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ОТ РЕДАКТОРА

Когато преди няколко седмици излезе 
новината, че луноход е стигнал до обратната 
страна на Луната, цялото прогресивно 
интернет общество се възхити. Споделяния, 
лайкове, похвали за успеха на учените и дос-
тиженията на човешкия интелект. Повечето 
от тези възхитените обаче със същата страст 
споделят и всякакви безумни антиваксър-
ски теории на конспирациите. Хем вярват 
на учените, изпратили сложни машини до 
Луната и Марс, хем не им вярват, като им 
показват резултатите от проучване след 
проучване, които доказват, че ваксините не 
причиняват аутизъм или други сериозни 
заболявания.

И докато се радваме на научните дости-
жения, една болест, която мислехме, че е 
победена преди десетилетия, се завръща 
триумфално.

По последни данни федералните власти 
в САЩ съобщават, че от 1 януари в САЩ има 
704 заболели от морбили, главно в град Ню 
Йорк и окръг Роклънд. Повечето заболели 
са от общността на ортодоксалните евреи. 
На много други места странното съвпадение 
е, че увеличените случаи на зараза са в 
райони, където живее по-богатата част от 
средната класа - тази, която има интернет и 
се информира от него. 

В Европа, както съобщихме на нашия сайт, 
има троен скок на заболелите от морбили в 
страните от ЕС. 

През ден четем за няколкомесечни 
бебета, които са били заразени от коварната 
болест (която не е просто обрив), защото 
са били твърде малки за ваксина, но някой 
около тях е бил болен, защото не е послед-
вал лекарските препоръки.

Властите в щата Ню Йорк продължиха да 
затварят училища и да налагат глоби, за да 
ограничат разпространението на морбили. 
Департаментът за здравеопазване на град 
Ню Йорк е изпратил призовки на 57 души, 
които не са изпълнили нареждането за вак-
синиране срещу морбили. Всеки от призова-
ните може да бъде глобен с 1000 долара. 

Служителите приканиха щатския конгрес 

да отмени закон, допускащ освобождаване 
от задължението за имунизация поради 
религиозни убеждения.

Мерките в Ню Йорк изглеждат като стъп-
ка в правилната посока, но може би too little, 
too late, както казват американците. Знам 
доводите от другата страна на дебата - че то-
ва какво слагаш в собственото си тяло е твое 
решение или на родителите ти, ваксините 
трябва да са доброволно решение и абсо-
лютно невярното твърдение - че са опасни. 
Като цяло съм върл противник на налагани 
от държавния апарат разпореждания, които 
касаят тялото ни (примерно жената дали да 
има или да няма право на аборт). Но в слу-
чая става въпрос за обществена опасност. 
И да - решението за ваксините трябва да е 
на отделния индивид (или неговите роди-
тели). Но ако нямаш ваксина, си опасен за 
околните и тогава няма да се сърдиш, ако ти 
е забранено да ходиш на обществени места 
- училища и детски градини, болници, кина, 
летища и всякакви други места, на които 
може да разпространиш заразата. Защото 
всяко лично решение има и последици. 

Здравните власти също трябва да прераз-
гледат и списъка, и начина, по който по-
ставят ваксини на новородените и малките 
деца - дали не са твърде много, твърде 
начесто и накуп - родителските страхове 
също трябва да бъда успокоени, защото 
всяка майка и баща искат без съмнение 
най-доброто за децата си. Задължение е на 
лекарите да направят така, че всеки да са 
чувства спокоен и уверен, че ваксините ще 
му помогнат. 

И престанете да се диагностицирате и 
лекувате по интернет – гугъл, фейсбук и 
туитър не са източници на информация по 
темата. Доверете са на вашия лекар, а не на 
конспиративни теории, разпространявани в 
социалните мрежи.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

За Бога, ваксинирайте ги 
тези деца
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Скандалите около апар-
таментите на властта 
в последните няколко 
седмици са нанесли 
видима имиджова 
щета върху основаната 

управляваща партия ГЕРБ. Различни 
социологически агенции оповестиха 
проучвания, според които БСП изпре-
варва ГЕРБ по отношение на доверието 
на избирателите. Любопитно е, че сред 
тези социологически агенции има и 
такива, за които е публично известно, 
че са близки до основната управляваща 
партия. За отбелязване е и факта, че 
преднината на БСП е в рамките на ста-
тическата грешка. До скоро обаче дори 
такава скромна преднина изглеждаше 
невъзможна за социалистите.

През март ГЕРБ получаваха около 
33% от гласовете, а БСП - около 30 
на сто на предстоящите европейски 
избори. През април обаче картината е 
по-различна и герберите 

губят цели 3 процента от 
подкрепата си

докато социалистите успяват да запазят 
нивата си и дори минимално да ги пока-
чат. Ако изборите бяха днес, около 31% 
от българите биха гласували за БСП, а 
около 30 на сто за ГЕРБ.

От БСП вече заявиха, че ако се окажат 
първа сила на евровота това би било 
предпоставка за предсрочни парламен-
тарни избори.

Скандалът “Апартаментгейт” избухна, 
след като се оказа, че мнозина пред-
ставители на властта са се сдобили с 
имоти, които са купени на по-ниска 
цена от пазарната. Някои от тези 
имоти са изключително луксозни, вкл. 
със собствен асансьор, като този на 
зам.-шефа на ГЕРБ Цветан Цветанов. 
Скандалът доведе до серия от оставки. 
Самият Цветанов се оттегли от парла-
мента, но запази партийния си пост. 
Правосъдният министър Цецка Цачева 
също напусна поста си. От парламента 
излезе и депутатът Делян Добрев, 
както и хора на по-ниски властови 

позиции. Според политически ко-
ментатори зад този скандал прозира 
дългата ръка на Бойко Борисов, който 
се опитва да си върне партията от 
Цветанов. Вторият човек в ГЕРБ в 
много отношение е възприеман като 
първи, тъй като именно той създаде 
и поддържа вързка със структурите 
на партията по места и има огромно 
влияние в парламентарната група. 
Скандалът обаче удря и по имиджа на 
самия Борисов, тъй като голяма част 
от хората са на мнение, че той няма 
как да не е знаел за имотите, закупени 

от неговите хора. Освен това всички, 
подали оставки, заявиха че са невинни 
и се оттеглят само и единствено по 
морални съображения.

Твърдо на трета позиция остава ДПС 
с около 12% подкрепа. ВМРО също 
покачват нивото си на подкрепа през 
април спрямо март - от 4 на 5 процента. 
Те събират голяма част от патриотичния 
електорат - около 55 на сто, запазвайки 
шансовете си да минат бариерата от 

5.88%.
На пета позиция е “Демократична 

България”. Те запазват около 4% дове-
рие. Шести са „Воля” с 3 на сто, след тях 
са „Атака“ с 2% и др.

На въпрос дали сънародниците ни са 
взели твърдо решение за коя партия/
коалиция ще гласуват, общо 57 про-
цента сочат, че все още не са решили 
за кого и дали въобще да гласуват. 43% 
пък обясняват, че са взели категорично 
решение. От всички анкетирани 38 на 

сто заявяват, че ще упражнят правото 
си на глас, а 31% по-скоро биха гласу-
вали. 

На въпрос доколко важно е гласу-
ването за евродепутати 16 на сто са 
заявили, че вотът е изключително ва-
жен. Най-много от всички - 40% - са на 
мнение, че изборите са по-скоро важни. 
21 процента отговарят с „по-скоро не 
са важни”, 13% - „изобщо не са важни”, 
а 10 на сто не знаят, или не могат да 
преценят.

БСП изпревари ГЕРБ заради БСП изпревари ГЕРБ заради 
„Апартаментгейт“„Апартаментгейт“
Социалистите заговориха за 
предсрочни парламентарни избори

Бойко Борисов
Сн. Асен Тонев, БТА

Сн. Асен Тонев, БТА
Корнелия Нинова
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Известната мисъл, че българ-
ските партии мога да останат 
без членове, но никога няма 
да останат без мераклии за 

министри и депутати, се оказа не съв-
сем вярна. В рамките на няколко дни 
четирима души отказаха да станат депу-
тати. При това перспективата пред тях 
бе да са депутати от най-голямата упра-
вляваща партия - ГЕРБ.

