещу ваксините 
се пренесоха и върху кучетата 

Дезинформацията и негативното отношение 
към ваксините се разпространява и върху 
домашните любимци. Въпреки че вакси-

нацията на домашните животни е практика от 
години, нараства скептицизмът относно ползи-
те и страничните ефекти. Според ветеринари 
в Онтарио то е свързано с ваксинирането при 
хората и социалните мрежи оказват негативно 
въздействие. Собствениците на кучета ги при-
емат като част от семейството и са загрижени 
за тях.

Глобиха шофьор за паркиране 
върху собствената му морава
Жител на град Брамптън, близо до Торон-

то, е получил фиш за глоба от 75 долара 
за това, че колата му частично е била 

паркирана върху собствената му морава. Мъжът 
е категоричен, че няма причина за такава глоба 
и той има пълното право да паркира колата 
си на своята алея. Според общински служител 
правилата за паркиране в града са подобни на 
тези в общините и са направени да осигуряват 
сигурността и спокойствието. Само за тази година в Брамптън са получени 
повече от 250 подобни оплаквания, свързани с паркиране.
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B 
Бългapия нямa oфициaл-
нo пpизнaти лoбиcти, 
мaĸap пoдoбнa дeй-
нocт дa нe e чyждa нa 
нaшaтa иĸoнoмичecĸa и 
пoлитичecĸa дeйcтвитeл-

нocт. Ho ocoбeнo в CAЩ, a в дpyги cтpa-
ни тaзи пpaĸтиĸa e шиpoĸo paзвитa – 
oфициaлнo paзpeшeнa и дoбpe плaтeнa.

Oбиĸнoвeнo лoбиcтитe paбoтят в 
cянĸa и гo пpaвят yмишлeнo, нe ca мнoгo 
извecтни нa шиpoĸaтa oбщecтвeнocт. Ето 
някои от техните методи.

Лoбиcтитe ca дoбpe зaпoзнaти c 
изĸycтвoтo зa вoдeнe нa диcĸycии и 
пpeгoвopи. Te мoгaт yмeлo дa пpe-
минaвaт oт тeмa, в ĸoятo нe мoгaт дa 
cпeчeлят, нa тaĸaвa, в ĸoятo ycпeшнo 
мoгaт дa дoĸaжaт cвoитe тeзи.

Aĸo нaпpимep oбщecтвeнaтa диcĸycия 
зa eĸoлoгичнитe пocлeдици ce oĸaзвa 
нeблaгoпpиятнa зa тexнитe цeли, тe 
лecнo мoгaт дa пpeминaт ĸъм пoтeн-
циaлнитe иĸoнoмичecĸи пoлзи, ĸoитo 
жeлaнoтo peшeниe щe дoнece.

A cпeцифичнaтa тeмa, ĸoятo пpeди 
тoвa eдвa ce e дoĸocвaлa в paмĸитe нa 
диcĸycиятa, cтaвa нeйнa ocнoвнa. A тoвa, 
ĸoeтo пъpвoнaчaлнo ce e oбcъждaлo ĸaтo 

глaвeн въпpoc, cтaвa тaĸa дa изглeждa 
мaлoвaжeн въпpeĸи oбщecтвeнoтo 
нeдoвoлcтвo.

Taзи cтpaтeгия oт 
лoбиcтитe

ce изпoлзвa във вcяĸa cфepa – oт 
ядpeнaтa eнepгeтиĸa дo coциaлнитe 
peфopми. 

Maйcтopcтвoтo ce зaĸлючaвa в тoвa 
тoчнo дa знaeш дa вĸлючиш мeдиитe 
в лoбиcтĸaтa ĸaмпaния и ĸoгa тoвa e 
излишнo или дaжe вpeднo.

Зaщoтo oбиĸнoвeнo, ĸoлĸoтo пoвeчe ce 
шyми пo дaдeн въпpoc, тoлĸoвa пo-мaлĸo 
ĸoнтpoлът e в pъцeтe нa лoбиcтитe. 
Ho пo oтнoшeниe на влияниeтo въpxy 
пpaвитeлcтвaтa мeдиитe игpaят ĸлючoвa 
poля. Зaтoвa вcичĸи cъoбщeния и 
изĸaзвaния пo тeмaтa тpябвa гpaмoтнo 
дa ce пoдгoтвят. И дaжe ĸoгaтo цeлтa нa 
ĸopпopaциитe e дa пoлyчaт изгoдa, тoвa 
тpябвa дa ce пoдaвa нa oбщecтвoтo oт 
глeднa тoчĸa нa нaциoнaлнитe интepecи.

Taĸивa нaпpимep винaги ca 
иĸoнoмичecĸият pacтeж, yвлeчeниeтo 
нa paбoтнитe мecтa, пepcпeĸтивитe зa 
млaдитe и дpyги пoдoбни вaжни зa oб-
щecтвoтo въпpocи.

He e мнoгo дoбpe, aĸo ĸopпopaциятa 
e eдинcтвeнaтa, ĸoятo мoли пpaви-
тeлcтвoтo дa взeмe дaдeнo peшeниe.

Toвa щe изглeждa ĸaтo cпeциaлнo 
xoдaтaйcтвo зa чacтeн интepec. Baжнo 
e дa имa „xop oт глacoвe”, ĸoитo cъщo ce 
интepecyвaт oт пoдoбнo peшeниe.

Oт глeднa тoчĸa нa oбщecтвeнoтo 
мнeниe eднa ĸoмпaния e cpeд нaй-мaлĸo 
нaдeжднитe изтoчници нa инфopмaция.

Eтo зaщo лoбиcтитe ce нyждaят oт 
пpeдпoлaгaeмo нeзaвиcими нaдeждни 
xopa, ĸoитo мoгaт дa изpaзявaт идeитe, oт 
ĸoитo тe ce нyждaят.

Πoдoбнa cтpaтeгия cлeдвa и oт 
пpeдxoднaтa тoчĸa – пoняĸoгa нe e 
нeoбxoдимo cпeциaлнo дa ce cъздaвaт 
изтoчници нa инфopмaция, тaĸa чe тe дa 
пpeдaвaт нeoбxoдимитe нa лoбиcтитe 
внyшeния.

Дocтaтъчнo e дa ce cпoнcopиpaт вeчe 
cъщecтвyвaщи aнaлитични цeнтpoвe, 
ĸoитo ca гoтoви дa пpeдocтaвят вcяĸaĸви 
ycлyги нa ĸoмпaниитe: cпeциaлнo из-
гoтвeн дoĸлaд, ĸoйтo вoди дo пpaвилнитe 
миcли и пoдчepтaвa нeoбxoдимитe идeи, 
cъбития, нa ĸoитo щe бъдaт пoĸaнeни 
пpaвилнитe xopa, и т.н.

Koмпaниитe, ĸoитo 

плaниpaт paзвитиe
тpябвa дa oцeнят pиcĸoвeтe и пoтeн-
циaлнитe пpoблeми.

B тoзи cлyчaй тe изпoлзвaт 
ĸoнcyлтaции и cъвeти нa ĸpитицитe, 
ĸoитo извъpшвaт т.нap. paзyзнaвaнe нa 
oбщecтвeнoтo мнeниe.

Лoбиcтитe paзглeждaт бopбaтa cи c 
aĸтивиcти, opиeнтиpaни ĸъм oпoзициятa, 
ĸaтo пapтизaнcĸa вoйнa. Te иcĸaт пpaви-
тeлcтвoтo дa ce вcлyшa в мнeниeтo им, нo 
дa игнopиpa изявлeниятa нa oпoнeнтитe.

Лoбиcтитe ca paзpaбoтили cтpaтeгия зa 
нeyтpaлизиpaнe нa пpoтивницитe.

Ha пъpвo мяcтo, тe нaблюдaвaт дeй-
нocттa нa oпoзициoннитe гpyпи. Taĸa чe 
имa cпeциaлни xopa, ĸoитo cлeдвaт вcяĸa 
тяxнa cтъпĸa в интepнeт.

Toвa e нeoбxoдимo зa пpocлeдя-
вaнe и нa нaй-мaлĸитe cигнaли, ĸoитo 
пpeдизвиĸвaт зaгpижeнocт. Oтнeмa 
мнoгo вpeмe, нo e вaжнo.

Ocвeн тoвa лoбиcтитe изпoлзвaт 
тaĸтиĸaтa „paздeляй и влaдeй”. Te paз-
дeлят oбщecтвeнитe гpyпи нa пpиятeли и 
вpaгoвe, ĸaтo ycтaнoвявaт дoбpи oтнoшe-
ния c „пpиятeли” и aтaĸyвaт „вpaгoвe”. B 
peзyлтaт нa тoвa гpyпитe пo интepecи 
мoгaт дa ce зaтpyднят дa ce oбeдинят и 
oбpaзyвaт eдинeн фpoнт.

Лoбиcтитe ĸaзвaт, чe в интepнeт цapи 
пълнa дeмoĸpaция. Eтo зaщo e тoлĸoвa 
вaжнo дa ce cлeди инфopмaциятa, 
пyблиĸyвaнa oнлaйн.

Лoбиcтĸитe aгeнции cъздaвaт „ĸyxи” 
блoгoвe, в ĸoитo тe пyблиĸyвaт cъoб-
щeния зa пpecaтa, ĸoитo ниĸoй нямa дa 
пpoчeтe. Haиcтинa вaжнaтa инфopмaция 
ce cъдъpжa нa дpyги мecтa, пo-cпeциaл-
нo в paзлични peйтинги, ĸoитo мoгaт дa 
бъдaт нaмepeни в Gооglе.

Лoбиcтитe ce ocнoвaвaт нa фaĸтa, чe 
мнoгo мaлĸo вepoятнo е xopaтa дa тъpcят 
инфopмaция извън пъpвaтa вpъзĸa, 
ĸoятo ce пoяви в тъpceнeтo.

Πo тoзи нaчин тe пpaвят нeгaтивнaтa 
инфopмaция дa изчeзнe oт пoглeдa.

Бeз cъмнeниe лoбиcтитe тpябвa дa 
имaт дocтъп дo пoлитицитe. Toвa нeвинa-
ги oзнaчaвa, чe тe мoгaт дa oĸaжaт пpяĸo 
въздeйcтвиe, нo cпopaзyмeниятa мoгaт 
дa ce пpaвят caмo пpи личнo пoзнaнcтвo.

И дocтъпът дo пoлитицитe мoжe дa ce 
ĸyпи. Heвинaги ce плaщa в бpoй, a пo-
cĸopo ĸaтo инвecтиция в зaпoзнaнcтвa.

Лoбиcтитe изгpaждaт дoвepиe, 
пpeдлaгaт пoмoщ и пpиeмaт 
пoĸpoвитeлcтвo.

Haй-дoбpият нaчин зa изгpaждaнe нa 
пpиятeлcтвa c пoлитици e дa ce нaeмaт 
или aнгaжиpaт пpиятeли нa пoлитици, 
бивши тexни ĸoлeги и cлyжитeли.

Как работят лобистите?Как работят лобистите?
В България те не са официално В България те не са официално 
признати, но в САЩ са добре платенипризнати, но в САЩ са добре платени
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В 
Чикаго има много наши 
организации и всяка иска 
да реализира проекти за 
подпомагане или популя-
ризиране на общността 
ни. Немалко са критиките, 

че своеобразната конкуренция обаче 
пречи.

С опит за решение по въпроса излязо-
ха от сайта Eurochicago. Петър Стаматов, 
който стои зад него, инициира среща на 
активните българи, която се състоя на 
13 април. На нея той предложи създава-
не на Координационен съвет, който да 
канализира процеса по осъществяване 
на проекти и да улесни общуването на 
българската диаспора с американските 
институции и обществото като цяло. Ста-
матов представи идеята си пред няколко 
десетки гости в центъра „Магура“. Сред 

присъстващите бяха представители на 
културни организации, на бизнес среди-
те, на медиите, на духовенството и други. 
Присъстваше и консулът ни в Чикаго 
Иван Анчев. Той подчерта, че е само на-
блюдател, а не държавен надзорник.

Дискусията започна с въпроса имаме 
ли нужда от още една „организация“. „За 
да решим този въпрос, първо трябва да 
направим анализ на събитията досега 
и на други предишни опити за подобна 
инициатива”, каза Кина Бъговска от Бъл-

гаро-американския център за културно 
наследство. „За да изляза с това пред-
ложение, аз съм стъпил точно на това“, 
отговори Стаматов. „Но също съм про-
учил как стоят нещата в общности като 
украинската. Там има подобни структури 
и те много по-лесно уреждат 

кой и къде да ги 
представи пред 
американците

Така те получават по-голяма видимост 

от нас и успяват да са по-сплотени“, 
допълни още той.

След изказване на различни мнения 
за това как и ние да станем по-сплотени, 
присъстващите се съгласиха, че има 
нужда от подобряване на координацията 
между различните обществени едини-
ци, а също и между хората. Дискусията 
продължи, като Стаматов обясни виж-
дането си за структурата на съвета. Той 
ще има две камари. На долното ниво ще 
действат избрани от общността предста-
вители, а на горното – няколко лиги или 
алианси от различните сектори (кул-
турни организации, училища, бизнеси). 
Всяка лига ще избира един или няколко 
свои представители. Долната камара ще 
подава на горната информация какво 
общността иска да бъде свършено през 
годината, а горната ще помага за реали-
зацията. Долната камара ще се избира 
с мажоритарни избори, горната – по 
усмотрение на членуващите (с избори, с 
назначение или след заплащане).

Консулът ни Иван Анчев призова съве-
та да се занимава с наистина важни каузи 
като тази за спасяването на църквата 
„Свети Иван Рилски“ или издигането на 
наши сънародници за постове в местно-
то американско управление. „Само така 
ще надхвърлим нивото „коледни концер-
ти“, с което сме познати в момента“, каза 
той.

Мнозинството гласува за създаване на 
съвета. Петър Стаматов обеща да про-
дължи с още разговори с представители 
на отделните лиги и с провеждането на 
същински избори за долната. 

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българи в Чикаго ще създадатБългари в Чикаго ще създадат
Координационен съветКоординационен съвет

Той ще помага за предста-Той ще помага за предста-
вителството ни пред Америкавителството ни пред Америка





WORLD ТЕЛЕГРАФ
Малта залови кокаин за 15 Малта залови кокаин за 15 
млн. евро, предназначен за млн. евро, предназначен за 
АлбанияАлбания
Митническите служби на пристанището 

Фрийпорт в Малта конфискуваха кокаин, 
чиято крайна цел е била Албания и Черна 

гора.
Според малтийската Митническа администрация 

става въпрос за 144 килограма кокаин, опаковани 
в 120 пакета, скрити в три контейнера. Оценени са 
на около 15,7 милиона евро. Заловените в Малта 
наркотици са пристигнали от Южна Америка. Това е третият случай на залавяне 
на кокаин в Малта за този месец, чиято крайна дестинация е Албания.

Пендаровски и Силяновска на Пендаровски и Силяновска на 
балотаж в Македониябалотаж в Македония

Според окончателните резултати, 
оповестени от Държавната избира-
телна комисия на Република Северна 

Македония, кандидатът на управляващата 
партия СДСМ Стево Пендаровски и кандида-
тът на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ Гордана 
Силяновска-Давкова отиват на втори тур 
в надпреварата за президент на страната. 

Според последните резултати Пендаровски води с 42,84% от гласовете пред 
Силяновска-Давкова с 42,24%. Кандидатът на Алиансът за албанците Блерим 
Река изостана от надпреварата със значителна разлика.

Гърция ще получава газ Гърция ще получава газ 
от “Турски поток” през от “Турски поток” през 
БългарияБългария
Приоритетното направление за 

продължаване на втората отсечка 
от „Турски поток“ е през България 

и оттам за Австрия, но Гърция ще може да 
получава руски газ от този газопровод. Това 
заяви източник, запознат с хода на прего-
ворите по този газопровод. „Турски поток“ 
е проект за газопровод от Русия до Турция 
по дъното на Черно море и от турския бряг до границата на страната с нейните 
балкански съседки. Проектът предвижда строителството на газопровод, който 
ще се състои от два тръбопровода всеки с капацитет по 15,75 милиарда куб. м.

Карлос Гон с нови обвиненияКарлос Гон с нови обвинения

Прокуратурата на Токио 
предяви нови обвине-
ния за присвояване на 

средства на Карлос Гон, бившия 
ръководител на алианса „Рено-Ни-
сан-Мицубиши“. Милиони долари 
са присвоени от него с помощта 
на мошенически схеми за превод 
на пари от корпорацията в Оман 
на фирма за търговия с леки коли. 
По-рано бяха повдигнати три 
обвинения за присвояване или 
незаконно използване на сред-
ства на „Нисан“.

Комедиен актьор стана Комедиен актьор стана 
президент на Украйнапрезидент на Украйна
Комедиен актьор без политически опит 

спечели убедителна победа в прези-
дентските избори в Украйна. Влади-

мир Зеленски, чиято единствена предишна 
политическа роля е да изпълни ролята 
на президент в телевизионно предаване, 
отстрани сегашния президент Петър Поро-
шенко, като взе 73% от гласовете, според 
екзит пол проучванията. Порошенко получи 
едва 25,5%, като губи от 41-годишния комик 
и актьор в цялата страна.
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С
лед близо две години 

усилия, провалени първи 

преговори и организира-

на подкрепа българската 

общност в Чикаго из-

глежда ще има училище, 

което ще се помещава в собствена 

сграда. Малко българско училище е на 

път да приключи успешно преговори за 

закупуването на своя постройка, научи 

BG VOICE.

След като пропадна първоначалният 

вариант за купуване на училище в Elk 

Grove Township заради промяна в по-

зицията на общината, екипът на МБУ се 

насочи в търсене на ново място. Преди 

година те се спрели на бившето люте-

ранско училище Emmanuel Lutheran 

School в Дес Плейнс. Адресът е 820 Lee 

St, Des Plaines. След сложни преговори 

между собственика на сградата и град-

ската управа сделката получи одобре-

ние във вторник вечерта на публично 

обсъждане на Planning and Zoning 

Board в Дес Плейнс. Бордът одобри 

условията по сделката и изискванията 

на града за оперирането на сградата. 

Заради късния час, в който BG VOICE 

научи информацията, не успяхме да 

получим коментар от ръководството 

на МБУ преди редакционното при-

ключване на броя, но преди време те 

потвърдиха, че са на финалната права 

по закупуването на сграда в района на 

Дес Плейнс.

Очаква се сделката да бъде финали-

зирана до края на май и от училището 

да влязат във владение. Предстои мно-

го работа по изкарването на нужните 

лицензи и разрешителни, за да може 

училището да започне да функционира 

вероятно от следващата учебна година.

Emmanuel Lutheran School е вакант-

но от 2015 година и разполага с 13 

огромни класни стаи, спортна зала със 

сцена за театрални представления и 

още помещения.

Това ще е първото частно българско 

училище със собствена дом в чужбина. 

По време на комунистическия режим е 

имало 5 държави със собствени сгради 

– Будапеща, Москва, Берлин, Прага и 

Братислава, като само последните две 

продължават да функционират.

Малко българско училище обаче 

успя да постигне невероятната си цел 

без държавно финансиране и само за 

две години. Училището проведе мно-

жество благотворителни концерти и 

акции, с които успя да привлече близо 

166 хиляди долара от дарения според 

последна справка в тяхната GoFundMe 

страница.

В момента Малко българско наема 

цял етаж всеки уикенд в Elk Grove High 

School, за да събере над 600-те деца, 

които учат там.

Още за сделката очаквайте на нашия 

уебсайт www.BG-VOICE.com и в следва-

щите ни броеве.

За Великден Малко българско 
училище купува сграда

Това ще е първият собствен Това ще е първият собствен 
дом за частно българско школо дом за частно българско школо 
зад границазад граница

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Баща и дъщеря излагат заедно картини в Чикаго

Изложба на Деспина и Василен 

Васевски, озаглавена „Споделе-

ни пътеки”, се откри през мина-

лия уикенд в Чикаго. Двадесет и осем 

техни творби могат да бъдат видени 

до края на май в център „Българика” в 

Маунт проспект (1120 S. Elmhurst Rd, 

Mt.Prospect). Изпълнени с маслени бои 

или в смесена техника, картините са 

създадени през тази и през изминалата 

година. Темите на двамата художници 

се доближават, но при Деси акцентът 

е върху цветята и женските портрети, 

докато при Василен го откриваме във 

фигуралните композиции.

Цикъл негови рисунки с туш са 

посветени на паметта за битката при 

Каймакчалан през 1916 г. Преоблада-

ващото усещане на изложбата е пое-

тично-романтичното. Тя успешно ни 

пренася в света на очакването, мечтите 

или сънищата.

Посетителят остава с впечатлението 

за обща концепция, която авторите 

добре са обмислили, преди да съберат 

произведенията си. Деси Васевска е 

участвала до момента в няколко общи 

експозиции на дружеството „Български 

художници зад граница” и е студентка 

първи курс в Оуктън колидж. Василен 

е професор по рисуване и е художник 

в средата на кариерата си. Колабо-

рацията на талантите им създава 

интересно взаимодействие и е много 

оригинална идея.

Авторите споделиха, че обмислят 

подобни проекти и в бъдеще. Открива-

нето на „Споделени пътеки” бе уважено 

от многобройна публика и бе съпро-

водено от изпълнения на музикален 

дует „Утопия” (Маргарита и Живко 

Николови).

Изложбата е събитие не само в 

живота на българската общност, но 

определено заслужава своето място и 

в културния афиш на Чикаго.
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„Ислямска държава“ пое 
отговорност за убийстве-
ните атентати в Шри Ланка 
навръх Великден в неде-

ля. Групировката излезе със съобщение 
в свързаната с нея джихадистка агенция 
„Амак“, но не представя доказателство 
в подкрепа на твърдението си, отбеляз-
ват световните агенции. Сред загинали-
те в серията експлозии има и 45 деца, 
съобщи от своя страна базираният в 
Женева Фонд на ООН за деца УНИЦЕФ. 
Според говорителя на организацията 
Кристоф Булиерак най-малкото от 13-те 
загинали деца при взрива в град Бати-
калоа е било едва на 18 месеца. При 
експлозията в църквата „Св. Себастиан“ 
в Негомбо са загинали 27 деца. Потвър-
дена е и смъртта на 5 деца чужденци. 
“Нито едно дете не трябва да изпитва 
такава сърцераздирателна случка и 

нито един родител не трябва никога да 
губи децата си при такива ужасяващи 
обстоятелства“, заяви Булиерак. Той 
добави, че много деца също са загубили 
родителите си при бомбените атаки в 
Шри Ланка.

321 души загинаха в Шри Ланка, след 
като 8 бомби избухнаха в църкви и 
хотели в столицата Коломбо и на други 
места. Броят на ранените продължава 
да расте и вече е над 500 души.

Първите данни от разследването 
на атентатите показват, че те са били 
извършени като отмъщение за масово-
то убийство в джамии в Крайстчърч в 
Нова Зеландия преди месец. Това обяви 
пред парламента заместник-министъ-
рът на отбраната Руван Виджеравар-
дене.

Полицията е арестувала най-малко 24 
души за серията от експлозии, окърва-

вили християнските храмове навръх 
католическия Великден. Всичките 
задържани са местни граждани и сега 
са разпитвани.

В Шри Ланка вече е отменен комен-
дантският час, наложен след нападени-
ята, но училищата и университетите ще 
останат затворени. Борсите също няма 
да работят до второ нареждане.

Според нови доказателства 

три от атаките са били 
извършени от атентатори 

камикадзе
Властите вече са локализирали ми-

кробус, с който се предполага, че са се 
придвижвали нападателите. Открита е 
и къщата, в която са пребивавали те. Тя 
се намира в покрайнините на столицата 
Коломбо.

Импровизирано взривно устрой-

ство беше намерено и близо до 
летището на града и беше обез-
вредено, съобщи говорител на 
военновъздушните сили на Шри 
Ланка. Засега никой не е поел 
отговорност за атентатите.

Взривовете разтърсиха църк-
вата „Свети Антоний“ в квартала 
„Кочикада“ в Коломбо, църк-
вата „Свети Себастиян“ в град 
Негомбо и още една църква в 
град Батикалоа. По същото време 
станаха експлозии и в хотелите 
„Шангри-ла“, „Синамон Гранд“ и 
„Кингсбъри“ в Коломбо. Взрив 
имаше и в столичния зоопарк и в 
квартал „Дематагода“.

Най-малко 35 чужденци са 
сред жертвите. 19 чужди граждани 
остават в болници. Сред жертвите има 
граждани на Япония, Китай, Индия, 
Португалия, Великобритания. Има и 
няколко загинали граждани на САЩ. 
Властите на Шри Ланка проучват дали 
няма пропуски, допуснати от разузнава-
нето. Двама министри вече намекнаха 
подобно нещо, предаде Асошиейтед 
прес.

В туитър министърът на телекому-
никациите Харин Фернандо каза, че 
някои представители на разузнаването 
са били наясно, че подобни нападения 
можело да се случат. Министърът за на-
ционалната интеграция Мано Ганешан 
също каза, че служители по сигурността 
в неговото ведомство са били преду-
предени за възможни самоубийствени 
атентати срещу политици.