Мястото бе освободено, след 
като Делян Добрев подаде оставка. 
Следващите в листата след него бяха 
бившият зам.-областен управител на 
Хасково Валентин Ангелов, настоящият 
зам.-министър на енергетиката Жечо 
Станков, държавният здравен инспек-
тор Ангел Кунчев и директорът на 
Националния исторически музей (НИМ) 
Бони Петрунова. И четиримата обаче 
отказаха да влязат в парламента.

В крайна сметка петият опит за по-
пълване на депутатското място се оказа 
успешен. Мястото на Добрев бе заето от 
Митко Полихронов, който досега беше 
зам.-председател на общинския съвет в 
Хасково. Полихронов вече положи клетва 
като депутат от ГЕРБ. Все пак две седмици 

най-голямата парламентарна партия 

бе с един народен 
представител по-малко
Добрев подаде оставка, тъй като 

името му бе замесено в скандала 
“Апартаментгейт”, Той взе това решение 
след разговор с председателя на ГЕРБ и 
министър-председател Бойко Борисов.

„С поредната фалшива новина 
чашата на търпението ми преля - не 
искам повече името ми и това на ГЕРБ 
да бъдат петнени”, коментира Добрев. 
Той аргументира личния си акт и като 
знак на солидарност със своите колеги, 
които са спазили моралния стандарт 
на ГЕРБ и напуснали постовете си само 
заради съмнения.

„Фалшивата новина” поради която 
Добрев подава оставка, е публикация 
на „Биволъ” за имотни сделки на се-
мейството на депутата със заглавие 
„Дриймтимът на Делян Добрев в апар-
таментгейт с рекордно евтини жилища”. 
В материала са описани имотни сделки 
на майката на депутата, братовчедка 
му Росица Гаргова и кумът му Евгени 
Консулов, които са пазарували ново 

строителство в София на цени от 270 
евро на кв. м. Сделките са осъществени 
2016 – 2018 г. Изброените в публикаци-
ята лица са част от т.нар. „Дриймтийм”, 
назован така от самия Добрев, след 
медийни публикации за кадруване в 
община Хасково. Във фирми свързани 
с Гаргови и родителите на Добрев, са 
отишли над 100 млн. лв. от обществени 
поръчки.

Това бе втората оставка на Добрев 
в този парламент. Първата той подаде 
преди година и половина 

след иницииран от БСП 

скандал 
за роднински назначения в община 

Хасково. Тогава обаче парламентарната 
група на ГЕРБ подкрепи Добрев и след 
мощна кампания в негова подкрепа ос-
тавката му беше отхвърлена от мнозин-
ството в пленарната зала. Впоследствие 
обаче Конституционният съд обяви, че 
депутатите не могат да гласуват против 
волята на колегата си, но междувре-
менно Добрев промени решението си, 
оттегли оставката си и остана депутат. 
Заради решението на Конституционния 
съд обаче, втората му оставка нямаше 
как да бъде отхвърлена.

Четирима отказаха да станат 
депутати

Делян Добрев

В крайна сметка парламентарното 
кресло бе заето от петия опит
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Разходите за труд в 
Германия са били близо 
една трета над сред-
ното им равнище за ЕС 
през 2018 г., Това обяви 
Федералната статистиче-

ска служба.
Работодателите в частния сектор в 

Германия са плащали 35 евро на час 
(39 долара), а това е близо 32 процента 
над средната надница от 26,60 евро за 
28-те страни членки, сочат данните на 
германската статистическа служба.

Според тях разходите за труд в 
Германия се нареждат на шеста по-
зиция в класацията за блока или без 
промяна спрямо 2017 година.

Дания продължава да 
бъде лидер 

с 44,70 евро на час през 2018 година, 
следвана от Люксембург с 40,30 евро 
и Белгия с 40,00 евро, Швеция с 39,30 
евро и Франция с 36,50 евро.

България отчита най-ниски разходи 
за труд с 5,30 евро на час.

Данните включват заплащането в 
промишлеността и сектора на услугите, 
но не и на държавните служители. 
Разходите за труд отразяват заплати и 
допълнителни плащания.

Според данни на Евростат, основани 
на информация от Международния 
валутен фонд и Европейската централ-
на банка най-високата средна заплата в 
Европа имат гражданите на княжество 
Монако - 5900 евро месечно. Както е 
известно в княжеството има истинско 
струпване на богати хора от всички 
сфери на обществото - политици, биз-
несмени, спортисти, кинозвезди.

На второ място е Лихтенщайн. В това 
княжество средната заплата е 5425 ев-
ро на месец. Следва Швейцария, където 
тя е 5323 евро на месец.

Близо до лидерите в класацията 
по заплати са Люксембург, Дания и 
Исландия. Средният месечен доход на 
гражданите в тези държави е близо до 
5000 евро.

В Топ 6 по заплати в Европа са малки 

държави, които 

не разполагат с природни 
ресурси и силна 

икономика
като изключим Дания и Швейцария. Но 
са богати и гражданите им също.

Следват големите европейски дър-
жави със силно развити икономики. 
Германия е със средна месечна заплата 
от 3771 евро, Швеция е с 3340 евро, 
Франция - 2957 евро, Великобритания 
- 2498 евро. Разтърсваната от политиче-
ски кризи Италия е с 2189 евро, испан-
ците взимат средно 2189 евро.

България продължава да е с много 
ниско класиране по този покзател. 
Според Националния статистически 
институт средната заплата в края на 
миналата година у нас е била 575 евро. 
Изпреварени сме от повечето източно-
европейски държави, и то чувстви-
телно. Например в Естония средната 

заплата е 1320 евро, в Латвия - 1015 
евро. Гърците също са напред, макар 
че преживяха финансова криза - 1092 
евро.

Все пак ние водим на албанците и 
сърбите - съответно там средните за-

плати са 480 и 450 евро. Изпреварваме 
и страните от бившия СССР, без 
прибалтийските републики. В Русия 
средната месечна заплата е 510 евро, 
в Украйна - 262 евро, в Беларус - 406 
евро.

Трудът в България струва 5 Трудът в България струва 5 

Най-високата средна заплата в Европа е в Монако - 5 900 евро

евро на час, в Германия – 35 евроевро на час, в Германия – 35 евро
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Съдът във Флорида поста-
нови парична гаранция 
за  мъжа, обвинен, че е 
убил цялото си семей-
ство  заради 250 хиляди 
долара, които откраднал 

от тях и изпратил на българка, с която 
се запознал в сайт с порно камери.

В петък съдът определи гаранция 
от 750 хиляди долара за 29-годишния 
Грант Амато, което изненада мнозини. 
Съдията обаче каза, че с оглед на факти-
те по делото няма как да откаже иска 
на защитата, но постанови сравнително 
висока гаранция.

Прокуратурата посочи  уменията на 
Амато с компютри  като довод срещу 
освобождаването му под гаранция. 
Според тях мъжът можел да си направи 
фалшиви документи и да пътува. Те 
поискаха от съда гаранция от 25 мили-
она долара.

„Момичето е определено 
един мотив за него да 

напусне тази страна и да 
отиде до България“

каза в залата заместник главния проку-
рор на щата Стюарт Стоун.

Прокуратурата  иска смъртно нака-
зание  за Амато за тройното убийство.  
Властите  откриват телата на бащата на 
Грант – Чад Амато, на 59 години, майка-
та 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.

Защитата за пореден 
път посочи, че срещу 
Амато няма никакви 
физически доказа-
телства, които да го 
свързват с престъпле-
нието. Адвокат Джеф 
Дауди поиска гаранция 
от около 150 хиляди 
долара.