„Ислямска държава“ пое 
отговорност за Шри Ланка

Експлозиите - отмъщение заради масовото убийство в КрайстчърчЕксплозиите - отмъщение заради масовото убийство в Крайстчърч

П
овече от 1500 души бяха 
евакуирани в Източна Канада 
заради наводнения. Над 600 
военнослужещи бяха мобили-

зирани, за да помогнат на засегнатите 
хора. Затоплящото време по великден-
ските празници доведе до наводнения, 

дължащи се на обилните дъждове и 
топенето на снега от Онтарио до Южен 
Квебек и Ню Брънзуик.

Властите, които първоначално се стра-
хуваха от повторение на катастрофално-
то наводнение през 2017 г. в Квебек, най-
тежкото от половин век насам, изразиха 

умерен оптимизъм. „Ние сме оптимисти 
за предстоящите дни”, каза говорителят 
на Гражданска защита Ерик Хоуде.

„Ще има значителни наводнения, но 
като цяло те не са на нивото на 2017 г. 
с изключение на някои области като 
езерото Сен Пиер на река Св. Лорънс в 

Квебек“, добави той. „Голямата разлика 
от 2017 г. е нивото на подготовка на 
общините и гражданите.”

През последните няколко дни в 
засегнатите райони са мобилизирали 
доброволци и са разпределени стотици 
хиляди торби с пясък, за да бъдат из-
дигнати бариери и да бъдат предпазени 
къщите в застрашените райони.

Най-засегнатите райони са около 
Отава и на юг от Квебек, където са 
евакуирани близо 800 души. Повече от 
1200 домове бяха засегнати от наводне-
нията в Квебек в неделя.

Провинциалните правителства на 
Квебек и Ню Брънзуик поискаха под-
крепления от военните за справяне с 
бедствието.

Около 200 войници бяха мобилизира-
ни в Квебек в събота и близо 400 други 
край Отава, в Лавал на север от Монре-
ал и в Троа-Ривиер между Монреал и 
Квебек сити.

В събота наводнението взе първата 
си жертва в община Понтиак, западно 
от Отава. Това е 70-годишен мъж, който 
не е видял, че мостът бил отнесен, и 
паднал с автомобила си в реката.

1500 души евакуирани заради 1500 души евакуирани заради 
наводнения в Канаданаводнения в Канада

Над 600 военнослужещи бяха мобилизираниНад 600 военнослужещи бяха мобилизирани
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Е
кипът на Доналд ще му предста-
вят план за справяне с имигра-
цията в идните дни. Това съобщи 
съветникът и зет на президента 

Джаред Къшнър. Планът ще бъде пред-
ставен на Тръмп в края на тази или в 
началото на следващата седмица.

От думите на Къшнър става ясно, че 
това ще бъде мащабен план за ради-
кална промяна на имиграционната 
система на Съединените щати. Планът 
ще обхваща въпросите за спиране на 
незаконната имиграция, предложения 
за имиграционна система въз основа на 
заслугите и качествата на имигрантите, 
програма за временно наета чужда 
работна ръка в сектора на земеделието 
и сезонната работа и мерки за подобря-
ване на търговския поток, каза Къшнър. 
Той участва на медийно събитие в Ню 
Йорк, организирано от сп. “Тайм”, на 
което за първи път отговаря на серия от 
журналистически въпроси.

Още от времето на предизборната си 
кампания Тръмп говори, че иска промя-
на на имиграционната система, която 
да привлича хора, базирана основно на 

техните знания и умения, а не чрез ло-
тария за зелена карта, роднинска връз-
ка или работодатели. Не е ясно доколко 
този план ще обхваща всички идеи на 
президента от кампанията насам.

По отношение на сигурността по 
границата Къшнър заяви, че експертите 
в Белия дом разглеждат технологични 
решения, които да спират нелегални 
стоки и хора извън САЩ и да помогнат 
за по-добри търговски отношения и 
по-бързо и ефикасно преминаване на 

хората с документи.
Къшнър каза, че иска имиграционна-

та система да се промени по модела на 
Канада и Австралия, където предимство 
получават хората с по-добра икономи-
ческа квалификация, отколкото чрез 
роднински връзки.

Третия стълб на плана според Къшнър 
е, че администрацията ще се стреми 
да “поддържа човешките ценности на 
страната”. Белият дом е под ударите на 
жестока критика, след като през мина-

лата година 
въведе т.нар. 
политика 
на нулева 
толерантност 

и започна да разделя деца от родителите 
им по южната граница, които премина-
ват в търсенето на законно убежище.

Къшнър отрече да е в конфликт със 
Стивън Милър – архитекта на зверската 
имиграционна политика на тази адми-
нистрация, и отрече двама да са имали 
сблъсък по темата за имиграцията.

Не е ясно какво ще реши да направи 
Доналд Тръмп с плана за имиграцион-
на реформа, след като го види след 
няколко дни.

Тръмп готвел имиграционна реформаТръмп готвел имиграционна реформа

Точкова система вместо роднински връзки и без Точкова система вместо роднински връзки и без 
лотария за зелена карта обмислят в Белия домлотария за зелена карта обмислят в Белия дом

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн. АР/Richard Drew/БТА
Зетят и съветник на Тръмп Джерад Къшнър, изглежда, е архитектът на новия план за имиграционна реформа



Т
ой е роден в ромската 
махала на сливенското село 
Тополчане. И от няколко 
дни е европейски шампион. 
Божидар Андреев занесе 
златото в Тополчане, след 

като се оказа по-силен от всичките си 
конкуренти в първенството по вдигане 
на тежести на Стария континент. 

Цяла България приветства Андреев 
след триумфа му, но преди години 
спортният талант обмисля сериозно да 
напусне страната, защото се оказва без 
покрив над главата. Той попада в тази 
ситуация, след като завършва Спорт-
ното училище и трябва да напусне 
общежитието към него, а общината в 
Сливен му отказва дом. Тогава Божидар 
е принуден да спи в стаичка до залата, в 
която тренира.

Сега най-щастливи от успеха му са в 
Тополчене и особено в двете стаички, в 
които живеят родителите на шампиона 
и петимата му братя. Майка му Гинка не 
може да скрие радостта си, а самият Бо-
жидар иска само едно – тя да му сготви 
от любимите макарони.

„Какъвто и да стана, 

пак ще съм си същият
– казва Андреев и добавя: „Чувствам 
се нормален – като другите. Не мисля, 
че съм много различен. Доста неща ми 
костваха трудностите. Докато работиш, 
няма как да тренираш. За мен беше 
по-важно да тренирам, за да успея да 
сбъдна мечтите си.”

Днес той няма проблем с жилището, 
защото преди няколко седмици община 
Варна му осигури малък апартамент, в 
който да живее, след множество откази.

„Благодаря на българската държава, 
но най-вече на моя треньор. България е 
моята Родина, нормално е да я обичам 
толкова. Всеки иска да живее по пра-

вилата и да спазва закона. Живял съм 
така и все още живея така”, казва още 
Божидар. 

Когато остава без дом и спи в стаята до 
залата за тренировки, щангистът полу-
чава оферта от 250 хил. долара, за да се 

състезава за Азербайджан. Но отказва.
Защото на помощ се притичва пре-

зидентът на Спортна академия „Ставен” 
Лъчезар Темелков, който безвъзмездно 

предоставя апартамент на 
щангиста

за следващия олимпийски цикъл. Той 
застава зад Андреев и треньора му, 
защото не иска още един роден талант 
да последва примера на Бетина Темел-
кова, която вече се състезава за Израел 
заради неразбирателство с федерация-
та по джудо.

Неволите на перспективния Божидар 
Андреев съвпадат по време с почти 
тригодишния период, в който не трени-

ра с националния отбор поради различ-
ни причини. Най-сериозната – ръковод-
ството на федерацията не позволява 
на треньора му Пламен Братойчев да 
пътува с него по състезания.

Напрежението между щангиста и 
федерацията се заражда на Евро 2016 
за мъже във Фьорде, Норвегия, когато 
треньорът на националите Иван Иванов 
заявява за последния му опит 191 кг 
и той ги изтласква. Братойчев обаче 
разкритикува решението на Иванов, 
защото със 192 кг Андреев е щял да 
спечели бронзов медал в изтласкването 
и по този начин да получи по-добро 
финансиране за подготовката си.

През 2017 г. Андреев дори 

обмисля да се откаже от 
спорта

Все пак федерацията се свързва с 
него, тъй като не може да събере стой-
ностен отбор за световното първенство 
в Анахайм 2017, но той официално се 
завръща в тима през 2018-а.

Веднага печели злато на европейско-
то първенство за 23-годишни в полския 
град Замошч в кат. 77 кг с 338 кг двубой. 
По-късно през годината Андреев се на-
режда девети на световното в Ашхабад 
(Тюркменистан) с 335 кг в кат. 73 кг.

Божидар Андреев е откритие на 
сливенския треньор Пламен Братойчев, 
който го намира в родното му село 
Тополчане през 2011 г. Новият европей-
ски шампион се запалва по вдигането 
на тежести покрай петимата си братя. 

Божидар е работил в хранителен ма-
газин в Сливен, за да се издържа. Имало 
е дълги периоди, в които е преживявал 
със стипендия от 135 лв. на месец. В 
свободното си време обича да рисува.

След златото в Батуми мечтите на 
Божидар Андреев стават по-смели – той 
иска да спечели олимпийска квота за 
Токио 2020 на следващото световно 
първенство и е готов да даде всичко от 
себе си, за да зарадва България, тре-
ньора си, семейство си и всички онези, 
които повярваха в него.

Божидар Андреев останал Божидар Андреев останал 
без покрив и обмислял да се без покрив и обмислял да се 
състезава за друга държавасъстезава за друга държава

Шампиона, когото Шампиона, когото 
България за малко България за малко 
не изпуснане изпусна

Кметът на Сливен Стефан Радев награждава 
шампиона
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Здравей, Ангеле! Искам да попитам 
дали все още е възможно (след 15 
април) да приспадна от данъците си 
за миналата година чрез частна пен-
сионна сметка, ако съм подал молба 
за удължаване на срока да подам 
данъчната си декларация (fi led an 
extension) до 15 октомври?

Знам, че крайният срок за 
Traditional IRA за изминала година е 
15 април, но се чудя дали няма няка-
къв друг вид план, който може да ми 
помогне едновременно да намаля 
облагаемия си доход и в същото 
време да спестя допълнително за 
пенсиониране? 

Здравейте, благодаря за хубавия въ-
прос, който съм сигурен, че много хора, 
които са подали молби за удължаване 
срока на данъчната декларация, се 
питат днес.

Добрите новини са, че има такъв вид 
акаунт, който може да ви помогне, и той 
се нарича SEP IRA. Не всички счетово-
дители, които се занимават с данъчни 
декларации, са напълно наясно със 
свойствата на този вид план – съдя по 
много рядката му употреба, а във ваша-
та ситуация този план би ви свършил 
една чудесна работа. Това се отнася за 
всички, които са подали молба за удъл-
жаване на сроковете.

Особеностите за този вид план е, 
че трябва да имате собствен бизнес 
или поне да работите за себе си. Не е 
задължително да имате създадена кор-
порация, можете просто да използвате 
формата 1099 като човек, който просто 
извършва дейност, работейки за себе 

си. Това автоматично ви квалифицира 
да имате достъп до тази програма.

Сумите, които могат да се влагат в 
нея, са 25% от доходите ви (след като са 
приспаднати всички разходи от бизнеса 
ви), или $55,000 на година, което от 
двете е по-малката сума. Например, ако 
доходите ви след приспаднатите разхо-
ди са $70,000 за 2018-а, вие можете да 
внесете не повече $17,500 към SEP IRA. 
Това може да бъде направено по всяко 
време на годината преди крайния срок 
за удължаване, който е 15 октомври.

Много често, ако тези калкулации се 
правят преди 15 април, обикновено 
собственик на бизнес или човек, който 
работи за себе си, може да вложи и 

често влага едновременно в SEP IRA и 
в TRADITIONAL IRA, за да може да вземе 
максималните данъчни ползи. По този 
начин един човек, както в примера, 
който ви дадох със $70,000 годишен 
доход, може да приспадне $17,500 към 
SEP IRA и допълнително $5,500 (под 
50-годишна възраст) $6,500 (над 50-го-
дишна възраст) към TRADITIONAL IRA за 
2018 година.

Това прави данъчната полза по-го-
ляма и може да изиграе важна роля не 
само днес, но и при самото данъчно 
осигуряване в по-късен етап от живота 
на всеки от нас. Но както казахме, за да 
стане възможно това, данъците трябва 
да са подготвени и подадени до 15 ап-

рил, иначе ще можете да се възползвате 
единствено и само от SEP IRA за отмина-
лата календарна и данъчна година.

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

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 все още да Мога ли все още да 
намаля данъците си за намаля данъците си за 
миналата година?миналата година?
Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица
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П
о време на прехода от 
тоталитаризъм към де-
мокрация и от планова 
към пазарна икономика 
много български проду-
кти изчезнаха завинаги 

от пазара. Но много от тях съществуват 
и до днес.

Шоколадовите бонбони „Тримонци-
ум“ например има 50 години история. 
Те се произвеждат в Захарния комбинат 
в Пловдив. Бонбоните се произвеждат 
ръчно от 50-те години на ХХ век и досе-
га техниката не се е променила. 

Бонбониерите „Тримонциум“ се 
продават в два варианта – с 16 и с 25 
бонбона.

Тоалет-
на хартия 
„Белана“ 
се про-
извежда 
в Завода 
за хартия в 
Белово. Съз-
даден е през 
1900 г., 

когато започва 
работа с една 

машина
Четири години по-къс-

но фабриката вече носи 
името „Книга“, а през 
1918 г. я купува Самуел 
Патак – собственик на 
печатница в Русе. През 
1947 г. е национализи-
рана и преименувана в 
КМХ „Димитър Благоев“. 
Точно 50 г. по-късно е 
приватизирана и сега е част от „Зеритис 
груп“, която работи в 4 страни.

В момента българският завод пред-
лага 10 вида тоалетна хартия „Белана“, а 
също кухненски ролки, носни кърпич-
ки и салфетки.

Смилянският боб е защитен с патент 
и е под защитата на международната 
организация „Слоу фууд“, която има за 
цел да опази традициите в отглеждане-
то на различни култури и насърчаване 
на местното производство. Отглежда 
се по горното поречие на реда Арда 
по начин, запазен поколения наред – 
насажденията се обработват ръчно и 
се подхранват с естествен оборски тор. 
Годишно в селата Смилян, Могилица и 
Арда се отглеждат до 30 тона смилян-
ски боб, наричан от местните фасу-

льовица. Неговото екстра качество се 
определя от особеностите на климата 
при надморската височина от 820-875 
метра, където единствено вирее – 
зимата е мека, а лятото е сравнително 
хладно, защото при температура над 33 
градуса цветчетата на фасула прегарят 
и окапват.

През 1955 г. екип от стоматолози и 
фармацевти създава пастата за зъби 
“Поморин”, която успокоява хората с 
пародонтални проблеми и намалява 
кървенето на венците. Името й идва 
от нейната основна активна съставка 
– луга от езерото край Поморие. Две 
години по-късна „Поморин” е успешно 
въведена на пазара и 

40 години е топ 
продукт в 
България 

и държавите от СССР. 
Произвежда се от пло-

вдивския завод “Ален 
мак”. Нейният най-извес-

тен наследник днес са 
пастите за зъби “Астера” 

на софийската “Арома 
Козметикс” АД. Има 

я в различни вари-
анти – избелваща, 

хомеопатична, 
детска, срещу 

кариеси и пародонтоза, с билки. Заедно 
с нея фирмата произвежда също 
култовия крем „Здраве“ и известния на 
поколения българки омекотяващ крем 
„Дунавски вълни“, останал с непромене-
ния аромат.

Легендарните компактни готварски 
печки „Раховец“, произвеждани в Горна 
Оряховица, отново се правят там след 
известно прекъсване. Днес те излизат 
от цеховете на „Складова техника“ АД в 
5 модела и 3 цвята. 

В тежките години на промени оце-
ляха и българските бойлери от Варна. 
Най-големият производител е „Елпром“. 
През юни 1987 г. тамошният отдел „Ка-
питално строителство, реконструкция и 
модернизация“ е обособен в предпри-
ятие „Перлаинвест“. След промените 

през 1989 г. ръко-
водството тегли 
кредит и започва 

серийно производство на бойлери. 
Привлича най-добрите специалисти 
от „Елпром“. Постепенно се съвзема, 
а от цеховете на предприятието през 
годините излизат бойлери с различ-
на вместимост – от 30 до 2000 литра. 
Изплаща напълно държавния дял през 
1996 г. Днес изнася продукцията си в 30 
страни на 4 континента, включително 
и САЩ.

Култовите отоплителни печки 
за дърва и въглища с 
гръмкото име 
„Чудо“ също оцеля-
ха. Асеновградската 
фирма „Роза емайл“ 
е специализирана в 
производството на 
емайлирани печки 
с твърдо гориво за 
отопление и за го-
твене, правят също 
кюнци и лири за тях. 
Произвеждат ги и в 
Пещера. Стените на 
печките тип „Чудо“ са 

от чугун, заради което отдават топлина 
дълго след като въглищата и дървата 
вътре са свършили. Те са с горно горе-
не, т.е. горят отгоре надолу. Обикнове-
но в средата на горивното казанче се 
поставя по-голямо дърво, а около него 
се нареждат въглища почти до клапата 
за въздух. Покриват се с малки дръвче-
та и вестници, които служат за разпал-
ки. В началото горната и долната клапа 
за въздух се оставят отворени, за да се 
разгори огънят. След това едната клапа 
се затваря.

Вечните продукти Вечните продукти 
Мade in BGМade in BG
Много изчезнаха по времето на прехода, Много изчезнаха по времето на прехода, 
но някои съществуват и до днесно някои съществуват и до днес
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Т
я е една от трите нови руски 
бази над 75-ия паралел 
– част от кампанията на 
руския президент Владимир 
Путин да „покаже мускули” 
по огромната арктическа 

брегова линия. Руските военни твърдят, 
че са изградили 475 военни обекта 
през последните шест годиниq като те 
се простират от западната граница на 
страната с НАТО до Беринговия проток 
на изток.

Там, шест часови зони на изток от 
Москва, на замръзналия ландшафт на 
Новосибирски острови, се оформя една 
нова военна надпревара.

Военната база “Северна детелина“ 
на остров Котелни е сред най-новите 
военни постове на Русия в една от най-
неприветливите точки на планетата.

Комплексът с форма на детелина, 
оцветен по схемата на руския трибаг-
реник, е построен, за да приюти до 250 
военнослужещи. Мястото е снабдено 
и с достатъчно доставки, за да може 
там да се живее и работи в период от 
повече от година 

без помощ от външния 
свят

Разположена в обширен пейзаж от 
ослепителната белота на Северния 
полярен кръг, тази база се намира по-
близо до Аляска, отколкото до Москва.

Руският северен флот се премести 
в базата през 2016 г. Там военните не 
трябва да се сблъскват с тежкото аркти-
ческо време, освен ако не са на служба. 
„Затвореният цикъл” на базата има 
взаимосвързани жилищни и експлоата-
ционни блокове, а единствената самос-
тоятелна сграда е малък православен 
параклис на около 20 метра от сърцето 
на комплекса.

„Нашата база извършва радарно на-
блюдение, следи въздушното простран-
ство, осигурява Северния морски път 
и елиминира увреждането на околната 
среда”, заяви майор Владимир Пасе-
чник, командир на тактическата група 
„Северна детелина” на остров Котелни.

Базата вече е оборудвана с ракет-
ни системи за крайбрежна отбрана 
и е адаптирана към платформата за 
средночестотни ракетни системи земя-

въздух „Панцер”, които могат да работят 
при температури до -50 С. Руските 
военни също така планират 

да укрепят позициите си в 
Арктика

чрез тестване на „полярна” версия на 
противовъздушните системи С-400 и 
поставяне на допълнителни въздушни 
защити на близката континентална 
въздушна база.

Базата има ясна мисия да защитава 
интересите на Русия в район, който 
бързо се превръща в геополитическа 
гореща точка сред страните, които имат 
претенции към арктическите терито-
рии.

Русия държи около 50% от общата 
арктическа брегова линия. Освен това 

от страната се очаква да претендира 
за още около 1,2 милиона квадратни 
километра от арктическия шелф.

Надпреварата за Арктика тепърва 
започва, тъй като се очаква огромните 
запаси от нефт и газ в региона да станат 
по-достъпни, тъй като изменението на 
климата ускорява скоростта на топене 
на ледовете.

Владимир Путин описа Арктика като 
„най-важния регион, който ще осигури 
бъдещето на Русия”, и създаде ново Ми-
нистерство за развитието на Далечния 

изток и Арктика. В президентски указ, 
издаден малко след встъпването му в 
длъжност през 2018 г., Путин нареди 
десеткратно увеличение на корабопла-
ването през Северния морски път до 
2024 г. Към момента Русия е единстве-
ната страна с 

действаща ядрена 
ледоходна флота

Това обаче може да се промени 
скоро: Китай обяви през миналия месец 
плановете си за изграждане на собст-

вен ледоразбивач, задвижван с ядрена 
енергия, за да се приближи още повече 
до своите арктически амбиции.

Правителството на САЩ сега забе-
лязва дейността на Русия на север. В 
Пентагона неотдавна е обсъждана не-
обходимостта от усъвършенстване на 
американската арктическа стратегия, 
а за бреговата охрана на САЩ финан-
сирането на нов тежък ледоразбивач е 
поставено като приоритетна цел.

Надпреварата за Северния полюс 
вече тече усилено.

Над 75-ия паралел: Над 75-ия паралел: 
Полярните мускули на ПутинПолярните мускули на Путин

Военната база „Северна детелина“ е сред Военната база „Северна детелина“ е сред 
най-новите в Русиянай-новите в Русия





Н
ека да опростя нещата 
максимално.

Има едно нещо, за 
чийто смисъл нямаме 
съгласие. Това нещо е 
българският преход. 

Едни го оценяват по един начин, други 
по друг. Това, за което имаме съгласие, 
е, че преходът е органично свързан с 
качеството на нашия живот; другото, 
около което имаме съгласие, е, че той е 
свързан с причиняване и претърпяване 
на несправедливост. Понеже не можем 
да организираме съд за прехода – няма 
как да съдим собствения си живот! – 
търсим неговия смисъл в публични 
дебати. Важна част от тези публични 
дебати са и мемоарите на политически 
лица, участвали в осъществяването 
на българския преход. Най-важните 
за публичните ни дебати са съответно 
мемоарите на най-важните ни политици. 
От важните най-важен е Иван Костов.

В книгата на Костов двете роли – на 
свидетел и на извършител – са се сме-
сил За едни неща от прехода, в които 
той не е участвал пряко, свидетелската 
му оценка е валидна, но за други, особе-
но през периода 1997-2001 г., оценката 
му на свидетел е по необходимост 
„замърсена” с тази на държавник. Дър-
жавникът не гледа отстрани, той взема 
нужните решения и действа. Затова и 
книгата на Костов трябваше да се нари-
ча не „Свидетелства”, а „Свидетелства и 
деяния”.

Без свидетелствата на Костов не може 
да се оцени адекватно нито финансова-
та катастрофа, до която Виденов докар-
ва България през 1996 г., нито направе-
ното по-късно от самото правителство 
на Костов. Привеждането на тези факти 
освен това трябва да пребори един от 
най-устойчивите митове на българския 
преход: че през 1991-1992 г. правител-
ството на СДС е съсипало българската 
икономика и в частност българското 
земеделие. 

В края на социализма е разбита не само 
икономиката, разбито е и нещо много по-

сериозно: способността на средния човек 
да реагира на промените в действител-
ността и да я оценява адекватно.

Сега за следващата роля – тази на 
деятел и държавник. Когато свидетелст-
ваш за неща, които вече си извършил 
сам, възможностите ти са две. Първата 
е да говориш дистанцирано от самия 
себе си – като за някой друг. Така говори 
родоначалникът на обективната исто-
рическа наука Тукидид, когато трябва да 
опише собствената си роля на генерал 
в атинската армия по време на Пелопо-
неската война. Другата възможност е да 
говориш, обратно, с пълно описание на 
собствената ти роля – с всичко, което 
си видял, почувствал и разбрал. Да 
говориш без премълчаване за силните 
и слабите ти страни. Тогава обаче сви-
детелството се променя и се превръща 
в изповед. Така говори в дневника си 
един от образците, следвани от Костов – 
Марк Аврелий.

Костов обаче не говори за ролята си 
на държавник и министър-председател 
нито изповедно, нито дистанцирано.

Оценката за този период, през който 
Костов е начело на държавата, е твърде 
любопитна. От една страна, неоспори-
мите макроикономически и геополити-
чески постижения на неговото управле-
ние, а от друга – оценката, споделяна от 
него, че не всичко е станало така, както 
е трябвало да стане. Че реформите са 
се забавили; че когато е трябвало да 
се осъществят, са били препятствани 
от множество фактори; че резултатите, 
които са произвели, не са еднозначни.

Пита се естествено кой е отговорен 
за това несъответствие? Прави чест на 
Костов, че на първо място е посочил 
себе си. 

Има обаче и друг ред от причини за 
провала на реформите. Те са поставе-
ни на преден план и по особен начин 
отместват отговорността от премиера. 
Между тях най-важни и коментирани са 
следните: липсата на воля за реформи у 
неговите съпартийци; заместването на 
тази воля с ретроутопии, тоест с вярата, 
че времето може да се върне автоматич-
но назад така, сякаш комунизъм изобщо 
не е съществувал; липсата на желание за 
реформи в самото общество, и по-точно 
нежеланието да се плати цената им; 
силна опозиция от страна на бившите 
комунисти и органите на ДС, поддържа-
ни от Кремъл; най-сетне, организирана 
престъпност с огромно влияние върху 
политическите лица.

Иван Костов – 
най-важният 
от важните

ГЕОРГИ ГОЧЕВ

блог   
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„Домакините събота на обяд трябва 
да са си вкъщи, а не да се занимават с 
общественополезен труд, че после – 
демографска криза.”

Премиерът Бойко Борисов по време на 
отчета на партия ГЕРБ за гражданския 

диалог „Европа в нашия дом”

„Ключови държавни институции са 
завладени от частни интереси.”

Председателят на Върховния касационен 
съд Лозан Панов в реч на форума 

„Независим съд - свободна държава!”

„БСП защитава прекалено дълго 
обществото със себе си, но никой 
не го интересува това.”
Кандидатът за евродепутат на БСП 

Сергей Станишев за скандалите в 
партията

„Завръщанията са по-силни от 
неуспехите.”
Тенис ракета № 1 на България Григор 
Димитров след поредната си загуба 

и изпадането си извън топ 40

„Като кмет ми беше неудобно да минавам 
по „Графа”.”

Градоначалникът на София 
Йорданка Фандъкова коментира 

скандалите около ремонта на 
централната софийска улица
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Б
ългарите в чужбина пазят 
традициите живи, те живеят 
с България в сърцата. В това 
е убеден фотографът Асен 
Великов, който е известен 
с вълнуващите си кадри от 

фолклорни събития в Родината и извън 
нея. Великов е имал възможността да се 
срещне със стотици български емигран-
ти и да увековечи техните фолклорни 
обичаи на чужда земя. И е убеден, че 
макар и празникът в България и извън нея 
да е различен, традициите са живи и зад 
граница. 

„У нас ние си го правим по-домашно. 
Докато при българите в чужбина ностал-
гията определя самото събиране и самия 
форум, който те организират. Те го правят 

с примесени чувства
мъка, гордост, състрадание и съжаление. 
Всички тези неща се преплитат в техните 
чувства“, споделя Асен. Той е категоричен, 
че не е вярно, че българите в чужбина 
забравят за България. 

„Бих казал, че 99% си живеят с България 
в сърцето, учат децата си на български 
език, откриват се български училища. 
Мисля, че вече почти няма държава, в 
която да няма българско училище, т.е. те 
не искат да прекъсват корена“, споделя 
наблюденията си Великов пред „Обекти“.

Той е известен като фотографа, влюбен 
в традициите, а любовта му към снимане-
то се зародила още в училище. Продължи-
ла и в казармата, и в университета. Докато 
един ден случайността не го изпратила да 
снима Лазаровден. 

“Търсеше  се фотограф в Бистрица и 
аз реших да приема. Много ми хареса 
тогава – и настроението, и излъчването. 
И на чудесно време случихме, Бистрица 
беше цъфнала. Така се запалих да снимам 
фолклор”, спомня си днес Асен. 

След Бистрица го извикали на сватба в 
местността Пчелина. Там се събрали хора 
от цяла България – всеки с неговата си 
носия. “Младоженците бяха решили да се 
оженят както едно време, с 

автентични носии на една 
огромна поляна

Присъстваха над 1000 души. Възстанов-
ка тип „Време разделно“ беше сватбата. 
Това беше моментът,  в който се запалих 
истински и оттам нататък почти не съм 

пропускал фестивал, събор или друго 
събитие, което е свързано с фолклора”, 
разказва фотографът.

Той снима места, на които се възстано-
вяват стари традиции, и се опитва да ги 
покаже на максимално много хора. Вярва, 
че когато видят кадрите му, хората се 
провокират да научат повече – например 

какви са обичаите 
в техния край. „И 
така се завърта ко-
лелото”, обобщава 
Асен.

През послед-
ната година той 
е пътувал доста, 
срещнал се е с 
българи в САЩ, 
със сънародни-
ци в Украйна, 
Лондон, Берлин и 
е снимал техните 
обичаи. “Инте-

ресно е да срещнеш българите, които 
са в различни точки по света”, признава 
фотографът. 

Асен Великов споделя, че обича да 
пресъздава емоция, защото хората не 
са просто сухи пейзажи, а са и емоции 
– едни плачат от радост, други плачат от 
тъга. Усмивките са различни. Всеки един 

жест изразява нещо. 
Фотографът обаче 

е дал сърцето си на 
фолклора и тради-
циите. 

„Благодарение на 
тях сме оцелели като 
народ, независимо 
от това кой, как и 
кога ни е бил завла-
дял, защото нашата 
история има големи 
падения и съответно 
големи победи”, убе-
ден е той. Уверил се 
в това и в Бесарабия. 
“Това са хора, които 
преди 200 години са 
отишли там и

топло ти става 
на душата

като ги чуеш да 
говорят на старобъл-
гарски език. Говорят 
го все едно тук са из-
раснали, но не баш. 
И това винаги ме е 
карало да вярвам, 
че и тези, които сега 
емигрират по този 
начин като бесараб-
ските българи, ще 

запазят родното у себе си”, споделя още 
Асен.

Той допълва, че фолклорът го разтовар-
ва емоционално и го презарежда. 

„Особено след напрегната седмица – аз 
така си почивам. Ако няма някъде някой 
фестивал или събор, отиваме със съпру-
гата на Витоша или посещаваме някой 
град, който досега не сме”, разказва още 
Асен. Спомня си, че по време на едно от 
пътуванията си се запознал с един японец 
на име Широ. То бил женен за българка, 
народна певица. Тя е създала в Япония 
българска група. А мъжът й буквално се 
е влюбил в България, идвал по няколко 
пъти в годината, свирел на кавал, има 
народни български носии, учи се да свири 
на гайда. 

„Той ми каза една много важна при-
казка, надявам се да не е пророк: „Вие 
имате страхотна култура. Пазете я, за да 
не се налага след време да си я внасяте от 
чужбина!“, спомня си днес Асен.

Българите в чужбина – с мъка, Българите в чужбина – с мъка, 
гордост и Родината в сърцатагордост и Родината в сърцата
Не е вярно, че са забравили България, убеден е фотографът Асен ВеликовНе е вярно, че са забравили България, убеден е фотографът Асен Великов

Асен Великов на един от фолкорните празници
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млрд. лири се харчат годишно за стоки, благодарение на 
фалшиви петзвездни отзиви за тях он лайн. Сайтът на Amazon 
е наводнен от фалшиви отзиви за предлагани от непознати 
производители стоки. Хиляди отзиви са неверифицирани, 
което означава, че няма доказателство, че написалият отзива 
наистина е купил стоката. 

млн. нови абонати за първото тримесечие на годината 
добави услугата за видео стрийминг „Нетфликс” (Netfl ix). 
Това е най-голямото увеличение на броя на абонатите в 
историята на компанията и най-големият брой, привлечени 
от нея за едно тримесечие. Към края на март общият брой 
абонати на „Нетфликс” е бил 149 милиона.

в цифри

затворници бяха освободени от правителството на Никарагуа 
в момент, когато президентът Даниел Ортега се опитва да 
укрепи властта си. Това стана почти година след началото на 
най-големите антиправителствени протести. Освободените 
ще доизкарат присъдите си под домашен арест. Решението 
за освобождаването им е взето по случай Страстната седмица.

млн. лв. забавени възнаграждения са установени от 
Инспекцията по труда в България от началото на годината. 
Забавените възнаграждения за първите три месеца на тази 
година като сума са почти наполовина по-малко в сравнение 
със същия период на 2018 г. Намалява и средният брой на 
ощетените работници.



С
лушам музиката на Весела... 
Уникална е! Прeдставете си 
нежните звуци на ксило-
фон на фона на насечения 
твърд ритъм на бас китара. 
Неслучайно са подлудили 

Америка с бандата си. А сега си предста-
вете секси девойка, танцуваща в ритъма 
на музиката и развяваща руси къдри във 
вихъра на екстаза, докато свещенодей-
ства над нещо като голям ксилофон... А 
пред нея в публиката – тълпи от екзал-
тирани фенове... На Весела не й пука за 
американската мечта. Тя просто прави в 
музиката каквото й скимне и дори има 
дързостта да проправя неутъпкани пъ-
теки в мултикултурна Америка, разказва 
„Труд”.

Композитор е и фронтмен на бан-
ди, които свирят музика, за която са 
девствени дори ушите на американците, 
свикнали да слушат какво ли не. Затова 
е любимка на стотици хиляди фенове 
навсякъде из Щатите. Нейната най-вярна 
публика са хората, които си падат по 
всякакви експерименти и уникалното 
звучене на редки инструменти.

Но това е само едната страна на 
медала. Асоциираният професор Весела 
Стоянова е един от 

най-авторитетните и 
обичани преподаватели

в „черешката на тортата“ за нестандартни-

те музиканти – консерваторията „Бър-
кли“ в Бостън. А там е Меката на всички 
съвременни стилове и експерименти в 
музиката. На всичкото отгоре Весела има 
дързостта да свири на изключително 
редкия инструмент маримба. И в Щатите 
е малко популярен, даже американците 
често я питат дали не е повече разпрос-
транен в далечна България. Сложно за 
обяснение, камо ли за свирене.

Ритъмът е стихия и страст за Весела 
още от дете. Родена е в Дупница, а когато 
е на 3-4 години, родителите й се пре-
местват в Благоевград. Свири първо на 
малко барабанче, тимпани и всички ор-
кестрови перкусийни инструменти. Има 
късмета да е дъщеря на проф. Николина 
Огненска-Стоянова, професионален 
музикант и дългогодишен ръководител 
на катедра „Музика“ в Югозападния 
университет в Благоевград. „Майка ми 
започна да ме учи на пиано на 6 години, 
но ми беше скучно“, спомня си Весела. 
Деветгодишна тя спира с пианото, а 
година по-късно майка й казва, че няма 
нужда да е професионален музикант, но 
да избере един инструмент ей така, за 
обща култура.

А щурата Весела избира барабаните и 
две години свири на тях, докато не виж-
да маримбата и тогава се лепва за нея от 
първо докосване. Привлича я динамика-
та – че за разлика от пианото при марим-
бата свириш прав и може да танцуваш. 
„Иронията е, че тя е на практика едно 
голямо пиано, само че се свири с палки“, 
смее се дамата. Тя учи в английската 
гимназия в Благоевград и последната 
година спира с маримбата, за да разбере 
дали може да живее без музиката. Нещо 
като опит за еманципация от майка й, 
голямата музикантка.

След година се връща към маримбата 
и отива на уроци при легендарния проф. 
Добри Палиев в консерваторията. Тази 

среща 

бележи живота й завинаги
„Той е изключителна личност, цяла го-

дина ме учеше безплатно, ей така, от до-
бро сърце“, спомня си Весела с респект. 
Майка й се занимава много с фолклорни 
ритми и е написала специална програма, 
по която да се възприемат най-лесно 
българските фолклорни неравноделни 
ритми, на които толкова се дивят чуж-
денците. А Весела и брат й от малки са 
свикнали, като чуят една песен, веднага 
да кажат в какъв размер е. В Щатите това 
се оказва особено полезно за дамата.

Когато учи в консерваторията, проф. 
Палиев я съветва, ако иска да продължи 
с този инструмент, да замине за Япония 
или за Щатите. Неин колега я моли да 
преведе каталог от училището „Бъркли“. 
„Колкото повече превеждах, толкова 
повече се вдъхновявах да замина за там“, 
споделя дамата.

За първи път заминава за колежа на 
5-седмична лятна програма, за хора, 
които трябва да решат дали искат да 

продължат образованието си с музика. 
Тогава Весела е в III курс в софийската 
консерватория, връща се, взема две 
години за една, явява се на конкурс и е 
приета с пълна стипендия в „Бъркли“. Там 
учи бакалавърска степен по перкусии 
със засилен акцент върху маримбата. 
В мултикултурната среда на „Бъркли“ 
много се запалва по фолклорна музика 
от целия свят. Учи индийски и бразилски 
перкусии и маримба. Като втора специ-
алност избира композиция за филмова 
музика. После обаче пише музика за 
театър и е автор на композициите за 
няколко постановки в Американски 
репертоарен театър към Харвард и за 
няколко независими пътуващи театъра.

Неспокойният й групарски дух я 

тласка към експерименти
След „Бъркли“ събира рок групата 

Fluttr Eff ect. „Бяхме млади, двадесет и 
няколкогодишни, купихме малък бус и 
буквално свирехме навсякъде, където 
ни поканеха“, спомня си Весела. Бандата 
много бързо нашумява сред феновете 

Асоциираният професор в консерваторията Асоциираният професор в консер
„Бъркли“ е и фронтмен на фюжън банди„Бъркли“ е и фронтмен на фюжън

БОРЯНА АНТИМОВА
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Весела – една българска Весела – една бъ
маримба в Щатитемаримба в Щати

На концерт на GOLI

На концерт на Samodivi в „Бъркли“ Весела с тъпан
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на нетрадиционната музика, защото е 
уникална и единствена в света и като 
стил, и като състав. Събира купища ек-
залтирани фенове навсякъде, където се 
появи. В нея Весела за пръв път свири на 
електронна маримба, която пък е съвсем 
рядък инструмент, има около десетина 
такива в света. В групата свири и една 
челистка, има певица и две момчета на 
барабани и китара. Вместо бас китара 
обаче звучи чело, също електронно и 
с различни ефекти. На всичкото отгоре 
освен секси фронтмена Весела отпред са 
още две красавици...

Когато Fluttr Eff ect се разпада, Весе-
ла се втурва към друг още по-шантав 
проект – Bury Me Standing. Дори и името 
му е нестандартно, буквално означава 
„Погреби ме жив“. А заглавието е от една 
книга за ромите в България и Източна 
Европа. Музиката е вдъхновена основно 
от ромски ритми с елементи на българ-
ски фолклор и прогресивен рок и траш 
метъл. На барабаните е съпругът й Нейт 
Грийнслит, музикант от богатата жа-
нрово група H.U.M.A.N.W.I.N.E., свиреща 

от хеви метъл до фолк пънк. В Bury Me 
Standing той свири на бас, контрабас 
и електрически бас. Има и една много 
талантлива певица от Турция, понякога 
включват и други музиканти, минаващи 
през Бостън.

Междувременно с челистката на Fluttr 
Eff ect Валери Томпсън, с която остават 
близки приятелки след разпадането на 
бандата, 

правят дуо GOLI
Оригиналните композиции са инспи-

рирани от балканската музика, танго-
то, келтската музика, американския 
уестърн.

В настоящата й група Samodivi стилът 
е много повече български, отколкото 
в предишните. В него няма много рок 
елементи, а повече джаз, фюжън и бъл-
гарски фолклор. Голяма част от компози-
циите са нейни собствени, вдъхновени 
от българския фолклор. Вярна на стила 
си да включва нетрадиционни и странни 
инструменти, и в Samodivi тя кани изпъл-
нител на канун, музикант от Гърция, има 
цигулка и кларинет, а при по-голяма зала 
включва и цяла брас секция. За кон-
цертите на Samodivi избира по-специ-
ални места, където наистина си струва, 
например музеи. Често правят концерти 
и в „Бъркли“.

Групарката във Весела обаче се укро-
тява, но само донякъде, когато компо-
зира или учи другите. В консерватория 
„Бъркли“ тя е проф. Весела Стоянова и 
преподава джаз хармония. Преди някол-
ко години въвежда на летните 5-сед-
мични курсове „Балкански ансамбъл“. 
Курсът е много успешен и правят клас в 
„Бъркли“ по програмата й с конкурсен 
изпит. Проф. Весела Стоянова вече е и 
директор на цялата лятна програма на 
„Бъркли“.

„Честно казано, в Бостън се чувствам 
страхотно и голямо значение за това има 
мястото, където живея“, казва Весела. 
През 2011 г. с мъжа й се преместват на 
едно необичайно място, истински рай 
за музиканти, певци, актьори, художни-
ци. Намира се в квартал South End на 
Бостън. Това са две 4-етажни къщи, за-
лепени една за друга. Притежателят им, 
75-годишният Лий Берън, бивше хипи и 
автентичен носител на хипи културата, 
решава да ги дава под наем на артистич-

ни креативни личности. Превръща ги в 

арт център за живеене
срещи и концерти. Нарича своеобразна-
та арт комуна Cloud Club, като последни-
ят етаж в едната от къщите е превърнат 
в зала за концерти с уредба. Интериорът 
е артистичен и вдъхновяващ. „Всички, 
които живеем тук, сме много близки, 
като приятели, и често творим заедно. 
Аз поне веднъж в месеца правя кон-
церт тук, на който каня музиканти от 
целия свят. Мъжът ми Нейт, който освен 
музикант е и антрополог, изнася лекции 
на интересни научно-популярни теми“ 
казва Весела.

„Аз съм по-неортодоксален случай, не 
държа само на академичната страна от 
кариерата си и през останалото време 
живея като едно съвременно хипи, 
групарка, която „плува“ в любимата си 

музика“, казва Весела. Тя е един от най-
щастливите хора, които съм срещала. „За 
нас с мъжа ми парите не са най-важни. 
Не притежаваме къща, караме една кола 
двамата, много малка и евтина. Нямаме 
много големи разходи и работим по-мал-
ко за пари и повече за себе си. И двамата 
тичаме на маратони, през зимата ходим 
на ски... За мен е много важно да не се 
гони кариерата, докато се пенсионираш. 
Нямам желание да спирам и докато има 
смисъл, ще работя.“

България има своето запазено място в 
сърцето й и веднъж в годината гледа да 
се прибере: „За мен природата в Родината 
ми е най-големият ресурс за вдъхно-
вение. От малки постоянно ходехме 
по планината, на ски. Като се прибера, 
гледам да отидем някъде на преход – или 
на Седемте рилски езера, или другаде из 
Пирин.“

Асоциираният професор в консерваторията рваторията 
„Бъркли“ е и фронтмен на фюжън бандин банди
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Весела – една българска ългарска 
маримба в Щатитеите

Дуо GOLI

Интериор на Cloud Club
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З
ащо това е така, на какво се 
дължат разликите между 
християнските църкви? 
Вече 19 века спорът между 
православието и католи-
ците кога точно трябва да 

се чества Великден остава нерешен, 
напомня в свой анализ „Дойче веле“. 
Христовото Възкресение е обявено 
за най-големия християнски празник 
още от времето на първите апостоли. 
Тогавашните християни много държат 
Великден да не съвпада с датата на 
празнуване на Пасха – празника на 
предалите Христос евреи. Това и досега 
е железен канон за всички християнски 
църкви. 

Кой казва кога е 
Великден? 

По време на Вселенския събор в Ни-
кея през 325 година проблемът сякаш 
е решен – от тогава до днес Възкресе-
нието Христово се чества в неделя, а 
точната дата е различна всяка година. 
Тя винаги се изчислява така, че да не 
съвпадне с еврейската Пасха и да бъде 
след пролетното равноденствие.

Разминаването между църковните 
календари на католици и православни 
се обяснява с факта, че от XVI век на 
Запад датата на Великден се определя по 
Григорианския календар, докато на Изток 
продължават да използват Юлианския. 
Юлианският календар отдавна е „превър-
тян” с 13 дни напред, но дори и поправен, 
той се различава от Григорианския.

„Макар и далеч от съвременните 
комуникации, първото хилядолетие 
на християнството е най-благодатното 
време по отношение на неговата цялост 
и неделимост. В наши дни на всеки две 
или три години става така, че католици 
и православни празнуват заедно Велик-
ден. Много по-важен е обаче въпросът 
за смисъла на празника. Спекулациите 
възникват тогава, когато се сравняват 
Рождество Христово и Възкресение 
Христово и се спори коя църква на 
кой от двата празника държи повече. 
Според мен няма никакво съмнение, че 
Великден е по-важният празник, защото 
тогава приключва изкупителното дело 

за спасението на човечеството, което е 
започнало на Рождество и е извършено 
от нашия Бог Исус Христос”, казва до-
центът по богословие Павел Павлов.

Изтокът и Западът – 
ритуали и традиции 

„Разликите при богослужението по 
време на православния и католическия 
Великден са нараснали много през 
вековете на разделение между хрис-
тиянския Изток и Запад. Те са дори в 
самия начин и в часа на извършване на 
ритуала, както и в литургичния чин, по 

който се извършва богослужението. В 
православните страни Възкресението 
Христово се посреща след полунощ на 
събота срещу неделя, но никога преди 
изгрев-слънце. В някои гръцки мана-
стири по обичаи, останали от времето 
на Византия, бият камбаните за Хрис-
товото Възкресение чак в 3 ч. сутринта. 
Западните християни си казват „Христос 
воскресе” едва в неделната утрин сред 
изгрев-слънце. Всъщност за православ-
ните християни честването на Великден 
започва в 14 часа на Велика събота в 
Йерусалим, когато по време на литур-

гията слиза Благодатният огън, който 
свети, но не изгаря. Това е знакът, че 
Господ не е изоставил човечеството”, 
разказва богословът. 

Символите на всички дни от Страст-
ната седмица са еднакви за всички 
християни – на Велики четвъртък се 
чества Тайната вечеря, на Разпети петък 
– опелото и погребението на Спасителя, 
а събота навсякъде е най-дългият ден 
за вярващите, които очакват Възкресе-
нието. Днес Римокатолическата църква 
използва много по-олекотен, кратък 
и даващ възможност за множество 

ащо това е така на какво се

Спорът за ВеликденСпорът за Великден
Макар да означава победа над смъртта, Макар да означава победа над смъртта, 
Възкресението Христово едновременно Възкресението Христово едновременно 
обединява и разединява обединява и разединява 
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повторения „протокол” при изпълне-
нието на великденските свети литургии, 
наречени меси. За сравнение – и досега 
в православния свят в един храм от 
един свещеник може да се извърши 
само една Света литургия в рамките на 
един ден. 

За яйцето и агнешкото 
Разликите в честването на Велик-

ден в християнския Изток и Запад 
осезаемо нарастват след падането на 
Константинопол по време на Четвър-
тия кръстоносен поход и особено след 
Реформацията в Западна Европа през 

XVI век, в резултат на която се появява 
протестантството.

„Яйцето обаче остава вечният хрис-
тиянски символ на новия живот по по-
добие на Христовото Възкресение. Още 
от най-ранното християнство знаем за 
червеното яйце, което света Мария-
Магдалена подарява на римския импе-
ратор Тиберий. Яйцето и днес остава 
универсалната украса на целия христи-
янски свят по Великден”, казва доцент 
Павлов. ”Любопитно е, че възприетото 
на някои места в християнския свят 
агнешко месо като блюдо по време 
на Великденския празник всъщност е 

заимствано от евреите, които празнуват 
своята Пасха с месото на „жертвения аг-
нец” в памет на чудодейното бягство на 

народа на Мойсей от Египет”, заключава 
доцентът по богословие в Софийския 
университет.
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У
краинският комик Владимир 
Зеленски, който победи на 
президентските избори в 
Украйна, последва няколко 
известни личности – от аме-
риканския актьор Роналд 

Рейгън до либерийския футболист 
Джордж Уеа, спечелили най-високите 
политически позиции в своите страни.

Актьори и комици
Рейгън, холивудски актьор в продъл-

жение на повече от две десетилетия, 
е първата кинозвезда, която става 
държавен глава.

Той е избран за губернатор на Кали-
форния през 1966 г., преди да започне 
първия от двата мандата като 40-ия 
американски президент през 1981 г.

Холивудската звезда Арнолд Шварце-
негер по-късно също направи скок от 
киното към политиката.

Бодибилдърът и екшън герой е 

губернатор от републиканците на 
Калифорния, най-богатият и най-много-
люден американски щат от 2003 до 2011 
година.

Във Филипините филмовата звезда 
Джоузеф Естрада, който играе в около 
100 филма, влезе в политиката през 
1969 г., ставайки кмет, сенатор и вице-
президент.

Той бе избран за президент през 1998 
г., но през 2001 г. бе изгонен от народен 
бунт след обвинения в корупция.

В Гватемала Джими Моралес – бивш 
телевизионен комик без предишен 
политически опит, който провежда 
кампании за обещания за борба с ко-
рупцията – бе избран за президент през 
октомври 2015 г.

Освен продуцент и телевизионна 
личност Моралес е известен с филма 
си “Президент в сомбреро” от 2007 г., 
в който той играе каубой на име Нето, 
който почти случайно е избран за 
президент.