Ако успее да намери 
парите (около $75 000 
за бонд  компания), той 
ще трябва да носи GPS 
гривна, да не напуска 
централна Флорида и 
да не ползва компютри 
или други устройства с 
интернет. Амато няма 
право да се вижда с 
потенциални свидете-
ли по делото, включи-
телно и другия си брат 
Джейсън.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Гаранция за мъжа във 
Флорида, избил семейството 
си заради българка

Българин задържан в Холандия за 1,6 тона 
кокаин, скрит в банани 

Полицията и гранич-
ните служби в Дордрехт, 
Холандия, задържаха 
40-годишен българин за тра-

фик на наркотици. Арестът се случил в 
склад в града, който се намира на 90 км 
от Амстердам.

Преди това холандските власти 
конфискуваха 1,6 тона кокаин, скрит в 
палети с банани, които идвали от Коста 
Рика. Пратката била в контейнер на прис-
танището в Ротердам, а митничарите я 
допуснали, защото знаели, че полици-
ята ще я държи под око. Така властите 
последвали наркотика до Дордрехт. 
Стойността на дрогата на пазара е над 40 
милиона евро. 

През февруари прокуратурата там 
разкри 19 тона кокаин, скрити в друга 
пратка в Ротердам. 
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Кошмарът на всеки качил се зад 

волана – да избуги контрол над превоз-

ното средство. Това, по думите на Рогел 

Медероз се случило с него, докато 

бил зад волана на тира, предизвикал 

бруталната верижна катастрофа край 

Денвър, Колорадо миналия четвъртък. 

Инцидентът отне живота на четирима 

души и остави 10 други в болница с теж-

ки наранявания. 23-годишният шофьор 

казва, че е опитал да избегне най-лошо-

то като минал в дясната аварийна лента, 

но там имало друг ТИР, който бил спрял. 

Тогава Медероз се връща в лентата за 

движение и се врязва в колона от срели 

заради задръстване коли. Последва 

експлозия и брутален огън, който 

буквално стопил ламарините на авто-

мобилите. Пристигналите спасителни 

екипи казват, че им е било трудно да 

определят не просто модела, а вида на 

изгорелите превозни средства.

Общо 24 леки коли и 4 тира постра-

даха при катастрофата, обстоятел-

ствата около която още се изясняват. 

Междувременно Рогел Медероз е зад 

решетките в очакване на официални 

обвинения срешу него за убийство. 

Властите казаха, че верижната 

катастрофа е станала в най-лошото 

време от деня. На 25 април следобяд 

по магистралата I-70 е имало натова-

рено движение. Тирът управляван от 

Медероз подминава някои от наредени 

автомобили с 130 км в час. По това 

време, според шофьорът той вече не 

контролирал камиона си. Влогър, който 

също бил на магистралата, случайно 

записва как Медероз профучава до 

него. „О, господи, за малко щяхме да 

умрем“, казва Джош Макътчин от канала 

в YouTube Burger Planet. „Нещо гори, 

нещо избухна тук“, се чува във видеото. 

Медероз карал т.нар fl atbed или 

камион с открито ремарке пълно с 

дървен материал. Според очевидци на 

пожара, 

първо се чула експлозия, а след това 

избухнали и пламъците

Спасителните екипи се бориха със 

стихията с часове. Те били затруднени 

да смогнат на огъня, разказват очеви-

дци. Някои от тях се присъединили и 

помагали като пренасят вода от жили-

щен комплекс в близост.

„Просто не е за вярване”, казва Тай 

Кънтримен от полицията в Лейкууд, 

Колорадо, когато вижда огромните 

щети.  Снимки от инцидента показват 

мащабите на пламъците и изпепелените 

автомобили. 

Властите идентифицираха жертвите 

като 61-годишния Дойл Харисън, от 

Хъдсън, 67-годишния Уилям Бейли, от 

Арвада, 24-годишния Мигел Арелано, 

от Денвър и 69-годишния Станли 

Политано, от Арвада. Причината за 

смъртта на четиримата души все още се 

изяснява. Властите имаха 

затруднения в 
идентифицирането на 

жертвите
заради огнения ад, в който изгоряха 

автомобилите. Според съдебна меди-

цина в Колорадо едната от жертвите 

е загинала на място от сблъсъка. Не 

е ясно обаче дали и другите трима са 

издъхнали на място, но в следстие на 

изгаряния или на задушаване. Предстои 

да се обявят резултатите от аутопсиите. 

Шофьорът на тира Рогел Медероз 

успява да се измъкне от горящата 

купчина коли само с леки наранявания. 

Моменти преди сблъсъка, той се обаж-

да на брат си и шурея си и им казва, че е 

загубил спирачките си по пътя. Властите 

все още разследват дали камионът му е 

бил изправен преди да потегли на път. 

Транспортната компания, за която е 

работил има поне 30 нарушения за без-

опастност на движението, сред които 

и нарушения свързани с неизправни 

спирачки. Според Министерство на 

транспорта компанията притежава 5 

тира и в нея работят петима шофьори. 

Оторизирана е да превозва оборудва-

не, селскостопански и строителни ма-

териали до множество щати в Средния 

запад. За последните 3 години шофьори 

на компанията са били глобявани 3 

пъти за неизрядни спирачки. Шофьорът, 

чийто CDL е издаден в Тексас няма 

предишна криминална история

В съда идимо разстроен Медероз  

мъж изслуша възможните обвинения за 

убийство. Според адвоката на Медероз 

клиентът му е „потънал в скръб“. 

„Всички са съгласни, че става дума за 

инцидент. Властите са съгласни, че това 

е инцидент и е трагично“, каза Робърт 

Кори, адвокат на задържания Медероз. 

Според документите от първоначал-

ния разпит на шофьора секудни преди 

сблъсъка той

 „просто затворил очи 
защото мислел, че ще 

Четирима убити, 10 ранени и един в 
затвора след катастрофата на I-70 
край Денвър

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Ад на магистралата – безразумно Ад на магистралата – безразумно 
шофиране или отказали спирачкишофиране или отказали спирачки

23-годишният Рогел Медероз плака в съда. Според адвоката му Медероз е потънал в скръб заради 
случилото се.

Тирът се движил с 136 км/ ч, когато шофьорът загубил контрол

BG VOICE
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Изостреният дебат за 
часовете зад волана 
при шофьори на 
камиони продължава, 
а с това и полеми-
ката доколко тези 

правила пречат на бизнеса и помагат 
за предотвратяването на тежки пътни 
инциденти. 

Според проучване на Northeastern 
University и University of Arkansas от 
февруари 2019 г. употребата на елек-
тронни логбуци (ЕLDs) не е спомогнала за 
намаляването на катастрофите с тирове в 
страната. Изследването се базира на дан-
ни от Федералната агенция за моторни и 
превозни средства (FMCSA) oт 1 януари 
2017 до 1 септември 2018 г. и намира, че 
независимо от по-стриктното спазване 
на т.нар hours of service (HOS) това не е 
повлияло на броя на пътни инциденти с 
камиони за изследвания период. 

Броят на нарушения за HOS при шо-
фьорите в малки и средни транспортни 
компании е спаднал от 6% на 2,9% в 
периода на строго въвеждане на мерките 
за часове на пътя. В този период срав-
нително по-малко нарушения на тези 
HOS правила са направили шофьорите 
в малки транспортни компании. При 
независимите контрактори на пътя 
(owner-operators) нарушенията на HOS 

са спаднали от 10.7% до 6%. Най-малко 
нарушения на правилата правят шофьор-
ите на камиони към големи транспортни 
компани - 0,85% и спад до 0,75%

Междувременно Арканзас е начело 
на списъка от щати, които следят най-
стриктно за спазването на Hours of service 
въпреки спада на нарушенията им в 
цялата страна. 

Връзката между часовете зад волана 
и броя на катастрофи е по-скоро не-
гативна - двете не си влияят толкова 

значимо, според данните от изследва-
нето. Колкото по-малка е транспортата 
компания обаче, толкова по-голям 
е процентът на нарушения на тези 
правила преди въвеждането на задъл-
жителното използване на електронни 
логбуци. Статистиката показва и друго - 
големите компании имат повече случаи 
на катастрофи въпреки по-малкия брой 
нарушения. 

Компании с между 2 и 6 камиона са 
имали средно по 242 пътни инцидента 

на седмица преди въвеждането на 
електронните логбуци и 247 пътни 
инцидента, след като задължителното 
им използване влезе напълно в сила. 
Покачване на пътните инциденти след 
влизането в сила на т.нар ELDs има и 
при компаниите с над 20 камиона - от 
254 на 262 пътни инцидента. 

Транспортните компании с над 1000 
камиона са регистрирали 12% повече 
нарушение на пътя след пълното вли-
зане в сила на електронните логбуци. 

Къде са най-стриктни проверките за Къде са най-стриктни проверките за 
Hours of ServiceHours of Service

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Класацията е за последните 4 години и показва броя на часовете с нарушения, регистрирани в съответния щат в проценти

умре“ 
 Ужасяващата сцена оставя траен 

отпечатък в съзнанието на очевидците. 
Хората лазели извън смазаните коли и 
издърпвали други, заклещени в лама-
рини и пламъци. 

Една от пострадалите в катастрофата, 
казва, че ако не са били няколко добри 
самарянци да я измъкнат нямаше да 

е сред живите. „Не осъзнавах колко е 
тежко докато не видях кадрите“, казва 
Лесли Мадокс, която има счупена ръка, 
нос и натъртвания по цялото тяло. 
Камионът, управляван от Медероз 
ударил колата й от страната на пътника. 
При сбъсъка жената е изстреляна от 
предното стълко върхи няколко други 
автомобила. Тогава жена, която учила за 

парамедик и оказала помощ „Тя не беше 
ранена, но ако още нещо беше избухна-
ло сега и двете нямаше да сме тук“, каза 
Мадокс.

Съдът постанови гаранция от 400 

хиляди долара за Медероз. Той е ле-
гален имигрант от Куба без предишни 
криминални обвинения. Следващото 
му изслушване е насрочено за петък, 3 
май. 

Спасителните екипи се бориха с пламъците с часове. Очевидци на сцената казват, че ламарините се топяли 
през очите им

Ново проучване развенчава идеята, че часовете зад волана влияят на 
броя на катастрофите 
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BG ТЕЛЕГРАФ
Българите не вярват в съдебната 
си система
България отново е в дъното на класа-

ция за доверие в независимостта на 
Темида. Според публикувано изслед-

ване на ЕС 58% от гражданите на страната 
ни са дали негативна оценка на съдебната 
система, 34 на сто  са я оценили позитивно, а 
8% нямат мнение по въпроса. Еврокомисарят 
по правосъдието Вера Йоурова отхвърли 
възможността мониторингът върху съдеб-
ната система да отпадне до края на мандата на 
комисията наесен.

Няма опасност от намеса по 
интернет в евровота

Нито при използването на 
машинно гласуване, нито при 
обработката на резултатите от 

хартиените бюлетини няма предаване 
на данни по интернет. Отчитането на 
резултатите и целият изборен процес не 
са подложени на влиянието на интернет 
средата и възможността от евентуални 
намеси. Това заяви говорителят на ЦИК 
Александър Андреев. 

Адвокатите няма да докладват 
клиентите си
Парламентът гласува на първо четене 

промените в Закона за мерките срещу 
изпирането на пари, с които отпада 

задължението на адвокатите да докладват пред 
ДАНС за съмнителни операции или сделки на 
свои клиенти. Този ангажимент на адвокатите 
бе въведен с влезли в сила в началото на годи-
ната промени, но предизвика недоволството на 
гилдията и дори се стигна до протести. Според 
адвокатите, те се превръщат в доносници и 
нарушават адвокатската тайна.

Парламентът със закон за розата

Депутатите обсъдиха на първо 
четене законопроект за масло-
дайната роза, с който се урежда 

регистрацията на розопроизводите-
лите, преработвателите и обектите за 
производство на продукти от цвят на 
маслодайна роза. Специалният закон 
цели да регламентира създаването, 
отглеждането и идентификацията 
на насажденията. Текстовете засягат 
още изкупуването и преработката на 
цвета, както и контрола върху дей-
ността на розопроизводителите и 
преработвателите.

Правителството отпусна 20 
млн. за вероизповеданията
Правителството одобри 

допълнителни разходи по 
бюджета на Министерския 

съвет за 2019 г. в размер 20 770 
000 лв. за държавната субси-
дия за тази година по Закона за 
вероизповеданията.

От тях 15 000 000 лв. са за източноправославното вероизповедание, което е 
остатък от държавната субсидия за 2019 г. и 5 770 000 лв. са за мюсюлманското 
вероизповедание. Средствата по бюджета на МС ще се осигурят за сметка на 
предвидените разходи по централния бюджет.
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Много хора в Щатите 
смятат, че имат 
гарантирано 
право на пенсия 
за работен стаж и 
платени вноски, и 

че държавата е длъжна да им плаща на 
старини. Оказва се, че това не е така. 

Историческа справка показва, че 
българин е в основата на промяната на 
политиката на американските социални 
служби, които в зората на създаването 
си обявяват пенсията за естествено 
право на всеки човек, а сега не. И макар 
случаят с нашия сънародник да е много 
стар, всички специалисти все още го 
сочат като ключов и емблематичен за 
позицията на правителството и соци-
алните.

Въпросният българин се казва Ефрем 
Несторов (Ephram Nestor), а делото му е 
от 1960 г. То стига чак до Върховния съд 
на САЩ, където съдиите вземат обратно 
решение и отхвърлят становището от 
по-ниска инстанция. Последното отсъж-
дане e публикувано на страницата на 
социалната администрация, в раздела с 
исторически факти.

Ефрем дошъл в САЩ през 1918 
г. Започва да плаща за социалното 
осигуряване, когато тази програма е 
създадена през 1936 г. От 1955 г. той 
започва да получава по 55,60 долара на 
месец, тъй като тогава навършва пенси-
онна възраст. Година след това Ефрем 
е депортиран заради членството си в 
Комунистическата партия. Тогава вече е 
влязъл в сила закон, който постановява, 
че всяко лице, депортирано от страна-
та, ще загуби социалните си обезщете-
ния. Той обжалвал депортацията.

Съпругата на Несторов Барбара, коя-
то останала в страната и имала право да 
получава добавка към своята пенсия за 
съпружество с пенсионер, получила 

известие за спиране на 
неговите плащания 

и отказ за добавката. 
Несторов, чрез съпругата си, завежда 

дело в окръжния съд с твърдението, 
че прекратяването на пенсионното му 
осигуряване е в нарушение на петата 
поправка в конституцията на САЩ. 

Той заявява, че е лишен от право на 
собственост върху натрупани с времето 
обезщетения и това е станало без да е 
имало съдебна процедура или т.нар due 
process. 

Окръжният съд излиза с решение в 
полза на Несторов, но министърът на 
здравеопазването, образованието и со-
циалното осигуряване Артър Флеминг 
обжалва директно пред Върховния съд. 
По същото време делото за депортация 
на българина не било още решено, но 
после той го загубил.

Върховният съд преобръща нещата 
срещу Ефрем. С 5 срещу 4 гласа вър-

ховните съдии отсъждат, 
че той няма право на 
пенсия. Мнението на 
съда е, че „системата за 
социално осигуряване е 
предназначена да бъде 
форма на дългосрочно 
социално осигуряване, 
която трябва непрекъс-
нато да се адаптира към 
изискванията на проме-
нящата се работна сила, 
което не позволява тя да 
се постави в рамките на 
правото за придобитото 
имущество“. Клаузата 
за due process пък е 
счетена за възпрепят-
стваща действия на 
правителството, които 
не могат да бъдат рацио-
нално обяснени. Съдът 
също така постановява, 
че прекратяването на 
обезщетенията няма 
наказателен елемент, 
а по-скоро е „отказ за 
извъндоговорно обез-
щетение от страна на 
държавата“.