Друг популярен актьор от киното и 
театъра, Салвадор дел Солар, стана ми-
нистър на културата на Перу през 2016 
г., преди да бъде назначен за министър-
председател през март 2019 г.

Шоубизнес и риалити 
телевизия

Италианският медиен магнат Силвио 
Берлускони, известен с това, че пълни 
телевизионните си програми с почти 
голи жени, беше италиански премиер 
три пъти между 1994 и 2011 година.

Въпреки редовните си срещи със 
закона човекът, известен като “безсмър-
тен” заради дълголетието си в полити-
ката, води италианските десни повече 
от две десетилетия.

През януари 2017 г. американският 
магнат на недвижими имоти и звездата 
от риалити шоу Доналд Тръмп, чийто 
избор изненада света, влезе в Белия 
дом без никакъв политически, дипло-
матически или военен опит.

45-ият президент на Съединените 
щати беше домакин на телевизионното 
предаване “Чиракът” между 2004 и 2015 
година.

Музика и песни
В Литва музикантът Витаутас 

Ландсбергис, който доведе страната 
си до независимост от Съветския съюз, 
през 1990 г. е избран за президент.

В Хаити популярният певец от 

карнавала Мишел Мартели – известен 
на младежта в страната като Сладкия 
Мики – спечели президентските избори 
през април 2011 г. с повече от 67% от 
гласовете.

От спорт към политика
Двойният олимпийски носител на 

златен медал през 1968 и 1972 г. Пал 
Шмит стана четвъртият президент на 

демократична Унгария през 2010 г. Той 
беше принуден да подаде оставка две 
години по-късно, след като беше обви-
нен в плагиатство в своята докторска 
дисертация.

Джордж Уеа излезе от бедните квар-
тали на Либерия, за да стане футболист 
и суперзвезда през 90-те години, и 
беше избран за президент на западно-
африканската държава през декември 
2017 г.

Единственият африкански играч, спе-
челил „Златната топка“ на ФИФА, влезе 
в политиката в края на гражданската 
война през 1989-2003 г., като спечели 
първата си политическа длъжност като 
сенатор през 2014 г.

През август 2018 г. бившият шампи-
он по крикет Имран Хан, обожествен 
от милиони пакистанци заради това, 
че е довел националния отбор по 
крикет до единствената му победа на 
Световната купа през 1992 г., стана 
премиер.

Далеч от избирателния процес, 
диктаторът на Уганда Иди Амин Дада, 

който придоби властта през 1971 г. с 
преврат, е бивш шампион по бокс в 
тежка категория.

Други съчетават работни места в 
литературата и политиката – като поета 
и лидер на Сенегал Леополд Седар 
Сенгор, който стана първият президент 
на републиката след независимостта й 
през 1960 г., и Вацлав Хавел, който през 
1989 г. спечели първите президентски 
избори в Чехословакия.

Актьори, комици и спортисти, Актьори, комици и спортисти, 
които станаха политицикоито станаха политици

Най-известният сред тях е Роналд РейгънНай-известният сред тях е Роналд Рейгън

Джими Моралес
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ЕЛКА ВЛАХОВСКА

Едно от най-луксозните приключе-
ния, които може да си подарите, е да 
посетите Дубай, като отседнете не къде 
да е, а в Armani Hotel Dubai. Заемащ 
етажите между 9 и 16 на най-високата 
конструкция в света Бурдж Халифа, той 
съчетава дубайското гостоприемство с 
истински италиански разкош в стилис-
тиката на големия моден маестро. Във 
всеки детайл в 160-те стаи на хотела се 
усеща 

личното участие на 
Джорджо Армани

от проектираните за хотела мебели и 
осветление до копринените спални 
комплекти.

За да е наистина ексклузивно прежи-
вяването, на разположение на гостите 
е обширният спа център Armani с ин-
дивидуални масажи и терапии за лице 
и тяло. Ако сте подвластни на шопинг 
манията пък, прекият достъп от хотела 
до Mall Dubai е най-късият път да 
задоволите желанието да си напазару-
вате дрехи, козметика и аксесоари на 
световни марки на лукса.

Седем ресторанта с изискана обста-
новка „разхождат“ гостите из кулинар-

ните традиции на Италия и Япония, 
на Индия и на Средиземноморското 
крайбрежие на Европа. В Дубай е 
известен клубът Armani Privé в хотела, 
който често е домакин на изискани 
партита със световни диджеи. Магнит 
за поклонниците на висшата мода пък 
е магазинът Armani Galleria. В него се 
продават стилни часовници и чанти, 
бижута и ексклузивни парфюми, които 
няма да намерите другаде.

Да се озовете в едно от чудесата на 

света – небостъргача Бурдж Халифа, 
само по себе си е запомнящо се пре-
живяване. Най-високата конструкция в 
момента в света

със своите 828 метра 
височина

поразява окото, въображението и 
сетивата. Цели шест години продъл-
жава строителството му, като светов-
ната икономическа криза за малко не 
проваля завършването на този гран-

диозен проект. Общата стойност на 
Бурдж Халифа е милиард и половина 
долара, като в последния етап емир-
ството на Дубай се обръща за помощ 
към съседното емирство на Абу Даби. 
Така при откриването на 4 януари 2010 
г. проектът, първоначално наречен 
Бурдж Дубай, се преименува на Бурдж 
Халифа, на името на емира на  Абу Даби 
Халифа ибн Заид ал Нахаян. Днес небос-
търгачът е известен с това, че е счупил 
няколко световни рекорда и е сградата 
с най-много етажи – 160, с най-високата 
външна наблюдателна площадка на 
452 м, с най-високата джамия на 158-ия 
етаж, с най-високия плувен басейн на 
76-ия етаж и с най-високия нощен клуб 
на 144-тия етаж.

Може да разгледате Дубай като 
на длан от най-високия ресторант в 
света – At.mosphere на 122-рия етаж 
на Бурдж Халифа. До това ексклузивно 
място обаче достъпът е ограничен. 
Може да стигнете до него единствено 
през официалния вход на Armani Hotel 
Dubai. Независимо дали отивате за 

закуска, обяд, вечеря или следобе-
ден чай, може да очаквате изискани 
кулинарни предложения, приготвени с 
пресни продукти, които

се доставят със самолети
от целия свят. Ето защо, за да се озовете 
на това място, е въведена и системата 
на задължителното минимално запла-
щане. За закуска това са 200 дирхама, за 
обяд – 400 дирхама с гледка до прозо-
реца, а за вечеря – 880 дирхама.

Бурдж Бурдж 
Халифа – Халифа – 
чудото чудото 
на светана света

Това е едно от най-луксозните приключения, Това е едно от най-луксозните приключения, 
които човек може да си позволикоито човек може да си позволи

Сн. Eva

Сн. Eva

Сн. EvaСн. Eva
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Б
ирата става по-здраво-

словна, за да отговори на 

намаляващото търсене. 

Пивоварните привличат 

купувачите с напитки с 

ниско или нулево съдър-

жание на алкохол, които изобилстват с 

богати на витамини плодове и елек-

тролити с по-малко калории, пише 

MarketWatch.

Продажбите на бира са намалели с 1,5% 

през 2018 г. спрямо спад от 1,1% през 

2017 г., сочат данни на компанията IWSR. И 

производителите на бира се приспособя-

ват към променящото се търсене.

Sierra Nevada Brewing Company, 

третата по големина пивоварна в 

САЩ, обяви през миналия месец, че е 

закупила базираната в Сан Франциско 

компания за производство на нис-

коалкохолни напитки Suff erfest Beer 

Company. Бирата с намалено съдържа-

ние на глутен е рекламирана като „бира 

с полза за здравето“ и е 

продавана на спортисти 
като напитка за възстановяване, тъй 

като съдържа електролити и морска 

сол. Тези съставки помагат на пиещите 

да възвърнат енергията си, вместо да 

ги дехидратира като повечето видове 

алкохол.

Suff erfest, която е основана през 

2016 г. от бегача на дълги разстояния 

Кейтлин Ландесберг, цели да създаде 

напитка за след тренировка. Бирите 

като нейната Kolsch с 95 калории и 

3,5% алкохол се варят с пчелен прашец, 

а FKT Pale Ale се произвежда със сол и 

касис и съдържа 5,5% алкохол.

„Напитките с ниско или нулево 

съдържание на алкохол са в интерес 

на много пивоварни, особено в САЩ, 

защото здравето е огромна реклама, 

която стимулира много продажбите 

на пакетирани потребителски стоки“, 

казва Джулия Херц, директор на про-

грамата за крафт бира в Асоциацията 

на пивоварите.

Глобалната уелнес индустрия е по-

стигнала ръст от 12,8% от 2015 до 2017 

г. и сега се оценява на 4,2 трлн. долара 

и традиционните бирени брандове се 

възползват от това. Например Anheuser-

Busch InBev, производител на Budweiser, 

има продукт с кокосова вода, а през 

миналата година Molson Coors придо-

би базираната в Калифорния Clearly 

Kombucha, с което се превърна в пър-

вата международна бирена компания, 

придобиваща безалкохолен бранд. 

Асоциацията на пивоварите анкети-

рала всичките си членове през 2018 г. и 

установила, че 40% от тях вече произ-

веждат напитки, които не се вписват в 

категориите на традиционната бира и 

сайдер и включват бира с ниско или 

нулево съдържание на 
алкохол

Над половината от компаниите биха 

обмислили производство на сходни 

продукти.

Херц казва, че редица производите-

ли на крафт бира са успели да постиг-

нат вкусове, подобни на съществува-

щите стилове бира като американски 

лагер или индийски пейл ейл, но без 

алкохол, за да задоволят клиентите, 

които харесват вкуса на бира, но искат 

да приемат по-малко алкохол или 

калории.

Изследване на университета в Мюн-

хен проследило последиците от бирата 

върху спортистите. Когато бегачите 

изпивали 1,5 литра безалкохолна 

бира дневно, рискът от възпаление 

на горните дихателни пътища намаля-

вал, а броят на белите кръвни телца, 

индикатор за възпалителен процес, се 

понижавал с 20%.

Някои спортисти използват безал-

кохолната бира като възстановителна 

напитка след интензивна тренировка. 

Бира с полза за здравето 
набира скорост в САЩ

Тя връща енергията в тялото, Тя връща енергията в тялото, 
вместо да го дехидратиравместо да го дехидратира

Производството й отнема повече време

Въпреки че безалкохолната бира 

в крайна сметка има сходен 

вкус с истинската, процесът на 

производството й отнема много пове-

че време. То започва като обикновена 

бира, преминава през целия процес 

на приготвяне на сместа с извличане и 

варене на съдържащата захар течност 

и прибавяне на хмел, последван от 

ферментация. За премахването на 

алкохола се използва горещина, до-

като съдържанието му достигне 0,5%. 

Нагорещяването на бирата променя 

вкуса й, така че за минимизиране 

на последиците някои пивоварни 

използват вакуум дестилация.

Бирата съдържа растителни състав-

ки, наречени феноли, които се срещат 

в храни като ечемик, царевица, пше-

ница, плодове и подправки. Те имат 

редица противовирусни свойства и са 

полезни за здравето, като намаляват 

възпалителните процеси.
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Е
лектромобилът на бъдеще-
то от Toyota се задава само 
с три места и една предна 
седалка. 

Автомобилните панаири 
традиционно имат фокус 

върху мощните спортни коли на Ferrari, 
Lamborghini, Porsche, Koeningsegg или 
Bugatti, но на тазгодишното междуна-
родно шоу в Шанхай именно Toyota 
привлече погледите с концепцията си 
на електромобила от бъдещето.

В началото на 2020 г. ще видим в 
продажба моделите на батерии C-HR 

и IZOA EV, но визията на RHOMBUS за 
2025 г. предизвика повече дискусии от 
очакваното.

Малкият градски автомобил напомня 
много на 

колите от научната 
фантастика

където воланът не е поставен от едната 
или от другата страна на шасито, а е 
центриран, за да може 100% от кон-
трола върху таблото да се извършва от 
водача на колата.

Местата за пътниците са три, но с 

цел да се оптимизира широчината 
на автомобила е приложен разчупен 
триъгълен дизайн. Така би трябвало 
комфортът на пътниците да не търпи 
щети за сметка на компактността на 
превозното средство.

Но, ако тези решения звучат добре, 
има спорове дали купето не се нуждае 
от повече дизайнерска мисъл. Двете 
широки решетки под предните светли-
ни със сигурност осигуряват отлична 
аеродинамика, но дали придават най-

добрия външен вид на автомобила? 
Техническите характеристики все 

още са част от далечните планове на 
Toyota, но каквото и да се крие под 
капака, икономичната градска кола си е 
типично женска. 

C-HR, IZOA EV и RHOMBUS се очер-
тава да са флагманите на Toyota, които 
да изпълнят плана на компанията до 
10 години в световен мащаб да бъдат 
продадени повече от 5,5 млн. електро-
мобила.

Toyota на бъдещето – Toyota на бъдещето – 
с една предна седалкас една предна седалка

Електромобилът е с центриран Електромобилът е с центриран 
волан и места за трима пътнициволан и места за трима пътници

Toyota-Rhombus

Toyota C-HR
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� � ☺
Баба излиза на магистралата и маха 

на стоп. Тираджия я качва в камиона си. 
Като потеглили, той й казал:

- Бабо, ей там вдясно от тебе има един 
колан, вземи се вържи!

- Абе, чадо, не ме карай да правя таки-
ва работи. Аз, щом съм се качила, значи 
съм се решила, бе!

� � ☺
Отива един тираджия в публичен дом 

и пита едно от момичетата:
- Какво си готова да направиш за 50 

евро?
- Всичко, миличък!
- Е, бягай тогава да разтовариш тира.

� � ☺
Съдийка споделя със съпруга си:
- Напускам съдийството и започвам 

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

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

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

търа.

� � ☺
Дете пита баща си:
- Тати, колко пари взема един тира-

джия?
Бащата:
- Ами, зависи какво прекарва.
Детето:
- Ако прекарва наркотици, колко ще 

му дадат?
Бащата:
- Десет години, двадесет години...

� � ☺
Български тираджия на дълъг курс до 

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

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

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

� � ☺
Вчера бе ограбен ТИР, превозващ ви-

агра. Органите на реда издирват група 
закоравели престъпници.

� � ☺
Двама полицаи се зачели в едно табло 

пред кожно-венерологическия диспан-
сер. Там съобщавали рисковите групи за 
заболяване от сифилис.

На първо място - тир шофьори.
На второ място - артисти.
На трето място - полицаи и т.н.
Единият полицай попитал:
- Какво е това сифилис?
Другият отговорил:
- Ей заради такива тъпаци като тебе 

сме на трето място...

� � ☺
Кара си един тираджия камиона и 

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

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

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

първата горичка и ви свършва бензинът.

� � ☺
12 души борци отиват на лекар и 

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

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

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

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

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

изневерила с ТИР.

-Еее, как разбра бе?
-Еми като се прибрах, в леглото ми 

имаше тираджия.

� � ☺
Умният милиционер питал тъпия:
- Колега, колко яйца можеш да изядеш 

на гладно?
- 3.
- Не е вярно, защото след първото 

вече няма да е на гладно.
Отишъл тъпият милиционер да изне-

нада началника с гениалната си мисъл. 
И попитал:

- Г-н началник, колко яйца можете да 
изядете на гладно?

- 17.
- Леле, г-н началник, ако бяхте казали 

3, какво сечено щях да ви направя!

� � ☺
Катаджия спира ТИР.

- Слизай! Проба за алкохол.
- Ба! Ш’слиаммм! Найш 

с к’ъв зор съ качих...

� � ☺
Двама наркомани се 

возят в кола. Единият:
- Пешо, внимавай бабичка! 

Ех, язък за бабичката.
- Пешо внимавай - колоездач! 

Ех, язък за колелото.
- Пешо, внимавай бе - тир иде!
- К’во да внимавам - нали ти 

караш.

� � ☺
- Келнер, в салатата ми от раци 

няма раци! 
- Но моля ви, то и в гръцката салата 

няма гърци....

� � ☺
Не всички крокодили по света се 

казват Гена, на комшията например се 
казва Пенка....

� � ☺
В България, ако не подтичваш на 

пешеходната пътека, чакащият шофьор 
си мърда изразително устата...

� � ☺
Тази златна рибка е за убиване - само 

да я хвана пак! Поисках й стройна фигу-
ра, а той ме дари с... тройна!!!!

� � ☺
В Перник.
- Това ли е ритуалната зала?
- Да.
- А защо има кръв по пода?
- Ами имаме различни ритуали...

� � ☺
Катаджия спира перничанин:
- Книжка имаш ли?
- Имам!
- Технически преглед минала ли е 

колата?
- Да!
- А защо си без колан?

- Ееее, стига бе, брате, кой носи коуан 
върху анцуг?!

� � ☺
Не и върви на Станка и това е.

Мъжът и моряк в океанския риболов, 
любовникът й тираджия.

� � ☺
Влакът Варна-София. В купето съпру-

зи и случаен мъж. Съпругата през цели-
ят път се кара с мъжа си, нагрубява го, 
обижда го и е все недоволна. Съпругът 
излиза в коридора да пуши. Случайни-
ят спътник също излиза и му казва:

- Извинете, аз съм психиатър и срещу 
200 лв. ще я взема в клиниката и ще я 
оправя. Няма да я познаете.

- Аз я водя в Перник, там срещу 20 лв. 
ми обещаха да я излекуват с винкел и 
казаха, че също няма да я позная...

� � ☺
- Къде се изгуби?

- Остави се, бях на аватар парти в 
Перник!

- Това пък какво е?

- Ми к’во - ядене, пиене и бой до 
посиняване.

� � ☺
В пернишка дискотека:

- Брато, тва частен бой ли е, или мое 
и яз да се намесим...

� � ☺
В църквата шеф на охранителна фир-

ма се молил на Бога:

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

За момент дочул в другия ъгъл пен-
сионер да нарежда:

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

Веднага борецът притичал при ста-
реца и ядосано му казал:

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

� � ☺
След дълги и безуспешни опити да 

нарисува план за евакуация инженерът 
Петров запали сградата, за да види 
накъде бягат хората...

Виц в снимка

- Гората намаляваше с бър-

зи темпове, но дърветата 

продължаваха да гласуват 

за брадвата, защото дръж-

ката й беше дървена и те 

си мислеха, че брадвата е 

една от тях.

Всеки път когато се почувстваш 
идиот, си припомни, 

че Кардашиян играе покер 
с огледални очила. 
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Спартакиада. Род. Парк. Краста. Ириси. Ата-
ше. Лир. ТНТ. Траки. Идиоми. Цитрин. Страж. ОЕ. Ратин. Ри-
нит. Евнух. Капак. Цоки. Кап. Сатен. Сакос. Табиет. Арски. Ант. 
Везни. Арийци. Загорка. Отсед. Реал. Доктор. Сихаи. Обори. 
Ласи. Бич. Агент. Минус. Алиот. Атасу. Кец. Екю. Бобри. Ас-
кети. Архива. Томов. АП. Адела. Монах. Морни. Атила. Реми. 
ВИК. Имане. Екран. Аалст. Инсталации. 

OТВЕСНО: Спринцовка. Ани Бакалова. Аорти. Набег. Пи-
люр. Рил. Орди. Тру- пи. Орачи. Ханкс. Страх. Евреи. Оби-
ди. Апирит. Стека. Атове. Яка. Аника. Залог. Балами. Ирак. 
Натан. Беар. Атан. Фактис. Периодонтит. Инс. Транс. Торта. 
Омлет. Жак Ширак. Каски. Самоа. Редан. Сирет. Мусон. Ел. 
Апа. Ижица. Идоли. Кварка. Осло. Токай. Ранке. Херц. Улти-
мо. Конци. Суета. Маи. Кариеристи. Дисциплини. 

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.

МИШЛЕТА  
от варени яйца

САЛАТА  
„кралица“

Варените яйца белим и режем на две. 
Репичките режем на колелца. На 
всяка половина яйце слагаме кръгчета 

репички за уши. Слагаме очи от парченца 
маслини, а нослета от червените камбич-
ки. За мустачките използваме дръжките от 
магданоз, а опашките правим от обелки на 
краставица. (Може вместо със зеленчуци 
ушите, мустачките и опашката да се направят 
от парченца луканка, подходящо оформени).

Продукти
»  няколко варени яйца;
»  червени репички;
»    няколко маслини без 

костилки;
»    мариновани червени 

камбички;
»      магданоз;
»  краставица.

Продукти
» 2 краставици;
» 2 средно големи домата;
» 100 г шунка;
» 100 г сладка царевица;
» 2-3 твърдо сварени яйца;
» 100 г сирене;
» маслини;
» магданоз;
» сол;
» олио. Да ви е сладко!  ЦветиДа ви е сладко!  Цвети

Нарязваме зеленчуците и шунката. 
Добавяме сладката царевица и ситно 
нарязания магданоз. Овкусяваме. 

Изсипваме в подходяща чиния. Настъргваме 
двете яйца, след това сиренето и украсяваме.
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Ж
у и Занг са 20-годишни 
китайски студенти, 
които успяха да 
натрупат почти 1 млн. 
долара за сметка на 
Apple. Двамата младе-

жи се оказаха достатъчно находчиви, за 
да залъгват дълго време топ компанията и 
да трупат печалба от фалшиви iPhone. Раз-
бира се, както се случва често в подобни 
случаи, сега и двамата са изправени пред 
съда и бъдещето им далеч не изглежда 
розово. 

Янгянг Жу и Куан Занг следват в уни-
верситета в Орегон със студентски визи, 
докато упражняват престъпната си схема. 
Техен съучастник от Китай им изпраща 
в САЩ по 20 до 30 фалшиви версии на 
iPhone. След това студентите препращат 
фалшификатите до Apple със запитване 
за поправка. Най-честото оплакване е, че 
устройството не иска да се включи.

Когато компанията получи рекламация 
на смартфон, който отговаря на гаран-
ционните условия, той най-често се заме-
ня с ново устройство от същата серия. В 

много случаи техниците преценяват, че е 
по-лесно да подменят телефона с чисто 
нов, вместо да хабят време и ресурси в 
поправка. Така Жу и Занг получават в 

срещу фалшивите iPhone 
истински

които препращат в Китай, където устрой-
ствата се препродават на пазарната си 
цена.

Разликата в стойността на фалши-

фиката и оригинала е чиста печалба за 
участниците в измамата. Парите получава 
майката на Занг, която депозира сумите в 
обща банкова сметка с достъп от страна 
на всички замесени.

Федерални агенти се натъкват на 
случващото се в Орегон още през април 
2017 г.

Тогава те хващат пет подозрителни 
пратки от Хонконг. Вътре откриват 
фалшивите телефони, но следите около 
съмнителните колети не ги водят дони-
къде.

Впоследствие става ясно, че в някои 
случаи студентите използват истинските 
си имена и лични данни, когато общуват 
със съучастниците си в Китай, както и 
с Apple. В други ситуации прибягват до 
списък с фалшиви имена и фиктивни 
имейли, от които пращат запитванията 
за рекламация. Псевдонимите понякога 
граничат с абсурдното – един от телефо-
ните за ремонт е изпратен от „Хеликоптер 
Апачи”. Разследващите потвърждават, че 
тази рекламация е изпълнена от Apple и в 
замяна е изпратен нов iPhone.

Властите установяват, че с името на 
Занг са свързани общо 

3069 запитвания за 
поправка на смартфони

някои от които са извършени лично от 
него във фирмени магазини на Apple. 
Друг път младежите използват онлайн 
формулярите за рекламации и общуват с 
компанията чрез имейли.

Адресите за получаване и изпращане 

на устройствата са както в Орегон, така 
и из съседните щати. В крайна сметка от 
Apple откриват, че са изпълнили общо 
1493 от всички запитвания, тоест загуби-
ли са над 895 хил. долара.

За да успеят да изпратят фалшифика-
тите до Apple обаче, студентите са имали 
достъп до списъка с международни иден-
тификационни номера на iPhone.

Всеки от тези кодове е уникален и 
показва кога е произведен смартфонът 
и дали още е в срок на гаранция, за да 
поеме производителят ремонта и под-
мяната. Тук вина до голяма степен имат 
Apple – телефоните от серия 6 и 6 Plus 
нямат такива идентификационни номера 
и обикновено се приемат за рекламация 
без допълнителни проверки.

Много е вероятно китайците да са се 
възползвали именно от тази 

слабост в системата за 
идентификация

на устройствата и да са изпращали пре-
димно модели от серия 6 за рекламация. 
За друга част от смартфоните е установе-
но, че са фалшиви и подмяната им е била 
отказана.

В този казус Apple се сблъсква и с още 
един проблем – през последните години 
фалшификатите на смарт техника стават 
все по-добри и все повече приличат 
на оригиналите. Явно имитациите вече 
са толкова изпипани, че дори и самите 
производители не могат да ги различат от 
оригиналните варианти.