Семейството на 

Несторов не го определя като върл ко-
мунист. Съпругата му Барбара го нарича 

мечтател със стремежи да 
създаде ново изобретение 
и е категорична, че той почти не е раз-
бирал идеологията на партията. Ефрем 
обаче хранел топли чувства към Русия. 
Самата Барбара била с по-дълбоки 
политически разбирания.

По ирония на съдбата обаче депор-
тирана е не тя, а Федя, както тя нарича 
Ефрем. 

Барбара дошла в Америка от Унгария 
през 1888 г., когато била само на 4 
години. Открива социализма, когато 
е на 16 г. и оттогава започнала да 
счита манифеста на Маркс за своя 
библия. Тя била член на Работническо-
комунистическата партия в Денвър. 
Барбара се запознала с Ефрем по време 
на Голямата депресия. Тогава тя живее-
ла в Лос Анджелис и там се превърнала 
в един от водещите организатори за 
комунистите в района. Барбара също 
предала радикалните си за това време 
разбирания и на децата си, и ги отсто-
явала до смъртта си през 1979 г. Ефрем 
от своя страна продавал зеленчуци 
от врата на врата. От него Барбара 
научила, че той избягал в Швейцария, 
за да не участва в Балканската война. 
Оттам негов приятел лекар му помог-
нал да стигне до Щатите. Барбара била 
впечатлена от симпатичния вид на 
Ефрем, както и от чувството му за хумор 
и доброто му отношение към децата 
й от предишен брак, но пък и посоч-
вала, че не го харесвала като цяло. 
Двамата заживяват заедно през 1933 г. 
и сключват брак през 1936 г. В същата 
година Ефрем става член на партията, 
но само за около три години. Според 
Барбара, и по-късно според дъщеря й 
Дороти Ефрем не можел да се справя и 
с най-малките задачи, възлагани му от 
партията. 

Барбара била 

чест обект на разследване 
от страна на ФБР и един от 11-те изя-
вени комунисти, арестувани в шумна 
акция през 1951 г. Тя била обвинена в 
заговор, който да доведе до насилстве-
но сваляне на правителството на САЩ. 
Барбара имала и осъдителелна присъ-
да, отменена по-късно от Върховния 
съд. 

По последни спомени на Барбара 
Ефрем бил разочарован от България, 
след като заживял там след депор-
тацията си. Няма данни как се е 
развил животът му там, но вероятно 
е бил изпълнен с много препятствия. 
Неговият случай повдига въпроса, 
противоречи ли крайното решение 
на върховните съдии на концепцията 
за социалната държава, която била 
широко застъпена в Щатите през 
30-те и 40-те години. Специалистите 
казват че противоречие няма. Просто 
изплащането на пенсиите не е до-
говорно право с държавата и не е 
гарантирано, макар че човек прави 
парични вноски с години (Ефрем 
например е плащал цели 19 години). 
Гаранцията е по скоро морална, но 
няма договорни измерения и така 
не се отхвърлят социалните функции 
на държавата. Решението от делото 
на Ефрем не е било оборено в съда 
досега.

Как заради един българин САЩ не Как заради един българин САЩ не 
са длъжни да плащат пенсииса длъжни да плащат пенсии

Ефрем Несторов губи ключово 
дело във Върховния съд и създава 
прецедент

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Ефрем Несторов

Барбара с предишния си съпруг



30 април – 2 май 2019 15



Няма по-сигурна инди-
кация, че в България 
предстоят сериозни 
промени, от случва-
щото се в „Нефтохим“. 
Единствената рабо-

теща рафинерия в Родината винаги е 
била катализатор на политическите 
и обществените размествания – и 
при комунизма, когато директорът на 
завода е бил винаги най-преданият 
на партията; и в първите години на 
демокрацията, когато тя бе средство за 
обогатяване на различните лобита във 
властта… Но и след „руския“ й период, 
когато всичко бе с точно обратен знак.

Не политиците командваха рафи-
нерията, а тя управляваше тях - всяка 
обществено известна личност, която бе 
загубила доверието на „ЛУКойл“ и ней-
ния български ментор Валентин Златев, 
изпадаше тутакси в немилост. Справка: 
Трайчо Трайков и журналистът Георги 
Коритаров. Затова разместванията в 
самия „ЛУКойл Нефтохим“, които про-
изтекоха миналата седмица, са нещо 
много повече от обикновена промяна в 
управлението.

Човекът, който десетилетия наред 

олицетворяваше здравата 
руска ръка в България – 

Валентин Златев
бе свален от поста си. Той вече няма 
да управлява „ЛУКойл България” - най-
големия търговец на горива в страната 

с оборот над 3 млрд. лв. Официалното 
прессъобщение от „ЛУКойл“ бе издър-
жано в стилистиката на социалисти-
ческите кадрови рокади, когато някой 
изпадаше в немилост: назначава се 
на друга отговорна работа. В случая 
Златев получава поста шеф на някакъв 
контролен съвет, което обаче звучи 
като измислена набързо и напълно 
периферна длъжност. При по-сериозен 
прочит, изглежда, че са го сбутали в 
девета глуха, преди изцяло да се от-
ърват от него. Но защо човекът, който 
въртеше целия политически и общест-
вен пейзаж в България на малкия си 
пръст, е изпаднал в немилост? За да се 
отговори на този въпрос, трябва да се 
проследи историята му от края на 90-те 
години до днес.

Историята на един 
несменяем кукловод

Златев е син на именития комунист 
и несменяем с десетилетия кмет на 
Правец Васил Златев, верен другар и 
съратник на Тодор Живков. По партий-
на линия синът Валентин е пратен да 
учи в Съветския съюз, където преживя-
ва и рухването на комунизма, и разпада 
на голямата държава. Той решава да 
остане като имигрант в Русия и да не се 
връща в Родината. Там прави кариера 
в нефтения бизнес. Идването на про-
руското правителство на Жан Виденов 
го заварва като началник на отдел в 
държавната компания „Роснефт“. За 
да се противопостави на лобито на 
Андрей Луканов, което проявява вълчи 
апетит към „Нефтохим“ и се опитва да 
го окупира с фирми и на входа, и на 
изхода, Виденов решава да създаде 

българо-руско дружество, което да 
измести конкуренцията. Така се ражда 
„Росбулнефт“. Съвсем естествено, по 
партийна линия, е решено от руска 
страна да го представлява Валентин 
Златев.

Когато правителството на Иван 
Костов през 1999 г. започва процеду-
рата по приватизация на „Нефтохим“, 
„Росбулнефт“ е с едни гърди пред 
конкуренцията. Неговите офиси са 
вътре - в самата българска рафинерия, 
и имат данни за всичко, случващо се 
там. „Роснефт“ не подава документи за 
участие в търга, но Валентин Златев е и 
ухото, и окото на всеки руски кандидат. 
Затова не е учудващо, че приватиза-
ционната процедура е спечелена от 
руската компания „ЛУКойл“. А веднага 
след това, пак така естествено, те 
поставят начело на „Нефтохим“ довере-
ника си Златев. Това, че той е работил 
за друга руска компания, че е оглавявал 
нейно смесено дружество, са някакви 
подробности.