С подобно оправдание се опитват да се 

измъкнат от закона Жу и Занг.
Федералните прокурори обвиня-

ват Занг в трафик на фалшиви стоки и 
финансова измама, а Жу е с обвинения 
в нелегален внос и износ на стоки. Пред 
съда и двамата твърдят, че не са знаели за 
това, че телефоните са фалшиви, макар че 
само при претърсването на дома на Занг 
са открити 

над 300 фалшиви iPhone
Властите в Портланд успяват да засекат 

три пратки с общо 95 имитации на iPhone, 
като и трите пратки идват от Китай.

Възможно е схемата да е далеч по-ма-
щабна и в нея да са замесени много пове-
че лица. В интернет форуми на китайски, 
посещавани предимно от китайци в САЩ, 
периодично се появяват странни обяви 
за работа.

В тях се вижда как хора набират 
студенти, чиято единствена задача е да 
изпращат телефони iPhone за реклама-
ция, а заплащането е около 30 долара на 
изпратен и успешно подменен смартфон.

Apple най-вероятно няма да са един-
ствените жертви на подобна измама. 
Само в САЩ за 2017 г. загубите, причине-
ни от фалшиви стоки, са около 17 млрд. 
долара.

В крайна сметка обаче вина имат 
както мошеници като Жу и Занг, така и 
самите търговци, които често бързат 
твърде много да изпълнят рекламаци-
ите и не проверяват внимателно дали 
продуктите, които трябва да заменят, са 
оригинални.

Жу и Занг преметнаха Жу и Занг преметнаха 
Apple и станаха милионериApple и станаха милионери
Компанията подмени хиляди Компанията подмени хиляди 
фалшиви за истински iPhoneфалшиви за истински iPhone
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B
eчe ĸaмepитe ни нaблюдaвaт 
oтвcяĸъдe – нa тeлeфoнитe, 
нa paбoтa, дoĸaтo шoфиpaмe. 
Bcяĸa нoвa тexнoлoгия, 

cвъpзaнa c видeoнaблюдeниeтo, e oщe 
eдин cтимyл зa пpaвитeлcтвa, ĸoмпaнии 
и oтдeлни личнocти дa нaблюдaвaт 
xopaтa. Teзи житeли oбaчe пpиeмaт 
фaĸтa, чe са cлeдeни, тъй ĸaтo тaĸa ce 
чyвcтвaт в пo-гoлямa бeзoпacнocт.

Toвa e и пpичинaтa aмepиĸaнцитe 
дa бъдaт нaблюдaвaни вeчe близo 
вeĸ. Ha пpaĸтиĸa oтнoшeниятa мeждy 
oбщecтвoтo и нaдзиpaвaщитe opгaни 
изглeждaт дocтa пo-cлoжни.

Дaннитe нa Бpитaнcĸaтa aгeнция зa 
нaциoнaлнa cигypнocт coчaт тoвa, чe 
нa вceĸи 14 дyши oт нaceлeниeтo ce 
пaдa пo eднa ĸaмepa. Toвa пpeвpъщa 
житeлитe нa Ocтpoвa в eдни oт нaй-
нaблюдaвaнитe нaции в cвeтa. Kaмepитe 
зa paзпpeдeлeни нa cтълбoвe нa yлични 

лaмпи, пapĸинг зoни и вxoдoвeтe нa 
мeтpocтaнциитe.

Πoлициятa в Лoндoн ĸaзвa, чe 
paзĸpивa 

eдвa eднo пpecтъплeниe 
пpeглeждaйĸи 1000 

ĸaмepи
Cъбиpaйĸи тoлĸoвa мнoгo инфopмa-

ция, влacтитe ce cблъcĸвaт c тpyд-
нocти дa oтĸpият ĸoнĸpeтнa cлeдa или 
дoĸaзaтeлcтвo зa дaдeнo пpecтъплeниe. 
Цeлия тoзи пpoцec гeнepиpa oгpoмни 

ĸoличecтвa инфopмaция, a чacт oт нeя 
нapyшaвa личния живoт нa гpaждaнитe.

Πoлицeйcĸитe cлyжби нaпpимep нe 
cтpaдaт, ĸoгaтo зaгyбят възмoжнocттa 
дa нaблюдaвaт гpaждaнитe c ĸaмepи. 
B пpoдължeниe нa гoдини пoлици-
ятa в Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo вливa 
мнoгo пapи в cиcтeми зa нaблюдeниe. 
Cлeд ĸaтo пpaвитeлcтвoтo пoнижaвa 
бюджeтa зa тoвa, ĸaмepитe нa дocтa 
мecтa ce изĸлючвaт. Toвa нe вoди дo 
нapacтвaнe нa пpecтъпнocттa.

Bъпpocитe зa eфиĸacнocт нe 
cпиpaт и дpyги гpaдoвe дa изпoлз-
вaт видeoнaблюдeниe. Hяĸoи oт тяx 
ca Чиĸaгo и Hю Йopĸ. Πpoтecтът зa 
нeпpиĸocнoвeнocттa нa личния живoт в 

Cиaтъл нaлoжи пpeмaxвaнeтo нa мнoгo 
ĸaмepи.

A гpaдoвeтe в Kитaй пpиeмaт 
нaблюдeниeтo нa гpaждaнитe нa мaлĸo 
пo-paзличнo нивo. Te ĸoмбиниpaт 
ĸaмepитe c paзпoзнaвaнe нa лицa и 
изĸycтвeн интeлeĸт. Taĸa нaдзopът нaд 
гpaждaнитe пoзвoлявa дa ce cлeдят 
тexнитe нapyшeния нa oбщecтвeнитe 
пpaвилa или зaĸoнитe, ĸoeтo e чacт 
oт „cиcтeмaтa зa coциaлeн ĸpeдитeн 
peйтинг”. Гpaждaнитe c пoвeчe нeгaтив-
ни пpoяви или нapyшeния нe мoгaт дa 

нaпycĸaт cтpaнaтa.
Имa и мecтa, ĸъдeтo видeoнaблюдe-

ниeтo ce изпoлзвa зa пoдчинявaнe нa 
мaлцинcтвeни гpyпи.

Aĸo ĸaмepитe ca в пoвeчe, 
ĸaĸвo ocтaвa зa дpoнoвeтe

Πoлицeйcĸитe дpoнoвe вeчe ca 

oдoбpeни зa изпoлзвaнe в щaтa 
Ceвepнa Дaĸoтa. Tяxнoтo пpeдимcтвo 
e, чe ocвeн дa cнимaт, тe мoгaт дa 
cъдeйcтвaт нa cлyжитeлитe нa peдa, 
пpeнacяйĸи нeщa, ĸoитo ca им нeoбxo-
дими.

Лyиcвил, Keнтъĸи, в CAЩ e пъpвият 
гpaд, пoлyчил paзpeшeниe дa oтвъpнe 
нa aтaĸaта oт изcтpeли c тaĸaвa oт aв-
тoнoмни дpoнoвe.

Tъй ĸaтo пoчти вceĸи мoжe дa пpи-
тeжaвa дpoн, тoвa oзнaчaвa, чe тeзи 
xopa щe мoгaт дa нaблюдaвaт ocтaнaли-
тe гpaждaни. Aмepиĸaнcĸaтa фeдepaлнa 
aвиaциoннa aдминиcтpaция изчиcли, 
чe дo 2020 гoдинa във въздyxa щe имa 
30 000 бeзпилoтни лeтaтeлни мaшини, 
ĸoитo щe ca пpитeжaниe нa житeли нa 
CAЩ. Mнoгo oт тяx щe бъдaт oбopyд-

вaни c ĸaмepи, ĸoитo дa cнимaт нaдoлy, 
пaзeйĸи чacтнитe имoти нa нaceлe-
ниeтo.

Cпopeд Kpиc Aндepcън, coбcтвeниĸ 
нa ĸoмпaния зa пpoизвoдcтвo нa 
дpoнoвe, e дocтa cтpaxoвитo и пpитec-
нитeлнo чoвeĸ дa e пocтoяннo нaблю-
дaвaн.

„Зa cъжaлeниe чoвeĸ нe пpитeжaвa 
пpocтpaнcтвoтo нaд глaвaтa cи. 
Eдинcтвeнoтo, c ĸoeтo мoжe дa ce 
зaщити в тaĸaвa cитyaция, e paзyмнoтo 
cпaзвaнe нa гpaницитe нa личнoтo 
пpocтpaнcтвo”, дoбaвя тoй.

Cлeд ĸaтo дpoнoвeтe cтaнaxa тoлĸoвa 
чecтo изпoлзвaни и дoвeдoxa дo 
зaтвapянeтo нa лeтищa, тoвa пpинyди 
пpaвитeлcтвaтa дa взeмaт мepĸи. Πpeз 
2016 гoдинa 24 щaтa в CAЩ пpиeмaт 
зaĸoн зa дpoнoвeтe и личния живoт. 
Aмepиĸaнcĸaтa фeдepaлнa aвиaциoн-
нa aдминиcтpaция имa пpaвилa, 
cпopeд ĸoитo лeтaтeлнитe мaшини 
тpябвa дa ce peгиcтpиpaт. B пpaви-
лaтa ce oпиcвa ĸoй мoжe дa oпepиpa 
c дpoнoвeтe, нo нe ce ĸaзвa нищo зa 
нaблюдeниeтo нa xopa.

за нашата безопасност
Видеонаблюдението е навсякъде, но Видеонаблюдението е навсякъде, но 
ефектът от него е съмнителенефектът от него е съмнителен

Помагат ли камерите
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Р
ешението на правителство-
то на Шри Ланка да блоки-
ра всички социални медии 
в часовете след смъртонос-
ните атентати е емблема-
тично. То свидетелства 

колко силно провалът на базираните в 
САЩ технологични компании да озап-
тят изопачената информация, екстре-
мизма и подстрекаването към насилие 
започва да натежава над твърденията 
за ползите от социалните медии. 

Що се отнася до фейсбук, само по-
малко от три години тази социална 
мрежа бе смятана за една от най-важни-
те световни институции за отговор при 
извънредни ситуации.

Огромният глобален 
обхват на тази социална 

мрежа
– нейната сложна тъкан от социални 
взаимоотношения, способността й 
автоматично да включва алгоритъм 
за „проверки за сигурност” и наборът 
от инструменти, позволяващи бързо 
разпространение на информация и 
„жив” видеоматериал, навремето се раз-
глеждаха като потенциално предимство 
при глобална реакция при бедствия. 
Оцелели могат да използват фейсбук, 
за да дават индикация, че са в безопас-
ност; правителства могат чрез фейсбук 
да излъчват в ефир развоя на събитията 

на живо; неправителствени организа-
ции и местни хора могат чрез фейсбук 
да координират хуманитарни акции.

Същите тези отличителни черти, 
които правят фейсбук толкова полезен, 
обаче го правят едновременно и неве-
роятно опасен: изопачената информа-
ция се движи толкова бързо, колкото 
и достоверната информация, ако не и 
по-бързо. 

Последните седмици дадоха много-
бройни примери колко вредно може да 
се окаже това в период след кризисна 
ситуация. Нападателят от Крайстчърч, 

който стреля и уби 50 мюсюлмански 
богомолци, беше използвал фейсбук, за 
да предава на живо своето нападение, 
реално милитаризирайки платфор-
мата. И фейсбук, и ютюб не успяха да 
предотвратят разпространението на 
зловещия видеосюжет. 

А и точно тази седмица една про-
грама на ютюб, предназначена уж да 
не допусне изкривена информация, на 
практика създаде такава: платформата 
прикачи информационна подборка за 
терористичните атаки на 11 септември 
към живото предаване от горящата 

(катедрала) „Нотр Дам“, с което създаде 
фалшиво впечатление, че пожарът е 
свързан с тероризъм. 

В Шри Ланка и преди е имало случаи 
изопачена информация, разпростра-
нявана чрез социалните медии, да 
доведе до смъртоносно насилническо 
поведение на тълпи. През март 2018 
г. правителството блокира фейсбук, 
уотсап и други интернет платформи 
при инциденти на насилие от страна на 
будисти екстремисти срещу мюсюлма-
ни, някои от които бяха предизвикани 
от език на омразата и фалшиви слухове, 
разпространени по социалните медии. 
Тогава правителството на Шри Ланка 
остро критикува фейсбук, че не успява 
стриктно да следи за употреба на език 
на омразата на местни езици. 

Рискът от насилие срещу свободния 
достъп до информация 

Борбата на фейсбук с изопачената ин-
формация в такива случаи може да има 
културни и географски аспекти, каза 
Вагелис Папалексакис, преподавател 
по компютърни науки и инженерство в 
Калифорнийския университет. Амери-
канските компании често не разполагат 
с местни ресурси и експерти по местни 
езици, за да разбират по-добре как да 
цензурират изопачената информация в 
реално време.

Блокирането на 
социалните медии

само по себе си не е панацея срещу 
изопачената информация, предупреди 
Джоан Донован, директор на изследова-
телски проект по технология и социална 
промяна в Харвард. „От минал опит ние 
знаем, че по време на кризи всеки отива 
в интернет да търси информация – каза 
тя. – Когато има много смъртни случаи 
и многобройни извънредни ситуации, 
много важно е хората да са в състоя-

ние да комуникират и да се чувстват 
сигурни... Това наистина поставя в много 
по-лошо положение хората, които имат 
несигурен достъп до комуникация. Така 
възниква опасен прецедент.” 

До пълна забрана на социалните 
медии се стига рядко, но правител-
ствата преди са използвали различни 
начини да блокират някои социални 
медии и други уебсайтове в интернет. 
Един начин някое правителство да 
направи това е, като поиска от интернет 
доставчиците да блокират IP адреси-
те, свързани с тази платформа. Така 
правеше по-рано Русия, опитвайки се 
да блокира приложението за кодирани 
съобщения телеграм. 

Интернет потребителите в Шри Ланка 
според съобщенията успяват да влязат 
в някои блокирани сайтове, използвай-
ки частни виртуални мрежи, инстру-
менти, които пренасочват трафика през 
различни сървъри, което показва, че 
блокирането е било извършено чрез 
забрани на отделни URL, а не чрез DNS 
или IP адреси. Според някои предполо-
жения това може да означава, че хора, 
опитващи се да разпространяват недос-
товерна информация, ще намерят начи-
ни да го направят, докато онези, които 
търсят новини онлайн, ще продължат 
да получават фалшива продукция. 

„Това е сложен въпрос, не мога да 
разбера защото правителството е по-
стъпило така. Но се казва, че заплахата 
от насилие на расова основа трябва 
да бъде поставяна на везните срещу 
свободния достъп до информация”, 
казва Джон Озбей, експерт по киберси-
гурност във фирма „Крипти”.

Според цитираната вече Джоан Доно-
ван част от предизвикателството пред 
правителствата е липсата на поглед вър-
ху онова, което се случва в социалните 
медийни платформи в реално време.

Социалните медии – повече Социалните медии – повече 
ползи или повече вредиползи или повече вреди

Изопачената информация се движи толкова Изопачената информация се движи толкова 
бързо, колкото и достовернатабързо, колкото и достоверната
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Н
овооткритите търгов-

ски центрове в Европа 

достигнаха най-ниското 

си ниво за последните 24 

години, показва проуч-

ване.

Според доклада European Shopping 

Center: The Development Story през 

2018 г. в Европа са открити общо 2.6 

млн. кв. м търговски площи, което 

е спад с 28% спрямо година назад. 

Обемът е най-ниският от 24 години 

насам и е съпоставим с активността 

на пазара, характерна за началото на 

90-те години, когато отваряха първите 

шопинг центрове в Централна и Източ-

на Европа.

България следва общата тенден-

ция, като през последните години се 

завършваха замразени проекти или се 

отваряха площи след модернизация. 

Единственото ново откриване през 

2018 г. е на обновения търговски цен-

тър Plovdiv Plaza. В края на март отвори 

и търговският център Delta Planet във 

Варна, чието строителство бе поднове-

но през 2017 г. след неколкогодишна 

пауза.

„Пазарът на търговски площи в 

България навлиза в по-зряла фаза и 

може да се каже, че големите градове 

вече са наситени като площи. Оттук 

нататък не очакваме нови проекти за 

класически търговски центрове, а по-

скоро гъвкави концепции, съобразени 

с пазарни трендове като електронната 

търговия и все по-ключовата роля на 

площите за хранене и развлечения в 

търговския микс”, коментира Иван Гра-

матиков, мениджър „Търговски площи” 

в Cushman&Wakefi eld Wakefi eld Forton.

За да оцелеят, моловете се 
нуждаят от преустройство

Заради голямата конкуренция в цяла 

Европа инвеститорите фокусират уси-

лията си върху преустройства и нови 

вътрешни разпределения, за да пре-

върнат моловете в модерни търговски 

и развлекателни центрове. Наситеният 

пазар води и до ясна поляризация 

между успешните проекти и тези със 

затихващи функции, които се нуждаят 

от цялостна промяна, за да оцелеят, 

показва още проучването.

Експертите очакват все по-често 

развитие на мултифункционални 

проекти вместо традиционни търгов-

ски центрове. Инвеститорите в Европа 

все повече откриват потенциала на 

хибридните формати, които комбини-

рат търговски площи с офиси, хотели и 

жилищни части. Нараства интересът и 

към ритейл парковете.

По данни на компанията през 2018 

г. Турция е била безспорен лидер по 

строителство на нови търговски площи 

в Европа с реализиран обем от 525 хил. 

кв. м. Въпреки това спрямо предходна-

та година страната отчита спад с близо 

50% поради факта, че инвеститорите 

се фокусират върху оптимизацията на 

съществуващи търговски центрове, 

както и върху строителството на по-

малки.

През 2019 и 2020 г., се очаква в 

Централна и Източна Европа да бъдат 

завършени 4.4. млн. кв. м нови търгов-

ски центрове. На по-развитите пазари 

в Западна Европа обемът е наполовина 

с едва 2.1 млн. кв. м нови проекти за 

периода.

Все по-малко молове се строят 
в България и Европав България и Европа

Лидер за миналата година е ТурцияЛидер за миналата година е Турция
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К
ралица Елизабет Втора 
отпразнува своя 93-ти рож-
ден ден точно в деня на ка-
толическия Великден. Ето 
някой любопитни факти за 
Нейно Величество:

Дълголетие

Елизабет Втора става кралица след 
смъртта на баща си крал Джордж VI 
на 6 февруари 1952 година. Тя е на 
престола 67 години и 74 дни, което 
представлява най-дългото царуване в 
историята на британската монархия.

Това е позволило на кралската особа 
да контактува с 14 последователни 

британски премиери, от Уинстън 
Чърчил до Тереза Мей, и да подпи-
ше над 3500 закона, гласувани от 
парламента.

Според официалните британски 
статистики 83 процента от жителите 
на Обединеното кралство не познават 
друг монарх освен Елизабет Втора.

Годишнини
Елизабет Втора е родена на 21 април 

1926 година в лондонска къща на Бонд 
стрийт № 17. Понастоящем там се по-
мещава луксозен китайски ресторант. 
Нейният рожден ден всяка година се 
отбелязва с топовни салюти в Хайд 
парк, в лондонския замък Тауър и в 
кралския парк в Уиндзор.

Но официалното честване на 
рождения ден на кралицата се прави 

по-късно през годината – обикновено 
това във втората събота на юни. Тогава 
към Нейно Величество се присъединя-
ват членовете на кралското семейство 
за военния парад и за традиционния 
поздрав от балкона на Бъкингамския 
дворец.

Крал Джордж II, роден на 9 ноември 
1683 година, въвежда през 1748 година 
традицията за двойното честване на 
рождения ден, за да се възползва от 
по-добрите метеорологични условия 
през юни.

Данъци
Британската кралица не е задължена 

да плаща подоходен 
данък, но Елизабет 
Втора го плаща от 
1993 година. Тя не 
плаща данък и върху 
субсидията, която по-
лучава от държавата, 
за да изпълнява офи-
циалните си задълже-
ния. За финансовата 
2019-2020 година 
получената сума от 
монарха възлезе на 
95 милиона евро.

Животни
Нейно Величество 

е известна с голямо-
то си увлечение по 
кучетата и конете. Тя 
е била горд стопанин 
на тридесетина кор-
гита, нейната любима 
порода. Кралицата 
е родоначалник на 
нова порода – дорги, 
която е кръстоска 
между дакел и корги.

Елизабет Втора 
притежава и състе-
зателни коне, които 
през годините са 
спечелила 1600 над-

бягвания.
По време на дългия си престой на 

престола тя е получавала като подарък 
много животни, сред които фигури-
рат жребци, понита, хипопотамчета, 
ягуари, ленивци, бобри, кенгурута 
и крокодил. По-голямата част от тях 
впоследствие са били предоставени на 
Лондонския зоопарк.

Тя е контактувала с 14 британски премиери

Елизабет Втора
Любопитни факти заЛюбопитни факти за



С
ериалът “Игра на троно-
ве”, гледан от над 1 млрд. 
тръпнещи в очакване 
фенове, е базиран на 
произведения от поре-
дицата “Песен за огън и 

лед” на американския писател Джордж 
Р. Р. Мартин. Той получи множество 
награди и е популярен по целия свят. 
Осмият сезон е заснет не по готови 
литературни източници, а по чернови 
и сюжетни наброски на Мартин, които 
предстои да бъдат включени в неговите 
две бъдещи книги – „Вятъра на зимата” 
и “Мечта за пролет”.

Създателите на поредицата вече 
обявиха, че осмият сезон, състоящ се 
само от шест епизода вместо обичай-
ните десет, ще бъде последният. Какво 
очаква героите от поредицата, ние ще 
знаем много скоро, но каква ще бъде 
по-нататъшната съдба на актьорите, 
които играят ключови роли, можем 
само да гадаем. Много от тях се сдоби-
ха със световна слава благодарение на 
епичната сага, а някои дори пораснаха 
на снимачната площадка.

Емилия Кларк – Денерис 
Таргариен

От излизането на първия сезон 
на „Игра на тронове“ 32-годишната 
английска актриса Емилия Кларк е 

изиграла още две главни роли – на 
Сара Конър в петата част на фантас-
тичния екшън „Терминатор“ и на Кира 
в новия филм от поредицата „Междуз-
вездни войни“ – „Соло“. Критиците не 
видяха в тези два образа нищо общо с 
повелителката на дракони. Критикът от 
„Гардиан“ Сара Хюз смята, че на Кларк 
вероятно няма да й е лесно да излезе от 
образа, който вече доста се е слял с нея.

“Тя прави такава христоматийна 
роля, че е трудно да се отърве от нея, 
затова участието й досега в други про-
екти не беше толкова успешно”, казва 
Хюз.

Неслучайно в реклама на луксозната 
марка „Долче и Габана“ Кларк се появя-
ва в обичайния си образ – с бяла коса 
ала Денерис.

Кит Харингтън – Джон 
Сноу

Английският актьор Кит Харингтън 
измина дълъг път със своя герой Джон 
Сноу – може да се каже – велик път.

След края на снимките в „Игра на 
тронове“ той, за неописуема радост 
на феновете на Джон Сноу, в началото 
на тази година стъпи на лондонска 
сцена, за да изиграе една от главните 
роли (заедно с Джони Флин) в пиесата 

на Сам Шепърд „Истинският Запад“. 
Критиците бяха в екстаз и в рецензиите 
оцениха играта му с четири звезди и 
половина от пет възможни.

През 2018 г. той участва в канадския 
филм “Смъртта и животът на Джон Ф. 
Донован”, спечелил вече няколко прес-
тижни филмови награди на режисьора 
си Ксавие Долан. И макар критиците да 
разбиха този филм на пух и прах, той, 

подобно на появата на сцената на Уест 
Енд, демонстрира изключителната се-
лективност на 32-годишния Харингтън 
по отношение на неговите роли.

На премиерата на последния сезон 
на “Игра на тронове” в Ню Йорк през 
април тази година, отговаряйки на 
въпроса с какво ще бъде запомнена 
поредицата, Харингтън каза: “Струва ми 
се, че „Игра на тронове“ вече промени 
начина, по който хората възприемат 
жанра фентъзи.”

Лена Хиди – Церсей 
Ланистър

45-годишната Лена Хиди призна, 
че в детството си е мечтала да стане 
клоун или цветарка. “И двете профе-
сии са малко странни”, каза актрисата. 
Разбира се, такива роли като силната 
властна секси Церсей Ланистър не по-
падат всеки ден дори на такива умели 

Как се промени животът Как се промени животът 

Някои от тях бяха съвсем млади, когато 
сериалът започна

BG VOICE

Емилия Кларк Кит Харингтън и Роуз Лесли
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актриси като Хиди. Но цветарка? Едва 
ли! Ще видим каква точно ще бъде тя в 
следващите филми – може би този път 
ще изиграе модерна съблазнителка, а 
може би ще дръзне да режисира.

На въпрос за плановете за бъдещето 
си тя каза: „Искам да снимам филми. 
Искам да продължа да работя с Меж-
дународния комитет по спасяване. Бих 
искала да допринеса по някакъв начин 
за намирането на общ език по всички 
най-сложни проблеми на човечество-
то. И да продължавам да се радвам на 
двете си красиви деца.

Николай Костер-Валдау – 
Джейм Ланистър

Датският актьор Николай Костер-Вал-

дау попадна в хо-
ливудската орбита 
още преди “Игра 
на тронове”. През 
2001 г. той участ-
ва във военната 
драма на Ридли 
Скот “Блек Хоук”. С 
неговите заложби 
му предстоят още 

много роли, но какво ще избере самият 
актьор, който въплъщава на екрана 
толкова спорния образ на Джейм Ла-
нистър? Вече е добре известно, че през 
май 2019 г. излиза новият криминален 
трилър на Брайан де Палма „Домино“, 
в който 49-годишният Костер-Валдау 
играе главната роля. Той участва също 
в два скандинавски филма, които скоро 
трябва да излязат. Колко далеч ще 
отиде, все още не е ясно.

“Понякога мисля за такива актьори 
като Николай Костер-Валдау, който 
според мен е просто прекрасен в този 
сериал („Игра на тронове“). Бих искала 
той да получи достойни роли – при 
него под саркастичната полуусмивка се 
прокрадва привлекателна уязвимост”, 

коментира Сара Хюз.

Софи Търнър – Санса 
Старк

За 23-годишната английска актриса 
Софи Търнър снимачната площадка на 
Вестерос и Есос е първата в творческа-
та й кариера. Затова не е изненадващо, 
че след като прочела сценария на 8-ия 
сезон, тя не могла да си намери място. 
“Просто онемях, вървях назад-напред 
с часове, дори плаках, и мисля, че до 
края все още не осъзнавах напълно, че 
всичко е свършило”, каза тя на премие-
рата на осмия сезон в Ню Йорк.

Нови роли обаче чукат на вратата й: 
Софи вече играе заедно с Дженифър 
Лорънс и Майкъл Фасбендър в 12-ия 
филм от поредицата „Х мен“, наречен 
„Тъмният Феникс”, който ще бъде пус-
нат на екрана през юни 2019 година.

Питър Динклидж – Тирион 
Ланистър

49-годишният американски актьор 
Питър Динклидж и преди тази епохал-
на поредица има незабравими роли, 
макар и епизодични. Например в 
нискобюджетния култов филм от 1995 г. 
„Живот в забвение” на Том Дичило със 
Стив Бушеми и Дърмът Мълрони, както 
и във филма „Три билборда извън гра-
да” на Мартин Макдона. Критикът Сара 
Хюз смята, че актьорите с изградена 
кариера – т.е. такава като на Дънклидж 
– по-лесно се връщат към нормалния 
актьорски живот дори след такава зна-
чителна роля като на Тирион Ланистър.

Мейси Уилямс – Аря Старк
Ролята на Аря Старк е първа за ан-

глийската актриса Мейси Уилямс, която 
за пръв път се появява на снимачната 
площадка на 13-годишна възраст. Отто-
гава тя участва (през 2015 г.) в няколко 
епизода на популярния английски 
сериал „Доктор Ху“, както и през 2017 г. 
биографичния филм „Мери Шели“. Ясно 

е, че пред нея всички врати са широко 
отворени, но дали новите предложения 
ще бъдат в състояние да я поставят на 
високото ниво, на което сериала „Игра 
на тронове“ я постави?

Самата Мейси, размишлявайки 
относно своето актьорско бъдеще, го 
коментира доста скептично, като каза, 
че не е сигурна колко много иска да 
се качи на холивудския Олимп. „Сега, 
когато навърших 21 години, хората 
започнаха да ми казват, че когато се-
риалът приключи, ще имам цял живот 
пред себе си и много възможности. Но 
аз си задавам въпроса: какво искам от 
живота? Повечето от филмите, които 
виждам по кината, не са ми интересни. 
И за съжаление сценариите, които чета 
и които наистина харесвам, не получа-
ват финансиране“, казва тя.

Айзък Хъмпстед-Райт – 
Брандън Старк

20-годишният английски актьор 
Айзък Хъмпстед-Райт също израсна 
на снимачната площадка на сериала, 
но дебютира през 2011 г. в британския 
трилър “Екстрасенс”. Въпреки доброто 
начало на творческата му кариера 
според слуховете Айзък иска да се 
завърне в училище и да завърши курс 
по математика и музика в универси-

тета в Бирмингам, който трябваше да 
напусне, за да посвети цялото си време 
на снимките.

Алфи Алън – Теон 
Грейджой

Алфи Алън се появява за първи път 
през 1998 г. в британската телекомедия 
“Вие сте тук”, чийто сценарий е написан 
от двама неподражаеми комици – Мат 
Лукас и Дейвид Уолиамс. През същата 
година той играе в биографичната дра-
ма “Елизабет” с Кейт Бланшет в главната 
роля. Сестрата на Алън, поп певицата 
Лили Алън, също участва в нея. Тя меж-
ду другото има песен „Алфи“, посветена 
на брат й. Интересен факт е, че когато 
се явил на кастинг за “Игра на троно-
ве”, Алън първоначално е пробван 
за ролята на Джон Сноу, но получава 
признание, като изпълнява репликите 
на Теон Грейджой.

Преди три години в свободното си 
време Алън снима документалния 
филм за History Channel „Футбол: Кратка 
история”. Най-вероятно той ще продъл-
жи да снима или да се снима. Или може 
би и нещо друго освен това.
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Н
аградите „Пулицър“ 
носят името на един от 
най-известните издатели 
на вестници в края на 
XIX и началото на XX век. 
Освен че е свързан с 

престижните отличия, Йозеф Пулицър е 
смятан за баща на имащата лоша слава 
„жълта“ журналистика.

Йозеф Пулицър е роден през 1847 г. 
в еврейско семейство от град Мако в 
Унгария. Когато Йозеф е на 7 години, 
баща му мести семейството в столицата 
Будапеща, където момчето получава 
образованието си от частни учители и 
овладява френски и немски език.

След като баща му фалира, Йозеф 
Пулицър емигрира в Съединените щати 
като 17-годишен младеж и започва да 
използва английския вариант на името 
си – Джоузеф Пулицър.

Поради липсата на средства се запис-
ва в армията и участва на страната на 
Севера в Американската гражданска 
война от 1861-1865 г.

След края на войната, отново 
преследван от безпаричие, Джоузеф 
Пулицър тръгва на Запад, за да търси 
нови възможности и работа.

Установява се в Сейнт Луис, където 
познанията му по немски му вършат 
добра работа поради големия брой 
немски имигранти в града на река 
Мисисипи.

Първата публикация на 
Пулицър била за измама

от която пострадал. След като платил 
5 долара на агент, който му обещал ра-
бота в плантация край града, Джоузеф 
Пулицър осъзнал, че е бил измамен 
заедно с още няколко други желаещи 
да работят. Той описал как работи 
измамата и излизащият в Сейнт Луис 

немскоезичен вестник „Вестлише пост“ 
публикувал написаното.

През 1867 г. Джоузеф Пулицър се 
отказал от гражданството си от Австро-
Унгарската империя и станал америка-
нец. Година по-късно започнал пър-
вата си работа във вестник, след като 
„Вестлише пост“ го наел като репортер.

Преди да стане собственик на 
вестник и известен издател, Джоузеф 
Пулицър бил политик. Записал се в 
Републиканската партия, активно участ-
вал в техни кампании и работил много 
за неуспешната кандидатура за прези-
дент на Хорас Грийли. Разочарован от 
корупцията в Републиканската партия, 
Джоузеф Пулицър се присъединил към 
Демократическата партия.

През 1872 г. Пулицър направил 
успешна сделка с акции на вестник 
„Вестлише пост“, които купил за 3000 
долара и продал по-скъпо година след 
това.

През 1878 г. Джоузеф Пулицър купил 
фалиралия вестник „Сейнт Луис диспач“ 
и го обединил със „Сейнт Луис пост“, 
за да основе „Сейнт Луис Пост-дипач“, 
който и до днес е основният вестник в 
града.

През 1883 г. Джоузеф Пулицър, който 
вече бил заможен човек, купил вестник 
„Ню Йорк уърлд“, който бил в лошо 
финансово състояние. За да привлече 
читатели, вестникът започнал да пуб-
ликува сензационно звучащи новини 
за престъпления, бедствия, скандали и 
лични човешки истории.

Тиражът на „Ню Йорк уърлд“ се увели-
чил значително – от 15 хиляди на 600 
хиляди дневно и станал най-големият 
вестник в САЩ.

По това време Пулицър бил избран 
за депутат в Конгреса на САЩ, но се 
отказал от поста по средата на манда-

та, защото пречел на работата му във 
вестника.

През 1895 г. известният издател Уи-

лям Хърст купил конкурентния вестник 
„Ню Йорк джърнъл“ и започнала голяма 
борба за американската аудитория. В 
рамките на битката между „Уърлд“ и 
„Джърнъл“ се родил терминът “жълта 
журналистика”, с който се наричали 
масови публикации, направени след 
слаба или напълно липсваща проверка 
на фактите, преувеличения, търсене 
на скандали и използването на гръмки, 
привличащи вниманието заглавия.

Наред с “жълтите” 
истории

вестникът на Джоузеф Пулицър 
публикувал редица от най-известни-
те журналистически разследвания в 

страната. Известната репортерка Нийли 
Блай работела за „Ню Йорк уърлд“. Тя 
променила представите за разследва-
щата журналистика, когато симулирала 
лудост, за да влезе в дом за психично 
болни в Ню Йорк. Прекараните там 10 
дни разкрили крайно лошото отноше-
ние и грижи към психично болните.

С годините здравето на Джоузеф 
Пулицър се влошавало и той постепен-
но се оттеглил от всекидневната работа 
във вестника. През 1911 г. Пулицър 
починал на борда на яхтата си, докато 
секретарката му четяла за живота на 
френския крал Луи XI. Наследила го 
съпругата му Кейт, с която имали 7 деца.

В момента на смъртта му състоянието 
на Джоузеф Пулицър се оценявало на 
над 30 милиона долара, което в начало-
то наХХ век било огромна сума.

Наградите “Пулицър” били основани 
от Колумбийския университет в Ню Йорк 
7 години след смъртта на издателя.

Още през 1892 г. Пулицър предложил 
голяма сума пари на Колумбийския 
университет, за да основат първия фа-
култет по журналистика. Ръководството 
на престижното учебно заведение 
отказало парите.

Десет години по-късно новият пре-
зидент на Колумбийския университет 
приел идеята на Пулицър, който така и 
не доживял да види началото на препо-
даването в него.

През 1912 г. факултетът по журналис-
тика заработил, като и до днес това е 
една от най-престижните програми по 

журналистика в САЩ. Основаването 
му станало възможно с пари, отделе-
ни за това в завещанието на Джоузеф 
Пулицър.

Наградите “Пулицър” били основани 
през 1917 г. по инструкции, оставени 
от Джоузеф Пулицър, и с пари, които 
той завещал с тази цел. Администри-
рането на наградите, които се връчват 
за журналистика, литература и музика, 
се извършва от Колумбийския универ-
ситет.

На победителите в 20 от категориите 
се дава награда от 15 хиляди долара. 
Победителят в категория “Служба на об-
ществото” в сферата на журналистиката 
получава златен медал.

На негово има обаче са най-авторитетните На негово има обаче са най-авторитетните 
награди за медиинагради за медии

Джоузеф Пулицър – бащата на 
„жълтата” журналистика
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Фолк звездата Деси Слава из-
бра най-гледаното музикално 
шоу за своя тв дебют след 
отпуска си по майчинство 

като гост-треньор в отбора на Камелия. 
Тя се забавлява истински по време 
на репетициите на Митко Алексиев и 
Тодор Симеонов, които имаха задачата 
да изпълнят попфолк хита на Констан-
тин „Черна роза“. След представянето 
им на сцената Камелия предпочете да 
продължи с талантливия таксиметров 
шофьор Тодор.

Взривяващи дуетни изпълнения, 
неочаквани обрати и трудни треньор-
ски решения белязаха първия епи-
зод от вокалните двубои в „Гласът на 
България“. Шест дуета се подготвиха 
за своите вокални битки с помощта на 
гост-треньорите – Деси Слава, Мария 
Илиева, Стефан Вълдобрев и Орлин 
Павлов.

Петима участници напуснаха шоуто 
завинаги след тежки треньорски ре-
шения по време на вокалните двубои, 
а един изпълнител получи втори шанс 
в шоуто след първата кражба за сезон 
2019. За последно на сцената на „Гласът 
на България“ се изявиха трио „Вива“ 
(отбор „Лечев“), Мишел Йорданова 
(отбор „Михаела“), Митко Алексиев (от-

бор „Камелия“), Рафаела Макри (отбор 
„Лечев“) и Славица Ангелова (отбор 
„Михаела“).

Деница Петрова и Атанас Кателиев 
от отбора на Графа оправдаха очаква-
нията на Мария Илиева и Влади Ампов 
и взривиха публиката с изключителен 
кавър на песента Nothing Compares 2 U.

„Това беше битката на битките, много 
съм щастлив и, меко казано, доволен. 
Гордея се с вас. Атанас безкомпромис-
но заби от самото начало“, коментира 
Графа и трудният му избор се спря на 
стругаря от Варна.

Камелия се превърна в звездата на 
първите вокални двубои, след като в 
последния момент спаси фокусничката 
Деница, като използва единствената 
й позволена кражба. Фокусничката бе 
върната в играта за голяма радост на 
Графа, който целуна ръка на Камелия с 
благодарност.

Първите двубои в шоуто бяха най-
емоционални за Михаела Филева, коя-
то избухна в плач, след като се раздели 
с македонката Славица Ангелова и 
избра Надежда Александрова. Разстро-
ена от избора на Михаела бе дори опо-
нентката на Славица, която призна, че 
по време на репетициите двете много 
са се сближили.

Секунди след като Славица напусна 
сцената завинаги, Михаела не успя да 

сдържи емоциите си и се разплака. „С 
риск да се повторя, никой не е казвал, 
че ще е лесно“, опита се да я окуражи 
ветеранът в журито Иван Лечев.

Специална роля в репетициите на от-
бора на Михаела имаше нейният гост-
треньор Орлин Павлов, чието първо 
предизвикателство бе подготовката на 
Христиан Ненов и Мишел Йорданова 
за дуетното им изпълнение. Участни-
кът, който свири по барове в Ирландия, 
и ученичката от Шумен избухнаха на 
сцената. Михаела взе тежкото решение 
напред в шоуто да продължи Христиан.

Вокалното трио „Вива“ изгуби първия 
двубой в „Гласът на България“, след 
като се изправи срещу джаз фурията 
Ива Георгиева, чийто опит и прециз-
но технично пеене я превърнаха в 
равностойна конкуренция. Момичетата 
създадоха истинска кабаретна атмос-
фера на сцената, а борбата за надмо-
щие в гласовете им вдигна треньорите 
на крака.

„Ива е изключително силен солов 
изпълнител. Пред вас трите има дълъг 
и много добре асфалтиран път към 
успеха, но ако трябва да ви разглеждам 
поотделно, Ива ви скри топката!“, каза 
двукратният носител на короната в 
шоуто и избра Ива за победител.

Камелия направи първа Камелия направи първа 
кражба в „Гласът на България“кражба в „Гласът на България“

Деси Слава бе гост-треньор в нейния отбор Деси Слава бе гост-треньор в нейния отбор 
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ОВЕН
Посветете се на слу-
жебните си задъл-
жения, особено ако 
работите в сферата 
на недвижимото 
имущество. За тези, 
които искат да раз-

вият бизнеса си и търсят нова посока 
на развитие, звездите дават шансове 
за реализация. Периодът е добър и за 
профилактични прегледи. Ако дълго 
сте отлагали посещението при вашия 
личен лекар, сега е моментът да го 
посетите.

ТЕЛЕЦ
Вместо да се опла-
квате, ще трябва 
да признаете пред 
себе си доста греш-
ки. Ако изберете 
правилната посока, 
ще вървите само на-

пред. Ще може да се развихрите, но не 
си позволявайте никакви избухвания. 
Щадете здравето си, концентрирайте 
енергията си. До края на май бъдете 
сдържани, каквото и да ви струва това. 

БЛИЗНАЦИ
Не се доверявайте 
излишно. Може да 
благодарите, но не 
давайте обещания. 
Сега е важно да дър-
жите нещата си под 

контрол. Не си мислете, че нещата ще се 
получат от само себе си. Ще са необхо-
дими много усилия от ваша страна, но 
всички те ще бъдат възнаградени. Пре-
карайте уикенда така, както се заканвате 
от седмици, но все не ви стига времето.

РАК
Много хора ще се допитват 
до вас. Бизнес пътуванията 
ви ще бъдат успешни. Но не 
подписвайте нищо, освен 
ако не е наложително. През 

уикенда си починете. Напук на всички ос-
танали, които са депресирани, безпарич-
ни или най-малкото унили, вие цъфтите 
от щастие - ще имате и късмет, и пари. 
Това ви прави доста желани и уязвими. Не 
бъдете стиснати, но и не харчете за щяло 
и нещяло. 

ЛЪВ
Очакват ви промени в 
деловата или творческата 
сфера. Много е възможно 
да възникне напрежен ие 
в отношенията ви с близ-

ки приятели или с половинката ви. В 
тази връзка ще е добре през почивните 
дни да организирате среща, в която да 
изясните всички възни кнали недоразу-
мения. 

ДЕВА
Трябва да започнете осъ-
ществяването на отдавна 
планирани идеи. Е, няма 
да минете без промяна на 
някои планове в послед-

ния момент, но това само ще подсили за-
мисъла ви. Все пак реалността невинаги 
е такава, каквато сме си я представяли. 
Бъдете внимателни, ще сте предразпо-

ложени към емоционална нестабилност, 
която ще ви кара ту да се смеете, ту да 
плачете. Направете всичко възможно 
все пак крайният резултат да е смехът, а 
не плачът.

ВЕЗНИ
Посветете се на новите 
си идеи и планове - може 
да не са от най-практич-
ните, но нека това не ви 

притеснява. Отхвърлете насмешките 
на околните Може да очаквате решава-
нето на въпрос, свързан с наследство. 
Възможно да ви се наложи да направите 
избор. Ако сте прекалено затруднени в 
решението се допитайте до приятел. 

СКОРПИОН
Бъдете изключително 
внимателни, когато 
работите с документи. 
Трябва да вземете бързи 
решения в професионално 

отношение и в личния си живот. Много е 
вероятно да се сблъскате с неразбиране 
и недоверие. Отново ще ви се наложи да 
завоювате приятели и близки отношения.  

СТРЕЛЕЦ
Не бързайте за нищо и 
за никъде. Дори да ви 
предстои романтична 
среща, звездите съветват 
да не си „чупите” краката 

от бързане. Някои представители на 
знака ще имат сексуални постижения. 

Сериозността и готовността ви ще при-
влече вниманието на другите в служба-
та. Не налагайте волята си върху хората 
- оставете ги да си вършат работата, 
както те си знаят, дайте им време, не ги 
натискайте.  

КОЗИРОГ
Не вземайте пари назаем 
дори от приятели. Сега 
не е моментът за раз-
вод. В службата мислете 
трезво и се съсредоточете 

върху действията си. Някои съмнения 
и недоволство ще ви надвият, но не 
се тревожете - ще намерите силата да 
разрешите всичките си проблеми. През 
уикенда реализирайте потенциала си 
относно семейните проблеми. 

ВОДОЛЕЙ
Бъдете внимателни. Ще 
бъдете заети с проблеми, 
които не са по силите ви. 
Просто няма как да знаете 
намеренията на другите. 

Въздържайте се от сключването на сдел-
ки със земя. Пазете гърлото си, особено 
ако имате проблеми с него. Наложете си 
самодисциплина, погрижете за бизнес 
проектите и пътуванията ви. Не се захва-
щайте с авантюри.  

РИБИ
Няма да ви стигнат 
силите и желанието 
да направите всичко, 
което сте запланували. 
Възможно е да настъпи 
суматоха на работното 

ви място и в семейството. Добавете 
към времето, което отделяте на всичко, 
и малко запас. През почивните дни не 
се занимавайте с нищо важно, което е 
свързано с работата ви. Обърнете вни-
мание на близките и семейството си.

Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 24 - 29 април 2019 г.за 24 - 29 април 2019 г.
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Трудно се правят големи стъпки 
във фигурното пързаляне. Но нашата 
двойка Мина Здравкова и Кристофър 
Дейвис успяват да се справят с тази 
трудна задача. И дано не спират с 
упорития си труд, защото България има 
нужда от едни нови Албена Денкова и 
Максим Стависки, които да ни радват и 
да върнат страната ни по върховете на 
този спорт.

19-годишната Мина е дъщеря на 
футболиста от ЦСКА Ради Здравков. Тя 
казва, че той й е помогнал да израсне 
като „мъжко момиче“ и да се справя с 
трудни ситуации от много малка. Бъл-
гарката започва да се състезава на три 
години в България, когато родителите й 
я завели на пързалката за здраве. „След 
това ми хареса много и започнах да се 
занимавам по-сериозно“,  спомня си тя. 
Като всички фигуристи Мина започва 
като индивидуален състезател, но на 10 
години се преориентира към двойките. 
Заминава да тренира в Москва. Сама, 
без родителите си, но това никак не я 
обезкуражава. После отива в Чикаго, 
в Лондон и други градове в различни 
държави. „Беше много трудно в нача-
лото, защото нямах уменията, които 
ми бяха нужни, за да живея сама – като 
готвене, чистене, пране и така нататък. 
Липсваше ми майка ми, но свикнах 
бързо. Трябваше 

да се нагаждам към всяка 
нова държава

и към хората там. Но не бих върнала 
времето назад“, категорична е фигу-
ристката ни.

Кристофър също се занимава с 
фигурно пързаляне от много ранна 
детска възраст, по-точно от 7-годишен. 
Работил е с руски треньори и има опит 
от френската школа, която също като 
руснаците и американците вади шам-
пиони на големи състезания. „Отначало 
фигурното пързаляне за мен не беше 
нещо сериозно, но когато станах на 13 
години, започнах по-упорито с този 
спорт“, казва той. „Две години след това 
опитах при двойките, а когато бях на 
20 г., се запознах с Мина и започнах 
да се пързалям с нея“,  обяснява още 
американецът. 

Мина и Крис правят първи проби 
през 2014 г. Той е родом от Чикаго и 
тогава също бил във Ветровития град. 
Треньорката на Мина го открива и 
праща възпитаничката си да потрени-
ра с него известно време. Докато е в 
Америка, Мина отсяда при семейство 
с дъщеря, която също имала страст 
към кънките. Двете момичета ходели 
заедно на тренировки. 

В Чикаго Мина се записва да учи в 
българското училище „Джон Атанасов“. 

Казва, че е щастлива, че пробите 
с Кристофър са минали добре, но че 
е имала подкрепата на учителите, 

ръководителите и учениците в нашето 
школо. „Много искам да благодаря на 
госпожа Ваня Налбантова. Аз бях в ней-
ния клас и имам много хубави спомени 
оттам“,  отбелязва Мина. Голяма част от 

времето й преминава в 
тренировки с Крис

недалеч от предградието Нейпървил.
Българката остава в Чикаго само 

няколко месеца, но казва, че това един 
от любимите й градове. След това тя 
пътува за Лондон и оттогава работи и 
пътува с Крис за тренировки и със-
тезания. Така двамата на практика са 
непрекъснато заедно.

Последният форум, на който чаров-
ната ни двойка се представи, беше 
универсиадата в Красноярск, провела 
се през март. Там младите ни надежди 
завършиха на 13-о място. Публиката 
и специалистите бяха очаровани от 
нашите състезатели и им предвещават 
нови по-големи успехи. „С това състе-

зание нашият сезон приключи“, казва 
Мина. „Вече се готвим за догодина с хо-
реографии, музика и всичко останало. 
Искаме да започнем и да си помагаме 
финансово, като тренираме малки 
деца. Не можем вечно да разчитаме на 
родителите си“, споменава още Мина. В 
момента тя и Крис са също студенти. Тя 
учи управление на туризма в Нов бъл-
гарски университет, а той – телекому-
никации в Университета във Флорида.

Мина и Кристофър са категорични, 
че не е най-важно през кои школи са 
минали, а дали имат добър треньор. 
Благодарни са много на сегашната си 
наставничка Марика Баранова, която 
ги подготвя в София или в Лондон и е 

посветила цялото си 
време на израстването им 
като двойка. „Мина е много сърдечна 
като човек и много отдадена като със-
тезател”, описва партньорката си Крис 
и допълва, че двамата взаимно си дават 

кураж на леда.
Наскоро Кристофър Дейвис стана 

български гражданин.
„Реших се на тази стъпка, защото ние 

тренираме през по-голяма част от го-
дината в България и съм много горд да 
представлявам страната“, разказва той. 
„По тази причина това ми изглеждаше 
най-правилното нещо, което можех да 
направя. Хората в България винаги са 
били много гостоприемни към мен, а 
и природата е уникална“, допълва фигу-
ристът. Той разбира езика ни и дори 
говори малко, но все още предпочита 
да води разговор на английски.

В свободното си време Мина и Крис 
обичат просто да си почиват, да гледат 
филми или да си готвят български 
ястия. Мина с усмивка споделя, че 
обича да е край печката и се стреми да 
включва в менюто им изключително 
здравословни ястия. Когато решава 
да глези Крис обаче, винаги му готви 
баница с лук и спанак.