След фанфарите, почерпките и 
радостните слова на Костов и новите 
собственици, след прегръдките и 
дежурните усмивки, на финалната 
пресконференция на „ЛУКойл“ става 
ясно, че освен тях и държавата, коя-
то си запазва т. нар. Златна акция, с 
която да следи какво се случва в това 
структуроопределящо предприятие, 
и освен онези наивни българи, които 
са си вложили боновите книжки от 
масовата приватизация в „Нефтохим“ 
и които се водят в отделна квота, отни-
къде са се появили и някакви „дребни 
акционери“. Руснаците обясняват, че 
техните интереси ще се представляват 

от Вилхелм Краус, който бе не просто 
транспортен министър на Костов, а 
негова дясна ръка, негов много близък 
другар, нещо като това, което доскоро 
бе Цветан Цветанов за Бойко Борисов. 
Журналистите питат уж на шега - 

тогава все още руснаците 
даваха пресконференции

и все още позволяваха на тях да влизат 
свободно журналисти и уж на шега 
да питат разни работи - че какви са 
пък тези току-що изскочили дребни 
акционери, дето ще са представлявани 
от Вилхелм Краус, да не би да се каз-
ват Иван, по фамилия Костов? И пак 
така - уж на шега - руснаците се смеят 
на въпроса и нищо не отговарят. Две 
години по-късно става ясно, че Вилхелм 
Краус вече няма да е представител на 
никого, понеже от „ЛУКойл“ изкупили 
акциите на „дребните акционери“, но 
обяснения каква сума са получили тези 
„акционери“ не са дадени. Затова пък 
министрите на Костов стават кротки и 
послушни пажове на „ЛУКойл“. На думи 
те се борят срещу руските опити за 
намеса в България. На дела обслужват 
всячески руската компания и нейния 
представител в България.

За няма и година Валентин Златев се 
превръща в по-успешния руски посла-
ник в страната. Той прокарва на най-ви-
соко политическо ниво всяка прищявка 
на руснаците. Това става норма и при 
следващите правителства. Те се държат 
спрямо „ЛУКойл“ така, сякаш 

руската компания е едър 
акционер в българската 

власт
А медиите изцяло заемат харак-

терна поза спрямо Златев и неговите 
интереси, изразяваща се в раболепие 
и послушание. Всичко онова, което 
Златев е научил в Съветския съюз, 
прилага на практика в България. Той, 
цялата му фамилия и всичкият бизнес, 
за който отговаря, са издигнати в 
култ, с което трябва да се съобразяват 
и медии, и политици. А този бизнес 
постоянно расте. Златев не се задово-
лява да е просто руски представител 
в страната, а мисли далеч отвъд това. 
Окопитил се в ролята си на главатар на 
България, той успява да омае и някои 
американци. И то до такава степен, че 
„Пепси“ му гласува доверие да му връчи 
всички права да го представлява на 
Балканите. Основана е фирма „Агрима“, 
която става основен представител 
на американската напитка. А за неин 
шеф Златев курдисва 80-годишния си 
баща - комуниста Васил. На всички 
работници в „Нефтохим“ е заповядано 
да пият само „Пепси“, единствено тази 
напитка се продава и по бензинос-
танциите на „ЛУКойл“ в България. Но 
това не помага особено. Продажбите 
спадат катастрофално, големите вериги 
спират да я предлагат. Дори „Бъргър 
кинг“, които в цял свят работят само 
с „Пепси“, в България предпочитат 
„Кока-Кола“. Американците са вбесени 
и изискват смяна на представителя си в 
България. Златев разиграва продажбата 
на „Агрима“. Новите собственици обаче 
нито променят името на фирмата, нито 
адреса й - софийския офис на Златев.

Междувременно започват дълги 
години на най-странното съществуване 

Златев, когото България Златев, когото България 

От син на най-верния другар на 
Тодор Живков той се издигна до 
вечния посланик на Русия в сянка

BG VOICE

БОЖИДАР БОЖКОВ
bojkov@bg-voice.com
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на рафинерия в света. Всеки февруари, 
включително и този от 2019 г., в годиш-
ния си финансов отчет 

„ЛУКойл Нефтохим“ 
обявява, че е на огромна 

загуба
поради което няма да плаща данък 
печалба на България. Друга рафинерия 
в света, която да работи две десетиле-
тия на загуба и да не е била обявена във 
фалит, просто не съществува. Но пък 
всеки политик или журналист, който 
дори гъкне срещу това положение, 
получава силен шут отзад.

Същото се случва и на онзи, който си 
позволи да изкаже критични бележки 
за Валентин Златев. Мнозина са го 
правили с половин уста и са съжа-
лявали за това. Двама обаче са били 
по-смели и са платили доста скъпо. 
Министърът на икономиката в първия 
кабинет на Борисов - Трайчо Трайков, 
изразява недоумение от обявяваната 
ежегодно загуба на иначе печелившия 
„Нефтохим“. „ЛУКойл България“ изригва: 
Може ли министърът да смята. Месец 
по-късно Трайков е изритан от властта. 
Журналистът Георги Коритаров прави 
специално предаване за Правец, в 
което разказва как Златев е заграбил 
езерото на градчето, превърнал го е в 
частна собственост към новопостро-
ения си хотел „Правец ризорт“, но пък е 
сключил с общината с пари на данъко-
платците да го почиства. На секундата 
е свален от ефир, а предаването му 
- спряно.

Впрочем 

правителствата на Бойко 
Борисов са особено 

раболепни пред Златев
а премиерът всяка събота гостува на 
руския възпитаник в различните му 
хотели с преспиване. Именно това 
раболепие спасява самия Златев ня-
колко пъти, когато е хванат в крачка от 
руснаците. Те засичат странни курсове 
на цистерни с бензин от „Нефтохим“, 
които не са вписани в никакви ведо-
мости. Съмненията са, че горивото, 
изведено нелегално от рафинерията, се 
продава контрабандно из страната или 

в чужбина, а парите потъват в нечий 
личен джоб. Това съвпада с времето, 
когато Златев започва ударно да строи 
хотели из цяла България, най-луксозни-
ят от които е, разбира се, в родния му 
Правец. Официално той вписва всич-
ките като собственост на баща му, но за 
никого не е тайна, че вече 90-годишни-
ят бай Васил няма откъде да притежава 
нито подобни мениджърски умения, 
нито финанси за подобни мащабни 
градежи.

Руснаците „наказват“ Златев, като го 
изместват от „Нефтохим“ и го правят 
шеф само на бензиностанциите на 
„ЛУКойл“, което обаче не го отстранява 
от паричните потоци.

На новата си длъжност Златев се чув-
ства дори с още по-развързани ръце 
да действа. В сайта „Биволъ“ се появя-
ват разследвания как фирми, свързани 
със Златев, прибират с помощта на 
премиера Борисов и министрите му 
милиони от европейските средства, 

отпускани на България. Пак там е 
описано, че фирми на Златев изкупуват 
от кметове на ГЕРБ земя на безценица 
в страната, която после препродават 
скъпо и прескъпо на „ЛУКойл“ за 
бензиностанции. Разликата, която 
остава в джоба на руския възпитаник, 
е в порядъка на 600 000 до 1 милион 
лева за сделка. Според разследването 
на „Биволъ“

„ЛУКойл“ е ощетена с 45 
млн. лв.

от неизгодни сделки със земя за 
бензиностанции, сключени с фирми, 
свързани с „Джи Пи Груп“. Златев отрича 
връзка с компанията, макар че тя строи 
хотелите, които се водят на баща му.

Но и тази информация не поклаща 
неофициалния руски посланик в 
България. Златев губи разположение-
то на руските си господари чак тогава, 
когато същото се случва на Борисов 
пред Америка. Американското радио 

„Свободна Европа“ публикува серия 
разследвания за големи имотни изма-
ми с министри на Борисов. Членовете 
на кабинета окапват един след друг. 
Правителството се клати и е много 
вероятно да падне след изборите за 
европарламент през май. Много от 
проектите на руснаците започват да 
се бавят, на други изцяло е отказана 
зелена светлина. Сред тях са и ня-
колко проектосделки, договорени 
на най-високо ниво и от президента 
Румен Радев, и от премиера Бойко 
Борисов при почти едновременното 
им посещение в Москва. В „ЛУКойл“ 
губят търпение и след няколко нерв-
ни месеца, в които им става ясно, че 
Златев вече не е в състояние да про-
карва интересите им по върховете на 
властта, той е свален. Но за разлика 
от много други българи, изпаднали в 
немилост, той си отива като милионер 
и горд собственик на цяла хотелска 
верига.