Мина Здравкова и Кристофър Мина Здравкова и Кристофър 
Дейвис – новите ни надежди на ледаДейвис – новите ни надежди на леда

Тя учеше в „Джон Атанасов“ в Чикаго, той Тя учеше в „Джон Атанасов“ в Чикаго, той 
стана българинстана българин

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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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 Class A 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьори 
CDL-class A с чист драйвинг рекърд, 
за постоянни курсове заплащане 
според опита-60 цента на миля. 
Всеки уикенд прибиране в Чикаго. 
Постоянни курсове от Елк Гроув Ви-
лидж до Норт Каролина. За инфор-
мация и контакти: 773-603- 6413  
   №16208

CDL DRIVER $1500
Цена US$ 1500, Зипкод 60007, Levski Inc 
търси да назначи шофьор за работа от 
понеделник до петък за pick up и delivery. 
Малко мили и добро заплащане. $300 на 
ден или $1500 на седмица. Volvo автома-
тик. Чек всяка седмица без никакви уд-
ръжки (847)640 8171 №16175

OTR DISPACTHER
Цена US$ , Зипкод 60160, VV 
Logistics Solutions is looking for 
a OTR Dispatcher. You must have 
recent dispatch experience, with 
reefer. Emphasis on fl eet productivity, 
communication, negotiation, 
skills, driver motivation/retention. 
Please call 708-223-0552 for more 
information, or for immediate 
consideration send resume & salary 
requirements to roxanne@vvlsinc.
com.    №16222

ШОФЬОР НА АВТОВОЗ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся шо-
фьор на автовоз. Заплащане от 70 цента 
на миля. Желателно е да имате опит и да 
владеете английски. 7084074466 №16176
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 „Меха-
ната” набира сервитьори и бармани За по-
вече информация на место или по телефона 
1141 lee str des plaines il 60016 tel: 847-824-
0100 №16151

Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Мал-
ка компания предлага работа за Owner 
Operators със собствен трейлър! Midwest; 
24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Предимно леки товари; Постоянни курсо-
ве; Чек всеки петък! Коректно отношение! 
-Tel. (847) 483-8787 №16197
!!! CDL ШОФЬОРИ !!!
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възможност 
за прибиране в къщи през ден и всеки уик-
енд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек 
всеки петък! Коректно отношение! За по-
вече информация 847-665-9273 или (847) 
483-8787! №16198
OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предла-
гаме НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собствени-
ци 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 
цента на галон!!! №16202
ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим готвач 
или помощник готвач -Тел. 773.470.5589 - 
Нели 8479792222 №16206
ПОМОЩНИК ГОТВАЧ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим готвач 
или помощник готвач -Тел. 773.470.5589 - 
Нели 8479792222 №16207
МАШИНЕН ОПЕРАТОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Търсим CNC 
машинен оператор. Английския не е про-
блем. Опит в бранша е предимство. Да 
умее да слуша и следва каквото му се каз-

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
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
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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

ва. Ако знае от коя страна се държи шубле-
ра, priceless. 2246286131 №16209
SPORTS BAR STAFF
Цена US$ , Зипкод 60656, Looking to 
Hire Servers and Bartenders. Cooks with 
experience wanted and pizza makers. 
7734954405 №16210
CDL DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60106, Small family 
owned motor carrier company is looking 
for experienced CDL CLASS A DRIVERS 
AND OWNER OPERATORS for Dry Van OTR. 
- We pay every week; - Personal attention; 
- Bonuses For more information: e-mail: 
m5f@hotmail.com 847-791-0050 Milan 
8477910050 №16212
PLAYROOM CAFE
Цена US$ , Зипкод 60056, Искате да работи-
те в сферата на customer service? Обичате 
да работите с деца? Playroom caff e търси 
да назначи работници на пълен работен 
ден, 2 смени с добро заплащане. Англий-
ският е задължителен, както и работа през 
уикендите. 2243182108 №16213
ШОФЬОРИ И OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Малка транс-
портна компания търси да назначи CDL 
class A шофьор и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkтно 
отношение, добро и честно заплащане. 
За повече информация: 847-571-0945. 
2248480266 №16190
DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна 
компания търси DISPATCHER . Говорене на 
български & English е задължително. Из-
исква се общ опит за работа с компютър. 
Други езици са от голям плюс. Моля обаде-
те се на 847 668 0373 8476680373 №16192
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 шо-
фьор за Volvo i shift Dry van, 2500-3500 мили 
на седмица.Паркингът е в Melrose park. От-
лично заплащане за контакт : 7573386477 
Сава №16138

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 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 * Регио-
нална работа * Леки товари * Чек всеки пе-
тък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 
8476659273 №16201
CLEANING LADIES 
Цена US$, Зипкод 60714, Looking for cleaning 
ladies full and part time $15/h pay. Need to 
have her own transportation and understand 
basic English. Please call or text 7739710470 
№16131
TABLETENNISCLUB-SALE
Цена US$ , Зипкод 60005, Edge Table Tennis 
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CDL HAZMAT 0.65$
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056, CDL 
HAZMAT DRIVERS 0.65$ NA MILIA 
(PALNI-PRAZNI) 3000-4000 MILI NA 
SEDMICA, KORECTNO OTNOSHENIE 
773-946-3517         №16224

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

ДНЕВЕН КУРС
Цена US$ 1.51, Зипкод 60632, Тър-
ся owner operator или шофьор за 
дневен курс от Чикаго до Инди-
анаполис 1960 мили на седмица. 
Заплащане на шофьор $0.68 на 
миля. За owner operators - $ 1.51/
миля + платен cargo insurance, 100% 
tolls and scales Изисква се -HAZMAT 
endorsement, 2 години опит и чис-
та шофьорска книжка Тел 817-896-
7612 8178967612      №16226

OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвмест-
на работа. За информация търсете Зори на 
телефон (224)659-2356. №16130
ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шофьор-дос-
тавчик за FedEx с любителска книжка в Carol 
Stream. Заплащане: $16-$20 на час. Фирмата 
осигурява камион, гориво и униформa. За кон-
такти: 702-215-9196 №16084
$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХАНИК 
НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИ-
ЦА! Транспортна компания намираща се в 
Wood Dale, IL търси да назначи МЕХАНИК 
на пълен работен ден. За повече информа-
ция моля обадете се на 630.948.4547 х.601 
6309484547 №16119
HAIRSTYLIST WANTED, 
Цена US$ , 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 избирате 
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, $$$ МЕХАНИК 
НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИ-
ЦА! Транспортна компания намираща се в 
Wood Dale, IL търси да назначи МЕХАНИК 
на пълен работен ден. За повече информа-
ция моля обадете се на 630.948.4547 х.601 
6309484547 №16119
DISPATCHER WANTED , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, LOOKING FOR 
DISPATCHER WITH EXPERIENCE 3125507445 
№16096
LOOKING FOR DRIVER
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for 
drivers,class A, double-triple,experience is not 
necessary,steady run,5500 miles per week 
guaranteed,good pay,call 847-877-4745 
№16076
TRUCK DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Компания тър-
си да назначи шофьор на камион. Запла-
щане 55c/m. За повече инфо 815-307-3438. 
№16121
ТЪРСИМ ТЕХНИК
Цена US$ , Зипкод 60656, Търсим техник за 
направата на карго кутии и сглобяване и 
разглобяване на различни трудно преноси-
ми детаили.За повече информация Антони 
Георгиев 3123756722 №16108
DIESEL SHOP MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна ком-

пания намираща се в Wood Dale, IL търси да 
назначи Diesel Shop Manager на пълен рабо-
тен ден. Добро заплащане. За повече инфор-
мация моля обадете се на 630.948.4547 х.601 
№16109

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. Товарите са Drop 
and hook .Всеки уикенд вкъщи. Заплащане - 
$1.52/mile. Платени cargo insurance , 100% tolls 
and scales. Изисква се Hazmat endorsement, 
най-малко 2 години опит и чиста шофьорска 
книжка. Тел: 817-896-7612 №16056
2019 REEFER 4 RENT, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 $450.00/Week За 
повече информация, моля звънете на телефон 
847-418-6269 №16074
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам строител-
ни ремонти 2248300447 №16034
TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A truck 
drivers за over the road (ОТR) и регионални кур-
сове. Минимум 3 години опит, седмично запла-
щане до 0.65 цента на миля. За повече инфор-
мация 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
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 999.99, Зипкод 60016, Търся шофьор 
за straight(box) truck. Не се изисква CDL. Запла-
щането е като за голям камион. За повече ин-
формация на тел 847-749-9161 Ако нямате все 
още клас С но имате желание да карате малък 
камион и да извадите нужният 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. Из-
исква се обикновена шофьорска книжка и же-
лание за работа. Заплащането започва от $16 
на час. За повече информация (312)375-3770 
Стефан, или (773) 988-6905 №15925
LIMO DRIVERS 
Цена US$ , Зипкод 60008, Looking for limo drivers. 
All candidates should live near O’Hare Airport or 
Arlington Heights 7733197024 №16014
PARTS / ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз за 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 шофьори 
с 2г. опит за full или part time job.Нови камиони 
Freightliner Cascadia 2018 автоматик,нови dry 
van trailers. Старт заплаштане 0.65-0.70цента 
на миля.Минимум 3 работни дни за part time 
шофьорите.За повече информация моля оба-
дете се и оставете съобщение на 708-717-3132. 
№16020
МЕСТЕН ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Шофьор за 
доставки и взимане на товари от Чикаго и 
предградия с 26 фитов камион. Работата е в 
радиус 50 мили от Франклин парк. $1000/сед-
мица. Изисквания: Class C DL,1г опит, зелена 
карта или американски паспорт. Работа от по-
неделник 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 пълен 
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 договаряне! 
7734128280 №15999
HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, Зипкод 60010, Trucking company is 
hiring Truck Drivers for OTR New 2019 Volvo and 
2020 Kenworth trucks available and 2019 Dry 
vans Min 3 years experience OTR for more info 
call 773-580-4032 №1566

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

  
COAST TO COAST

БИЗНЕС
Цена US$ , Зипкод 60016, Бизнес за Ам-
бициозни, Предприемчиви и Находчиви 
! PHP Agency Само сега кеш бонус $4000! 
Помагаме на семейства и бизнес да спес-
тяват и предпазват техните приходи и 
собствености. Тел:224-423-5654 Любомир 
Мицов. Офис адрес : 1S 450Summit Ave, 
Oakbrook Terrace, IL 60181 2244235654 
№16221
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 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 про-
зорци и врати. И всичко за външния изглед 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

ИМОТИ 
Давам под наем
Chicago + suburbs

СТАИ В DES PLAINES
Цена US$ , Зипкод 60016, Обзаведени стаи 
под наем в къща в Des Plaines. За контакт 
224 659-0357 №16214
ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Дава се под наем 
обзаведена стая за жена, след основен ре-
монт, в района на Golf Mill Mall, Des Plaines 
всичко включено. Изисква се едномесе-
чен депозит. Стаята ще бъде свободна от 1 
юни. 2246168985 №16215
1 BED ПОД НАЕМ
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60004, One 
bedroom на 3ти етаж свободен от 1 май. 
Cпокоен и добре уреден комплекс с ба-
сейн и много зеленина. Апартаментът раз-
полага с централен климатик, собствена 
пералня и сушилня, миялна машина, sink 
disposal и тераса. Имате и складова площ в 
бейзмента. В близост до много магазини и 
паркове. 8477042766 №16217
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$450+задължителен депозит, включва: 
отопление, вода топла и студена, газ, пар-
кинг.Ел. и интернет се плащат отделно. Ста-
ята е свободна.тел 7737042622 7737042622 
№16153
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$, 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 $480 на месец, всичко включено. 
Чикаго (Belmont и Naragansent) 7734252700 
№16133
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ
Цена US$, Зипкод 60527, Давам под 
наем апартамент в Knolls, Willowbrook, 2 
bedrooms 1 bath. Газ, вода, паркинг, басейн, 
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 $500 на месец.Всички 
консумативи са включени в наема.За кон-
такти-630-923-3333-Пламен 6309233333 
№16143
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам стая под 
наем в Des Plaines. Помещението е за жена, 
непушач. $600 на месец, с всичко включено 
+ бонус интернет. Комплексът има басеин. 
Любо Lubo-773 677 9484 или Кремена 773 
366 4225. №16110
FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$ 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
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съкварти-
рант/ка за двустаен в Шилер парк, наема е 
$450 + задължителен депозит, включва: ото-
пление, вода топла и студена, газ,паркинг. Ел. 
и интернет се плащат отделно тел. : 1 773 704 
2622 №16105
POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia pod 
naem za nepuchach jena v Des Plaines. 



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

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 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
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 СЪ-
КВАРТИРАНТ ИЛИ СЪКВАРТИРАНТКА Самос-
тоятелна стая с ползване на мебелиран хол 
и голяма кухня. Гардън апартамент в Schiller 
Park. Месечен наем 500 долара. Тел. 224 304 
6338 - Кольо. 
 №15914
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ , Зипкод 60176, Съквартирант/ка 
за двустаен в Шилер парк, наема от $450 + 
задължителен депозит, включва : отопление, 
вода топла и студена, газ, паркинг. ел. и интер-
нет се плащат отделно. Стаята е свободна от 
01Юни2019 7737042622 №15978

ИМОТИ 
Продавам

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
СПЕСТИ ЗА БЪДЕЩЕТО!
Цена US$ , Зипкод 60016, Застраховки 
живот! Представям повече от 20 живот 
застрахователни компании в САЩ. Много 
възможности да спести за вашите нужди 
като Колеж,Къща, Дебт,Болнични нужди, 
Пенсии, Бизнес! Безплатен рате за вашите 
нужди! Обади се на тел: 224-423-5654 Лю-
бомир Мицов №16219
БИЗНЕС . ЛИЧНИ .
Цена US$ , Зипкод 60016, Представям пове-
че от 20 живот застрахователни компании! 
Бизнес Собственици много възможности 
да спестявате, предпазите, направите пен-
сиони планове за вас и вашите служители. 
Опция да спестявате от данъци! Безплатно 
оценка на вашите нужди! Обади се на 224-
423-5654 Любомир Мицов №16220
УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна 
украса за партита,включваща обличане 
и декорация на столове и маси,арки и 
фигури с балони,фон с воали и хартиени 
цветя,centerpieces,украса за сладък бар, 
head table,и мн.др.Услугите ни са съобра-
зени с вашите идеи и бюджет,за да напра-
вят празника ви незабравим!facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 №16223
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли да 
имате красив и здрав маникюр? Можете да 
изберете подходящата за вас процедура в 
ILG Nails :гел,гел лак,изграждане,ръчно ри-
сувани декорации или укрепваща терапия 
с витамини и масла. Обадете се на 224 423 
4245-Миглена №16225
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 Дей-
вид Копърфийлд прави фокуси за рожден-
ни 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, извозване, 
ремонт на всякакъв вид алуминиева догра-
ма за Commercial and Residential. Монтаж, 
демонтаж и поддръжка на алуминиеви вра-
ти и всякакъв вид прозорци. Гаранция и ка-
чество на услугата осигурено. 7087761582 
№16163
ШИВАШКИ УСЛУГИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам шиваш-
ки услуги, намирам се в Дес Плейнс. Б. Нико-
лаева 2244109027 №16100
SIDING, WINDOWS,DOOR, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране на вра-
ти, прозорци и всичко по външния интериор 
на вашата къща. 8478096144 №16091
WINDOWS,DOORS,SIDING, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Installation of doors 
and windows. Siding, gutters,wrapping ,metals 
8478096144 №16092
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлингтон 
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 приготвена храна 
,ежедневни разходки и занимания.За повече 
индормация на тел:2244253371 2247899296 
№15982
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли 
нещо красиво и свежо да сгрява погледа ви 
по всяко време ?! Направете си прекрасен 
маникюр!!!Гел,гел-лак,изграждане и подарък 
-ръчно рисувана декорация.За да запазите 
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 външния из-
глед на вашата къща. 8478096144 №16094
WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт за 
всякакъв вид бизнес. Стартова цена $995. Го-
тов само за 2 седмици! За повече информация 
може да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@
gmail.com или да посетите нашия уебсайт 
www.all-easy.com 7738916957 №15988
РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всич-
ки видове Перални, Сушилни, Съдомиални, 
Хладилници, Фризери, Готварски и Микро-
вълнови 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 $995. Го-
тов само за 2 седмици! За повече информация 
може да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@
gmail.com или да посетите нашия уебсайт 
www.all-easy.com 7738916957 №15988
ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME дет-
ски партита - Face & Body painting, glitter 
tattoos, забавни игри, песни и танци, любими 

Дисни герои (Елза и Анна, Пепеляшка, Ари-
ел, 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 услуги. 
Ново строителство или ремонт на ВиК иснта-
лации. Смяна на бойлер, монтаж на перални 
и миялни машини, ремонт на мивки, душ или 
вана, монтаж и ремонт на тоалетна чиния и 
казанче, ремонт на всякакъв вид течове. Оба-
дете 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, гле-
дане на деца. Целодневно 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 райо-
ните на Des Plaines и Mt. Prospect. 
Предлагаме домашна храна, игри и щастли-
ва и спокойна обстановка, разходки и игри 
навън. Целодневни и почасови грижи. За ин-
формация 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 телефона. 
Станчо 708 415 0590 №16172

SOMEWHERE ELSE
ДОМ ЗА CТАРИ XОРА 
Цена US$ , Зипкод , Ние специализираме 
в грижата и ежедневната помощ за мно-
жество хора. Ако се нуждаете от профе-
сионална помощ поради стареене, забо-
ляване или възстановяване, нашият екип 
ще ви осигури индивидуалната услуга, на 
която можете да се доверите! 3126469982 
№16211
ПОДМЛАДЯВАНЕ! , 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Безиглена 
МЕЗОТЕРАПИЯ с ХИАЛУРОНОВ серум само 
за Април 2019: 49лв. вместо 70! Дава хидра-
тация, свежест и активира регенериращи 
механизми на кожата. Можете да получи-
те 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 стра-
ницата на Pretty Lab във Facebook. Печелив-
шия, 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 ста-
ри ленти като ги направите дигитални преди 
на станат неизползваеми. Презапис от VHS , 
MiniDV видео касети на DVD. Трансфер на не-
гативни филми в дигитални снимки. 630-456-
1366 №15976

SOMEWHERE ELSE
ФОТОЕПИЛАЦИЯ 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, ПРОМОЦИЯ! ФО-
ТОЕПИЛАЦИЯ ИНТИМ + ПОДМИШНИЦИ 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 за-
писване на час. +359885108502 №15968

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
53 DRY VAN -VANGUARD
Цена US$ 20,500.00, Зипкод 60008, FOR 
SALE VANGUARD-53 DRY VAN -2016 one 
2015 -Vanguard 19 000 need more info Emil 
tel 847 254 2504 8472542504 №16216
2007 VOLVO
Цена US$ 18,000.00, Зипкод 60101, For sale 
2007 volvo d12, automatic trans. 1117726 
miles 7085069085 №16218
VOLVO 2004, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Двигател 
Cummins, 13 скорости, 320 000 мили, Мно-
го 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, сребъ-
рен металик, автоматик, 160000mi, работе-
щи перфектно A/C и радио.Приемлив вън-
шен 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 камиона 
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 инфор-
мация 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$ инвестира-
ни за послените 9 месеца, двигател D12 на около 
695000 мили оригинални. Може и на изплащане 
7735400101 №16011

ПРОДАВАМ
Цена US$ 33,000.00, Зипкод 60008, Продавам 
VOLVO VNL 630, 2013г. 675000.Изчистен DPF. За по-
вече 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 компания !!!! Въз-
можност да влезете в тръкинг бизнеса и буквате 
товари с най-добрите брокери в бранша момен-
тално ! 224-999-2750 Николай №15960

VOLVO TRUCK
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Волво 2013 автоматик 
перфектно всичко сменено сьединител, скоростна 
кутия, инжетрори,радиатор.Възможност и на из-
плащане 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 регистрация. В Бъл-
гария е каран 2-3000км. Гражданска и преглед до 
юли 2019г. Винетка/1год/ до март 2020г. Сменени 
масла, филтри, изцяло обслужен. Двигател с ве-
рига. Чисто нов, силен акумулатор с 2г. гаранция. 
0885945153 №16158
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В 
Хонконг, градът с един от 
най-красивите силуети, 
планът и проектирането 
на една сграда се опре-
делят както от архитекти 
и инженери, така и от 

специалисти по фън шуй. Тази древна 
китайска философия на позициониране 
на обекти и сгради в хармония с приро-
дата за постигане на благосъстояние е 
дълбоко вкоренена в културата на ме-
гаполиса. Всичко – от ориентацията на 
сградата, формата й, разположението 
на входовете до позицията на мебелите 
– се смята, че влияе върху проспери-
тета на бизнеса или на собствениците. 
Заради тези разбирания специалисти 
по фън шуй консултират почти всеки 
нов план за домове, та дори и огромни 
архитектурни и инженерни проекти, 
строени в тази островна държава.

Ето защо примерите за фън шуй са 
почти навсякъде в Хонконг. Науката за 
фън шуй е потушена в континенталната 
част на Китай по време на Културна-
та революция през 1960 г., но прави 
драматично възраждане през послед-
ните години, особено на юг. Дори и с 
оглед на новите технологии, според 
които фън шуй е по-скоро суеверие, 
днес много корпорации заделят част 
от годишния си бюджет за фън шуй 
консултации.

Някои от предложенията 
на фън шуй експертите 

са елементарни – като например къде 
да се позиционира бюрото на главния 
изпълнителен директор или поставяне 
на монети под килима. Други могат да 
бъдат по-сериозни – като разрушаване 
и реконструкция на различни части от 
сградата. Когато известната централа 
на HSBC с два бронзови лъвове пред 
нея е построена в средата на 1980 г., 
ескалаторите са позиционирани според 
желанието на архитектите. Днес обаче 
те са преместени, за да се предпази 
сградата от зли духове. 

Кулата на Банката на Китай, от друга 
страна, напълно пренебрегва добрите 
фън шуй практики и днес се счита за 
нещастна сграда, която стои празна 
през по-голямата част от годината. 

Смята се също, че кулата с нейните 
много остри ръбове изпраща негатив-
на енергия към околните обекти. Соб-
ственикът на център, който се намира 
срещу един от ръбовете на сградата, 
фалира и трябва да продаде имота. 
Правителственият дом, който също 
се намира срещу един от ъглите й, 
също се сблъсква със сериозен дял от 
неприятности. За да предотвратят по-
добни нещастия, от HSBC поставят две 
приличащи на оръдия структури, които 
са насочени към сградата на Банката 
на Китай. Смята се, че те я защитават 
от страховитата отрицателна енер-
гия, като я отклоняват обратно към 
нейния източник. Много хора смятат, че 
растежът на Хонконг през последните 
години се дължи на добро планиране по 
фън шуй. Неговото географско местопо-
ложение с планините и водите е в пълно 
съответствие с принципите на древната 
наука. Легендата твърди, че тези плани-
ни са дом на дракони, за които се смята, 
че са носител на мощна положителна 
енергия. Тази енергия минава през 
Хонконг, когато драконите тръгват към 
морето, за да се изкъпят в него.

Хонконг е специален администра-
тивен район на Китай с висока степен 
на самоуправление, без отбраната 
и външната политика. Висше длъж-
ностно лице в Хонконг е главата на 
изпълнителната власт, към който има 
съвещателен орган – Изпълнителен 
съвет. Действа и законодателен орган 
– постоянен парламент от 60 депутати. 
Централната китайска власт е предста-
вена от пълномощен представител.

Съгласно Основния закон 
изпълняващ ролята на конституция на 
Специалния административен район 
Хонконг, местните власти запазват суве-
ренитет над всички въпроси и дела на 
територията с изключение на отбраната 
и външната политика. Докато Хонконг 
е колония, губернаторът е назначаван 
от кралицата на Великобритания. След 

връщането на територията под юрис-
дикцията на Китай тя се оглавява от 
главен министър на администрацията 
на Хонконг. Той е избиран от Комитет за 
избор на главен министър, състоящ се 
от 800 души, които представляват хон-

конгския делови елит. Всички останали 
държавни служители както в изпълни-
телната, така и в законодателната власт, 
се назначават или от главния министър 
(пряко или косвено), или се избират от 
избирателите. На теория това споразу-
мение трябва да гарантира практически 
пълната независимост на политиче-
ската, културната, законодателната и 
икономическата инфраструктура на 
Хонконг от континентален Китай. На 
практика Пекин често е обвиняван в 
прекомерна намеса във вътрешните 
работи на Хонконг и престъпване на 
границите, определени от Основния 
закон.