превърна в милионерпревърна в милионер
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Борисов не пропускаше да се отърка о Златев и често оставаше да спи в хотелите му



US ТЕЛЕГРАФ
Чеченският премиер няма да 
влиза в САЩ
Чеченският премиер Муслим Хучиев 

вече няма право да влиза на тери-
торията на САЩ.

Вашингтон разполага с „надеждни 
информации, според които Хучиев е бил 
замесен в изтезания“, казва в комюнике 
Държавният департамент, който ще отказ-
ва занапред молби за виза на него или на 
най-близките му роднини. Американската 
дипломация се позовава на закон за санкциониране на чуждестранни предста-
вители, заподозрени в нарушаване на човешките права.

Кметът на Ню Йорк забранява 
стъклените небостъргачи

Кметът на Ню Йорк Бил де Блазио планира да 
въведе закон, забраняващ строителството на 
нови стъклени небостъргачи като част от уси-

лията да намали парниковите емисии на града с 30 
процента.

При представянето на екологичната програма „Ново 
зелено споразумение“ кметът демократ каза, че всич-
ки небостъргачи със стъклена фасада са изключител-
но неефективни, тъй като през стъклото се губи много 
енергия. Той допълни, че сградите са най-големият 
източник на парникови газове в Ню Йорк.

Увеличават се поръчките за 
дълготрайни стоки
Поръчките за дълготрайни стоки в 

Съединените щати са нараснали 
със солидните 2,7 на сто през март. 

Ключовата категория, проследяваща решенията 
за бизнес инвестиции, отчита най-силният рас-
теж от осем месеца.

Министерството на търговията съобщи, че 
увеличението е последвало спада с 1,1 на сто на 
поръчките през февруари.

Иран критикува преговорите с 
талибаните

Ръководителят на иранската дипло-
мация Мохамад Джавад Зариф 
разкритикува американските пре-

говори с талибаните за слагане на край на 
войната в Афганистан и заяви, че Вашингтон 
дава твърде много тежест на техните пози-
ции. Външният министър призна, че Иран 
също е започнал диалог с талибаните, но 
заяви, че настойчивите опити на амери-
канците да сключат споразумение с тях са 
голяма грешка.

Затвор за изхвърляне на кученца

Калифорнийка може да бъде 
осъдена на до седем години 
затвор, след като беше 

обвинена за изхвърлени на бок-
лука кученца на базата на кадри от 
охранителна камера.

Дебра Сю Кълуел е обвинена 
също, че е увредила здравето 
на 3-дневните кученца и че ги е 
изоставила. 

След арестуването на Дебра 
Сю Кълуел в къщата й в Коачела 
са намерени 38 кучета, повечето 
здрави, но някои агресивни или 
уплашени.

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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Да си представим за 
миг, че евроскепти-
ците излязат прави. 
Печелят изборите за 
Европарламент. Това 
подсилва нагласите 

против ЕС в отделните страни. През 
идните 10 години още три-четири дър-
жави, следвайки британския пример, 
напускат общността. И тя се разпада на 
регионални подблокове или просто се 
превръща в комплекс от национални 
държави. Нека се замислим какво би 
донесла на Русия евентуалната дезинтег-
рация на Евросъюза.

Разпадането на ЕС ще 
означава крах

за светогледа на цяла прослойка поли-
тици и експерти в Русия. В практическата 
политика се очертава друг проблем. 
Вместо Евросъюза ще видим Европа 
на националните държави или Европа 
на малките блокове, сиреч на великите 
сили. И както сочи опитът от разпадането 
на СССР, ренационализацията може да 
протече в срок, рекорден от гледище на 
историята. Но за да разберем каква ще е 
картината след ЕС, трябва да преценим 
какви задачи решава той.

Първо – държи Германия в рамките 
на единната атлантическа (по-точно 
евроатлантическа) система. Нещо, което 
бе споменал още държавният секретар 
Джордж Маршал през 1947 г.: в интерес 
на САЩ е да съществува по-скоро единна 
и не много силна Европа, а не силна и 
самостоятелна Германия. Европейците 
може да наричат федералната репу-
блика локомотив на Европа, но четири 
спирачки блокират движението на този 
„локомотив”. Московският договор от 
1990 г. остави в сила ред ограничения 
на суверенитета й, включително невъз-
можността да настоява за изтегляне на 
чуждите войски от своята територия. 
(Москва изтегли своите през 1994 г. по 
собствено желание.) Евросъюзът включва 
голям брой малки и средни страни, които 
могат да блокират неудобни за америка-
нците решения на ФРГ. Налага се Берлин 
да съгласува стъпките си с брюкселската 
бюрокрация. Накрая Германия няма 
легална възможност да промени своите 
граници, сиреч да получи нови ресурси. 

Второ, ЕС фиксира като трайни и неиз-
менни ред граници в Европа. В Западна 
Европа – конфигурацията, формирана 
в резултат на Втората световна война, в 
Източна – след разпадането на социа-
листическата общност, в Южна – след 
Балканските войни от 90-те. Днес няма 
легални начини те да бъдат променени 
в рамките на ЕС. При това не се взема 
предвид въпросът защо тъкмо границите 
от 1991 или 2008 г. трябва да се разглеж-
дат като нова норма за вечни времена. 
Те представляват ценност, защото 
така са решили Вашингтон и Брюксел. 
(Лицемерно изглежда тук позоваването 
на Хелзинкското споразумение от 1975 
г. – границите, очертани в него, не съ-
ществуват в този вид след разпадането на 
СССР и на Югославия.) 

Трето, 

ЕС отслабва националните 
държави 

в полза на наднационални структури. 
Общността подкрепя идеята за пряко 
представителство на отделни региони 
(като Бавария) в Брюксел. Евросъюзът 
активно се намесва в отношенията на 
държавите с регионите им. Той работи по 
програма за създаване на трансгранични 
региони, където хората от граничните 

области могат да общуват пряко помежду 
си, получавайки икономически изгоди. 
Пропагандираните от ЕС космополити-
чески ценности обективно отслабват 
патриотизма сред населението на всяка 
страна, с което до голяма степен блоки-
рат възможността й да стане по-силна. 
Брюксел веднага посреща всяко искане 
да се формира силна национална армия с 
вълна от обвинения – едва ли не в неофа-
шизъм, а в съответната страна се надигат, 
грижовно покровителствани от ЕС, било 
феминистки, било екологически, било 
левичарски движения. 

Дезинтеграцията на ЕС ще отприщи 
всички тези сили.

Тя ще „ренационализира” мисленето 
на елитите и може би ще предизвика 
вълна от национално-териториални 
конфликти. Днешната конфигурация 
на границите далеч не задоволява 
всички: да си припомним сепаратизма 
във Фландрия и Каталуния, унгарския 
проблем, замразените гранични спо-
рове между Полша и Литва, Германия 
и Полша, Чехия и Полша, Унгария и 
Румъния, България и Гърция... Може да 
се отрича наличието на тези болезнени 
точки, както упорито прави ЕС. Сериозна 
криза в Евросъюза най-вероятно ще 
детонира тези неразрешени проблеми, 

както стана у нас по време на пе-
рестройката.

В ЕС вече се открояват няколко 
подблока: Вишеградската четворка 
(Полша, Чехия, Унгария и Словакия), 
френско-британският тандем (обвързан 
с Ланкастърските споразумения от 2010 
г.), старият Бенелюкс и опитите на Италия 
да формира подблок в Средиземно море. 
Какво ще прави Германия при дезинтег-
рация на ЕС? Отговорът е очевиден: ще 
създава свой подблок с лоялни към нея 
страни от Централна Европа. Това за по-
реден път ще подсили имперската идея 
в Германия – акар и на нов етап от разви-
тието. С други думи, вместо „слабата, но 
единна” Европа ще се появи онова, което 
е плашело Маршал – силна и самостоя-
телна Германия с възроден стремеж да си 
върне цялостния суверенитет.