За да влезе в сила нов закон, той 
трябва да е подкрепян от главния 
министър и по-голямата част от 60-те 

членове на Законодателното събрание 
на Хонконг. Половината от депутатите в 
Законодателното събрание се изби-
рат чрез всеобщо гласуване (в така 
наречените географски окръзи, т.е. 
населението е разделено по терито-
риален признак), а другата половина 
– от функционалните окръзи, т.е. групи 
от физически лица и организации, 
разпределени по професионален 
(функционален) признак (например 

адвокатите и адвокатските кантори 
избират свой депутат, финансовите 
групи и финансистите – техен, и т.н.). 
Тези групи представляват най-важните 
области в живота и икономиката на 
Хонконг. Според Основния закон в 
бъдеще всички членове на Законода-
телното събрание ще бъдат избирани 
чрез всеобщо гласуване.

Въпреки че Хонконг не е независима 
държава, тя ползва правата на незави-
симо членство в редица международ-
ни организации и мероприятия като 
Азиатско-Тихоокеанското икономиче-
ско сътрудничество или Олимпийските 
игри. Хонконг също участва в някои 
международни събития чрез включ-
ването на свой делегат в групата от 
представители на Китай.

В Хонконг древната китайска 
философия е на почитфилософия е на почит

Фън шуй определя строежа Фън шуй определя строежа 
на небостъргачитена небостъргачите
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Китайската база за симулация на живот на 
Марс, напомняща за дома на Люк Скайу-
окър от „Междузвездни войни” сред 

пустинята на Татуин, отвори врати за посетители. 
Първи прага й прекрачиха около стотина развъл-
нувани тийнейджъри.

Съоръжението, включващо няколко свърза-
ни помежду си модула, сред които контролна 
зала, парник и мнима барокамера, се намира 
в пустинята Гоби на територията на китайската 
провинция Гансу.

Футуристичната база „Марс 1” е създадена 
по идея на медии и управата на Гансу – бедна 
провинция в северозападната част на Китай. Вла-
стите се надяват, че съоръжението ще стимулира 
туризма, давайки възможност на посетителите да 
се почувстват така, сякаш са на Червената плане-
та. Една от основните цели е популяризирането 
на космическите науки сред учениците.

„Много съм развълнуван. Това, което видях, е 
по-добро от представата ми за Марс”, споделя 
13-годишен ученик от намиращия се на 40 кило-
метра от базата град Цзинчан.

Голям син диамант с рекордно тегло над 20 
карата беше открит в Ботсвана от държав-
ната минодобивна компания „Окаванго 

даймънд”.
Находката представлява най-големият син 

диамант, откриван някога в тази страна, разполо-
жена в южната част на Африка.

Яркият син цвят в скъпоценния камък се 
дължи на минерала бор, който е присъствал в 
скалната маса на океаните, когато той се е обра-
зувал преди 1-3 милиарда години. От компанията 
отбелязват, че се броят на пръсти откритите диа-
манти от този тип през последното десетилетие. 
Скъпоценният камък се очаква да бъде продаден 
до края на годината.

Откриха най-големия 
син диамант

А
ктрисата и носителка на 
„Оскар” Дженифър Ло-
рънс се завръща на екран, 
след като преди повече от 

година обяви, че си взема почивка 
от киното.

Драмата, с която 28-годишната 
Лорънс е избрала да отбележи 
завръщането си, все още няма за-
главие. Известно е само, че с филма 
младата, но вече утвърдена театрал-
на режисьорка Лила Нойгебауер ще 
дебютира в киното.

Дженифър Лорънс ще бъде сред 
продуцентите на филма заедно със 
Скот Рудин и Илай Буш.

Снимките за продукцията, отбе-
лязваща завръщането на екран на 
Лорънс, позната с ролите си във 
филми като „Наръчник на оптими-
ста”, „Джой”, „Американска схема” и 
„Зимен дар”, ще започнат в средата 
на юни в Ню Орлиънс.

Дженифър Лоурънс 
се завръща на екран

Излиза биографичен филм 
за Елтън Джон

А
нджела Басет, Дебра Месинг 
и Клое Севини са сред 50-
те актьори, кинодейци и 
представители на развле-

кателната индустрия, които ще се 
изявят като жури на предстоящия 
кинофестивал „Трайбека” в Манха-
тън, Ню Йорк.

В различните секции ще журират 
също режисьорката Ребека Милър, 
актьорите Джъстин Лонг и Тофър 
Грейс, колумнистката и носителка на 
„Пулицър” Морийн Дауд.

„Гордеем се с подбора на та-
лантливи кинодейци, които ще 
се представят на 18-ото издание 
на фестивала, и приветстваме 
изключителното ни жури”, казва 
съоснователката на проявата Джейн 
Розентал.

Актрисата Анджела Басет („Чер-
ната пантера”, „Зловеща семейна 
история”) ще оценява участниците в 
международната филмова надпре-
вара.

Актьорите Дейвид Крос и Тофър 
Грейс ще оценяват участниците в 
новите конкурси за режисьор на 
документален филм и режисьор на 

игрален филм.
Кинофестивалът „Трайбека” ще 

бъде открит на 24 април и ще про-
дължи до 5 май.

Анджела Басет – жури 
на „Трайбека“ в Манхатън

База за симулация на живот 
на Марс отвори врати

Б
иографичният филм за Елтън 
Джон Rocketman („Рокетмен”) 
ще бъде представен премиерно 
на кинофестивала в Кан на 16 

май.
Главната роля във филма изпълнява 

Тарън Еджъртън. Режисьор е Декстър 
Флечър, който довърши „Бохемска 
рапсодия”, след като Брайън Сингър 
беше уволнен. Елтън Джон е продуцент 
на филма.

Rocketman има елементи на мюзикъл. 
Въпреки че не е типичният биографичен 
филм, той засяга ключови моменти от 
живота на Елтън Джон.

Кинофестивалът в Кан ще продължи 
от 14 до 25 май.
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Гледайте котките си у дома – това е съветът 
на биолози от САЩ, които установиха, че 
за писаните, които скитат навън, рискът от 

зараза с различни паразити е близо три пъти по-
висок, отколкото за тези, които не излизат.

Изследването е първото по рода си, в което 
се изчислява рискът, свързан с излизането на 
домашните котки навън, отбелязва ръководи-
телката му Кейли Чалковски от университета на 
Обърн, Алабама.

„Установихме, че за котките, на които е позво-
лено да скитосват навън, рискът от зараза е 2,77 
пъти по-висок, отколкото за тези, които си стоят у 
дома”, казва Чалковски.

За целите на проучването специалистите са 
комбинирали данните от 21 изследвания, посве-
тени на заразите при домашни котки и осъщест-
вени в 16 страни по света.

Освен на самите котки скитането навън може 
да навреди на здравето и на техните стопани.

Р
уските награди за театрал-
но, оперно и балетно из-
куство „Златна маска 2019” 
бяха връчени за 25-и път в 

Болшой театър.
Британската режисьорка Кейти 

Мичъл получи „Златна маска” за 
постановката на операта „Алчина” в 
Болшой театър. „Жана д’Арк на кла-
дата” на Пермския театър за опера 
и балет бе призната като най-добра 
опера за 2019 година. Наградата за 
женска роля в операта бе присъде-
на на певицата Наталия Мурадимо-
ва за „Йенуфа”, а за оперен изпъл-
нител – на южнокорейския певец 
Винс И за „Триумфът на времето и 
правдата”, и двете – постановки на 
Московския академичен музикален 
театър.

Руският режисьор Кирил Се-

ребренников, който година и 
половина стоя под домашен арест 
и на 8 април мярката бе смекчена 
със забрана да не напуска Русия, 

получи „Златна маска” за най-добър 
режисьор на драматично про-
изведение за „Малки трагедии” в 
центъра „Гогол”.

Връчиха наградите 
„Златна маска“ в Москва

Ф
илмът за 14-годишния сирак 
Били, който благодарение на 
древно заклинание се пре-
връща в супергерой – „Ша-

зам!”, продължава да е най-гледаният у 
нас, сочат обобщените данни от кино-
салоните. Създадената по комиксите 
на DC comics лента е гледана вече от 30 
799 зрители и има 361 210 лева приходи 
за десетте дни на екраните у нас.

На втора позиция е българският 
„Лошо момиче” на режисьора Мари-
ан Вълев с Любомира Башева, Елена 
Телбис, Станислава Армутлиева, Дария 
Симеонова, Диляна Попова, Велислав 
Павлов, Деян Донков, Георги Кадурин в 
главните роли. Историята на художест-
вена гимнастичка, която тръгва по пътя 
на зависимостта от наркотици и прос-
титуция, за да се изправи пред себе си, 
е гледана от 12 887 зрители и има 114 
765 лева приходи за първите три дни на 
екраните.

„Шазам“ е най-гледаният
филм в България

Кокошките носачки в Германия средно са 
снасяли по близо 300 яйца всяка през 2018 
година. Всяка кокошка средно е снесла 

298 яйца за 12-те месеца през миналата година, 
което означава, че общо в Германия кокошките 
са снесли 12,3 милиарда яйца.

В зависимост от начина на отглеждане броят 
на снесените яйца варира. Например кокошките, 
отглеждани свободно, са снесли 298 яйца, а по-
дово отглежданите кокошки са снесли 300 яйца. 
Кокошките, отглеждани в батерийни клетки, са 
снесли 302 яйца годишно.

Органично отглежданите кокоши пък са сне-
сли средно 285 яйца през 2018 година.

В почти всички федерални провинции пре-
обладават подово отглежданите кокошки. Само 
в провинция Мекленбург-Предна Померания 
почти всяко второ яйце е от свободно отглежда-
на кокошка.

Кокошките в Германия 
снасят по 300 яйца годишно

Биолози препоръчват 
котките да не излизат навън

Дженижър Лопес със 
званието„модна икона“

Х
оливудската певица и актриса 
Дженифър Лопес ще получи 
званието „модна икона” за 2019 
година от Съвета на модните 

дизайнери в САЩ.
Церемонията по награждаването ще 

се състои на 3 юни в Бруклинския музей 
на Ню Йорк.

„С облеклото си Дженифър Лопес де-
монстрира увереност в себе си и сила. 
Всеки път дизайнерите и почитателите 
очакват с нетърпение нейните модни 
хрумвания”, каза модната дизайнерка 
Даян фон Фюрстенберг, която е основа-
телка на Съвета на модните дизайнери 
в САЩ.

Носителки на отличието са били Нао-
ми Кембъл, Бионсе, Иман, Кейт Мос.

„Стилът на Дженифър Лопес е смел, 
свободен и винаги се запомня”, каза 
генералният директор на организация-
та Стивън Колб.
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Роджър Уотърс призова 
Мадона да не пее в Израел

И
нтересът на туристите към 

Будапеща расте по-бързо, 

отколкото към всеки друг 

град в света. 

Специалисти от британска изсле-

дователска компания са анализира-

ли статистиката от Google Trends, за 

да установят от кои дестинации за 

пътуване са станали по-популярни 

сред туристите.

Унгарската столица Будапеща се 

оказва градът с най-голям ръст – 

87%. На второ място е столицата на 

Южна Корея – Сеул. Туристическите 

възможности на мегаполиса са 

интересни за 79% повече хора. На 

трето място в списъка е Копенхаген, 

за който запитванията са скочили с 

68%. В първата петица попадат Тел 

Авив и Варшава.

Що се отнася до почивките, за 

последните 10 години най-голям 

ръст на туристи има за Филипините 

– 170.5%. В този списък влизат също 

Южна Корея, Саудитска Арабия, 

Казахстан и Холандия. Нараства ин-

тересът и към Египет, Тунис, Турция, 

Франция и Бразилия.

Будапеща с най-голям 
интерес от туристите

Преподавател в японски университет може 

да бъде осъден до 10 години затвор, защо-

то е карал студентите си да произвеждат 

екстази, заявиха местните власти. Заподозреният 

е 61-годишен професор по фармакология от уни-

верситета Мацуяма в западна Япония. Той карал 

своите студенти да приготвят MDMA, или по-по-

знат като екстази през 2013 г. и друга така наре-

чена дизайнерска дрога през миналата година. 

Професорът е заявил пред разследващите, че е 

искал да разшири „образованието” на студентите 

му по фармакология, съобщава представител на 

здравното министерство. Екстазито, което е било 

произведено, не е било намерено и „вероятно е 

било изхвърлено”, добави представител, който 

пожела да запази анонимност.

А встралийска компания за недвижими 

имоти привлече вниманието на десетки 

хиляди онлайн потребители по целия свят, 

след като се опита да продаде своя луксозна 

недвижимост с клип, в който професионални 

танцьори изпълняват сложна хореография из 

имота. Видеото, поравно определяно в соци-

алните мрежи както като впечатляващо, така и 

като нелепо, всъщност е за четиристайна къща. 

Тя се превръща в декор за история с участието 

на добре сложен татуиран господин, който се 

прибира у дома с бялата си спортна кола, като на 

вратата го чака чаровната му съпруга. В най-до-

брите традиции на мюзикъла и модерния танц 

двамата използват всички основни помещения в 

къщата, за да развихрят уменията си, а виждаме 

и басейна – сниман и отгоре с дрон. Кадрите на 

двойката се редуват с близки планове на детайли 

от къщата и общи планове на помещенията, кое-

то само засилва общото усещане за продукция за 

възрастни.

Японски професор карал 
студентите си да правят екстази

Да продаваш 
имоти с танц

У
чени от Националния здра-

вен институт в Бетесда, щата 

Мериленд, разработиха 

капки за нос, които могат да 

бъдат полезни срещу алкохолизма.

Специалистите са добавили 

окситоцин към назален спрей. При 

прилагането му се оказало, че той 

активира центровете на удоволст-

вието в мозъка и позволява да бъде 

преодоляна алкохолната зависи-

мост.

Първоначалните опити били 

направени с опитни мишки. При тях 

употребата на спрея значително на-

малила нуждата им да употребяват 

алкохол в контролната група.

Невробиолозите стигнали до 

извода, че впръскването на хормо-

нален спрей в носната кухина поз-

волява да се контролира синтезът 

на гама-аминомаслената киселина. 

Това снижава до нула потребността 

от редовното поемане на алкохол. 

Ако тестовете с мишки се увенчаят с 

желаните резултати, „капките срещу 

алкохолизъм” ще могат да бъдат 

приложени и при хората.

Капки за нос срещу 
алкохолизъм

М
узикантът и активист за 

правата на палестинците 

Роджър Уотърс призова 

Мадона да не пее на 

финала на конкурса „Евровизия“ в 

Тел Авив на 18 май. „Ако вярваш в 

правата на човека, не се появявай 

в Тел Авив“, написа съоснователят 

на емблематичната рок група „Пинк 

Флойд“ в статия, публикувана във 

в. „Гардиън“. „Мои колеги музикан-

ти, които наскоро са свирили в 

Израел, казват, че правят това, за да 

изградят мостове в името на мира. 

Глупости. Да свириш в Израел е 

доходоносно, но служи за норма-

лизиране на окупацията, апартейда 

и етническото прочистване“, пише 

още Уотърс. Очаква се на финала на 

музикалния конкурс Мадона да из-

пълни две песни срещу хонорар от 

1,3 млн. долара, който ще бъде поет 

от израелския милиардер Силван 

Адамс.
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С
лужителите в техноло-
гичния сектор на Китай 
започнаха протест срещу 
все по-честата практика 

работната им седмица да бъде 72 
часа, като държавните медии са на 
тяхна страна.

Протестът започна, след като 
група разработчици в края на март 
поставиха началото на проект в 
платформата ДжитХъб (GitHub), 
наречен 996.АйСиЮ (996.icu) – пре-
пратка към това, че работата от 9 ч. 
сутрин до 9 ч. вечер 6 дни в седми-
цата може да докара служителя до 
интензивно отделение.

Китайските закони ограничават 
работната седмица до 40 часа, а 
извънредният труд не може да 
бъде повече от 36 часа на месец. На 

практика корпоративната култура 
в китайските технологични гиганти 
като „Хуавей“ (Huawei), „Алибаба“ 
(Alibaba) и „ДжейДи.ком“ (JD.com) 

кара служителите да остават след 
редовното работно време, а извън-
редният труд се възприема като 
възможност.

Протести в Китай срещу 
72-частова работна седмица

К
ралицата на попа Мадона 
издаде нов сингъл, записан 
в сътрудничество с колум-
бийския регетон изпълнител 

Малума. Парчето Medellin е водещият 
сингъл от предстоящия 14-и студиен 
албум на певицата. Тавата, озаглавена 
Madame X, ще излезе на музикалния 
пазар на 14 юни.

Madame X е първият албум на Мадо-
на след Rebel Heart от 2015 г., припомня 
изданието.

Освен сингъла, записан съвместно 
с Малума, новата тава на Кралицата на 
попа включва сътрудничества с Куейво 
от хип-хоп триото „Мигос” и със Суа Ли 
от рап дуото „Рей Шримерд”.

Междувременно в. „Сън” съобщи, че 
новият сингъл Medellin на Мадона е 
очаровал феновете, които масово спо-
делят в социалните мрежи, че не могат 
да му се „наситят”.

Мадона с 
нов сингъл

Д ария Радионова е на 26-го-
дишен модел и блогър от 
Русия. Тя събра погледа на 
лондончани с колата, която 

„разходи” из централните улици. 
Колата на Дария струва 270 хил. 
паунда. Возилото е покрито с 2 млн. 
кристала „Сваровски”. За изработ-
ката на това бижу са били нужни 
два месеца и 700 часа работа. Всеки 
камък е поставен ръчно. Екипът ра-
ботел по 12 часа на ден, за да успее 
да сбъдне желанието на Радионо-
ва. Това не е първият път, когато 
моделът покрива колите, които 
притежава, с кристали. През 2017 
плаща 150 хил. паунда за автомо-
бил с един млн. кристала. Подарък, 
който си прави за Коледа. През 
2014-а, когато Дария е била само 
на 21 г., също обсипва колата си с 
много блясък. „Ако Брус Уейн беше 
жена, това най-вероятно щеше да е 
колата му”, шегуват се по адрес на 
Дария и уникалното й возило.

Рускиня покри колата 
си със „Сваровски“

Германски учени откриха в Космоса най-ран-
ната молекула, образувала се след Големия 
взрив. Появата на молекулата HеН+ – йон 

на хелиев хидрид, бележи „началото на химията”. 
Екипът на Ролф Гюстен от института за радио-
астрономия „Макс Планк” от десетилетия търси 
йони на хелиевия хидрид в Космоса. Макар и съ-
ществуването на йона – съединение на йонизи-
рания водород и хелий, да е установено лабора-
торно още през 1925 г., той остава неоткриваем 
в Космоса.

„Тогава просто не е имало такива детектори” – 
обясни Гюстен.

Повече от 10 години екипът работи за съз-
даване на спектрометър с висока резолюция, 
който да може да регистрира индивидуалното 
инфрачервено излъчване от молекула в Космоса. 
Измерванията са направени от „Боинг 747”, обо-
рудван като летяща обсерватория. Молекулата е 
открита в планетарната мъглявина NGC 7027 на 
около 3000 светлинни години от Земята.

Откриха най-ранната 
молекула

Инициатива за приютяване на бездомни 
животни в Саудитска Арабия. Целта е 
четириногите да попаднат в безопасни 

ръце. Неин основател е палестинка, която живее 
в Рияд. Тя е успяла с помощта на доброволци да 
спаси над 100 котки и кучета през последните 5 
години. 

Преди дни от саудитска ветеринарна клини-
ка само за 3 дни бяха осиновени 16 животни. 
Семействата, които искат да си вземат домашен 
любимец, са интервюирани и съветвани как да 
осигурят на животното съответните грижи и 
медицински прегледи. Те трябва да подпишат и 
документи, които ги задължават да пазят живот-
ното и да не го изоставят.

Приютяват бездомни 
животни в Саудитска Арабия
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А
рменският геноцид e извършен 
умишлено и систематично от 
Османската империя по време 
на Първата световна война и 

малко след това над арменското насе-
ление. Паметта на жертвите на армен-
ския геноцид се почита всяка година на 
24 април.

Арменският геноцид се характери-
зира с масови кланета и насилствена 
масова депортация на над 1 000 000 
арменци, извършени от младотурските 
власти в периода 1915 и 1916 г. Репре-
сиите срещу арменското население 
започват  преди това, в края на ХІХ век. 
Жертвите през този период са около 
300 000 души. Между 1895 и 1921 г. са 
избити 1 543 271 мъже, жени и деца, 
много други са изселени.

През 1890 г. в Османската империя 
живеят 2,5 милиона арменци. Поради 
бързото разрастване на движението за 
автономия султан Абдул Хамид II пред-
приема действия, с които да задържи 
властта си над териториите, населени с 
арменци.

В опитите си да разпали конфликт, 
Високата порта подстрекава кюрд-
ското население срещу своите съседи 
арменците. След кланетата от страна на 
кюрдите арменците вдигат въстание, 
което е потушено от редовен турски 
аскер и кюрдски башибозук. По време 
на потушаването на въстанието през 
1894 година загиват 50 000 арменци, 
запалени са много села. Степента 
на вина на турското правителство в 
тези събития не е добре изяснена и е 
предмет на спорове, но е безспорно, че 
зверствата срещу арменската общност 
се извършват с мълчаливото съгласие 
на османската власт.

По време на Първата световна война 
турските власти смятат арменците 
в страната като руска „пета колона“. 
През февруари 1915 г.  всичките 60 000 

мобилизирани арменски войници са 
затворени в трудови лагери и след това 
са избити. Арменците, намиращи се 
в непосредствена близост до фрон-
та, както и други от вътрешността на 
страната, тръгват да бягат пеша през 
пустинните на Сирия и Месопотамия.

Според други източници те са били 
насилствено депортирани в кервани 
и обкръжени от турски войници, след 
което са избивани целенасочено по 
пътя и в лагерите. Голям брой арме-
нци са убити, а оцелелите след края 
на войната не могат да се завърнат по 

родните си домове. Тези арменци еми-
грират в руската част на Армения или 
Западна Европа, в Северна Америка и 
Австралия.

Споровете между Армения и Турция 
за събитията около арменския геноцид 
все още не са приключили. Армения 
твърди, че събитията, довели до по-
грома над арменците, са много добре 
планирани от страна на турската власт 
и това дава право те да бъдат класифи-
цирани като геноцид. Това твърдение 
на арменската държава от 1985 и 1986 
г. е прието и от международната общ-

ност в лицето на ООН, година по-късно 
и от Европейския парламент. От друга 
страна, Турция все още твърди, че съ-
битията от Първата световна война не 
са геноцид, а че просто някои турски 
военни са “отишли малко по-далече в 
действията си”.

По време на геноцида международ-
ната общност е знаела за тези събития, 
но въпреки това малцина реагират. 
Протестира американският посланик в 
Турция Хенри Моргентау, има сведения 
и за протести от българска страна.

Република Турция, наследник на 
Османската империя, възразява срещу 
използването на термина „геноцид“ за 
описване на събитията по това време и 
не признава каквато и да било отго-
ворност на турския народ или турската 
или османската администрация за тези 
събития. 

Много страни обаче признават, че 
над арменците е извършен геноцид. 
През 2004 г. Канада първа приема и 
прилага закон, според който от-
ричането на арменския геноцид е 
наказуемо. През 2006 г. френският 
парламент приема Закон за кримина-
лизиране отричането на арменския 
геноцид.

Арменският геноцид официално е 
признат от: Европейския парламент, от 
Комисията по външни отношения на 
Камарата на представителите на САЩ, 
от Комисията по външни отношения 
на Конгреса на САЩ, от държавите Ар-
жентина, Австралия, Армения, Белгия, 
Ватикана, Венецуела, Гърция, Италия, 
Канада, Кипър, Ливан, Литва, Полша, 
Русия, Словакия, Уругвай, Франция, 
Холандия, Швеция, Швейцария, Чили, 
от регионите в Австралия – щатите 
Южна Австралия и Нов Южен Уелс, 
в Бразилия – Сеара и Сао Пауло, във 
Великобритания – Шотландия, Северна 
Ирландия и Уелс, в Италия много общи-
ни гласуват признаването на геноцида, 
в Испания – Страната на баските и Ката-
луния, в Канада – Онтарио и Квебек, в 
Украйна – Крим. В САЩ 42 от 50-те щата 
са признали официално арменския 
геноцид.

В Турция лауреатът на Нобелова 
награда за литература Орхан Памук 
заявява в печата: “Никой не смее да го 
каже, но аз го казвам – турците са изби-
ли 1 000 000 арменци и 30 000 кюрди.” 
През 2008 г. 200 турски интелектуалци 
подписват петиция, с която се изви-
няват за етническото прочистване на 
арменците в Първата световна война, 
подписана за кратко време от още 29 
000 души.

През 2016 г. германският парламент 
одобри резолюция, с която признава 
масовите убийства на арменци от 
османските турци по време на Първата 
световна война за “геноцид”. 

В България признаването на армен-
ския геноцид от парламента се проваля 
на няколко пъти. През годините обаче 
много български градове на общинско 
ниво признават този геноцид. Това 
води до отмяна на тяхно побратимява-
не с турски градове.

На 24 април 2015 г. българският 
парламент все пак приема декларация, 
в която обаче фигурира терминът “ма-
сово изтребление”, а не геноцид.

Как Османската империя Как Османската империя 
изби над 1 млн. арменциизби над 1 млн. арменци

Турция продължава да отрича за геноцидаТурция продължава да отрича за геноцида
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