За Русия в този сценарий има безспор-
ни позитиви. Разпадане на ЕС ще означа-
ва свада между страните от НАТО, сиреч 
отслабване на американското влияние 
в Европа. Което ще отвори за Москва 
възможност да преговаря с членките на 
НАТО поотделно, да разшири простран-
ството за маневри на своята дипломация.

Но има и тревожни моменти. 
Разпадането на ЕС няма задължително 
да предизвика и разпадане на НАТО. 
Напротив, САЩ може да изиграят ролята 
на арбитър между европейските подбло-
кове. И американците да сключат наново 
алианс с по-силната вече Германия на 
антируска основа.

Има ли интерес Русия от Има ли интерес Русия от 
силна Европа?силна Европа?

Разпадане на ЕС би донесло на 
Москва позитиви, но и негативи
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Япония ще стане сви-
детел днес на първата 
абдикация на импера-
тор от над 200 години. 
Церемонията по абди-
кацията в този ден ще 

продължи едва 10 минути, като по 
време на нея ще бъдат спазени няколко 
традиции и ритуали.

Тя ще започне в 17 ч. местно вре-
ме (8 ч. по Гринуич) в най-величестве-
ната зала на императорския дворец в 
Токио, с площ 370 квадратни метра, с 
бляскав паркет от зелкова и със сте-
ни, украсени с мотиви, напомнящи бо-
рови иглички. Залата е известна като 
Боровата зала.

На церемонията по традиция импе-
раторът поверява на приемника си три 
драгоценности. Твърди се, че те са да-
рени на императорската династия от 
богинята на слънцето Аматерасу. Трите 
драгоценности са - огледало, сабя и па-
зено в тайна бижу. Притежанието им е 
смятано за съществено доказателство 
за легитимността на императора. На са-
мата церемония се донасят само бижу-
то и сабята, затворени в техните ковче-
жета, а огледалото „не напуска” мястото 
в двореца, на което е съхранявано. По 
принцип не съществуват снимки на три-
те съкровища.

На церемонията ще присъстват 300 

души - членове на императорското се-
мейство, на правителството и на парла-
мента, на съдебната власт, на местните 
власти, както и съпругите на почетни-
те гости. Японският премиер Шиндзо 
Абе ще произнесе реч. После ще гово-
ри Акихито

за последен път в 
качеството си на 

император
 В полунощ местно време император 

става Нарухито. Сменя се император-
ската ера - от Хейсей (което означава 
Постигане на мира) тя вече ще се каз-
ва Рейва (което означава Красива хар-
мония).

На самия 1 май ще има церемония 
в две части. В 10,30 ч. местно време в 
Боровата зала ще бъдат донесени са-
бята и бижуто, утвърждаващи леги-
тимността на императора. Ще бъдат 

донесени и кралските печати. Всичко 
това ще бъде връчено на новия им-
ператор Нарухито. Самият император 
няма да говори в тази първа част на 
церемонията, на която жени не при-
състват.

Малко след това ще протече втората 
ритуална част от церемонията, по вре-
ме на която Нарухито ще произнесе 
първата си реч като император.

На 4 май новият император ще при-
ветства народа от балкона на импера-
торския дворец.

По време на тези церемонии члено-
вете на императорското семейство ще 
бъдат облечени в западен стил - кос-
тюм с фрак и дълги рокли. Едва през ес-
ента император Нарухито и съпругата 
му Масако

ще облекат традиционни 
одежди

когато на 22 октомври 

интронизацията на императора ще 
бъде отпразнувана пищно в присъст-
вието на 2500 гости от Япония и чуж-
бина. Сред тях ще има много държав-
ни глави. После ще има парад в центъра 
на Токио.

Акихито беше император в продъл-
жение на 30 години и пет месеца. В сре-
дата на 2016 г. той каза, че иска да аб-
дикира, защото не може повече да 

изпълнява задачите си на император 
заради напредващата си възраст (сега 
85 години) и заради влошеното здраве. 
Датата на абдикацията и всичко, свър-
зано с това събитие, беше решено от 
правителството.

Новият император е роден на 23 фев-
руари 1960 г., а съпругата му - Масако 
през 1963 г. Двойката, оженила се през 
1993 г., има една дъщеря - принцеса 
Аико, родена през 2001 г.

Акихито беше монарх 30 години, церемонията по 
оттеглянето му ще е 10 минути

Как ще се оттегли 
японският император

Принц Нарухито, вляво, ще наследи баща си

Император Акихито се оттегля след 30 години

Акихито с Елизабет Втора



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канада забранява промишлени 
дейности в морски защитени зони
Канада забранява индустриални 

дейности в защитените морски 
зони с решение, влязло в сила 

в четвъртък. Това включва разработва-
нето на нефт и газ по крайбрежието и 
риболова с дънни тралове, но няма да се 
прилага автоматично за дейности в зони 
за съхраняване на рибарството, опреде-
лени като морски убежища. Защитените 
зони бяха създадени, за да отговорят на международния ангажимент за защита 
на 10 процента от океанските и крайбрежни райони на Канада до 2020 г.

Отменят програма за засаждане 
на дървета 

Участниците в програмата преду-
преждават, че това ще доведе до 
загуба на работни места и еко-

логични ползи. От 2008 г. насам повече 
от 27 млн. дървета са били засадени в 
Онтарио чрез програмата, което спестява 
на собствениците на земя до 90 на сто от 
разходите за засаждане на големи дър-
вета. Отмяната се прави, за да се намалят 
разходите на провинцията.

Увеличават се престъпленията 
от омраза в Албърта
Престъпленията от омраза в 

Албърта се увеличават, след 
като в провинцията се поя-

виха няколко екстремистки движения. 
Проектодоклад на Организацията за 
превенция на насилието, финансиран от 
федералното правителство, е проучило 
шест типа групи, активни в момента в 
Албърта, от бели националисти до край-
нолеви екстремисти. Било е установено, 
че около 40 души от Албърта са се при-
съединили към въоръжени сили извън 
страната, като ИД и Ал Кайда.

Онтарио спира здравните 
осигуровки на пътуващи зад 
граница 

Министерството на здравеопазването и дъл-
госрочните грижи публикува предложено 
изменение на наредбата за здравни застра-

ховки в сряда. Предложението ще сложи край на 
програмата за пътуващи извън страната. Програмата въз-
становява разходите на жители на Онтарио за здравна 
помощ по време на пътуване в размер на максимум 200 
долара на ден за болнична помощ и 50 долара дневно за 
извънболнична. 

Обвиниха мъж в Торонто за серия 
кражби от магазин за алкохол
Полицията в Торонто е повдигнала 

множество обвинения за серия от 
предполагаеми кражби от магазин за 

повече от 38 000 долара. Полицаите отгово-
рили на сигнал за кражба в западната част на 
града по-рано този месец. Те обвиняват кра-
деца, че е влязъл в магазина, избрал си е стока 
и си тръгнал, без да има намерение да плати. 
Полицаите смятат, че заподозреният е извър-
шил и серия от минали кражби.





ВЪПРОС: Здравей, Ангеле! Искам 
да попитам мога ли да получавам 
американската си пенсия директно 
в български банков акаунт. Точно 
подадох документите си, станах 
американски гражданин официално 
преди няколко месеца и смятам да се 
прибера за постоянно в България.

Там имам банков акаунт, в който 
бих искал да ми превеждат парите, 
за да не трябва да плащам допъл-
нителни такси на американските и 
българските банки всеки път като 
си тегля пенсията. Възможно ли е 
това и какви са стъпките, които 
трябва да предприема?

Здравейте, това е „вечният въпрос“, 
който много хора са ми задавали през 
годините и с радост мога да кажа, че 
вече имаме позитивно развитие и кон-
кретен напредък при разрешаването на 
такива дилеми.

Само преди около седмица имах 
привилегията да помогна на друг наш 
сънародник, който беше в същата 
ситуация да намери разрешение на 
този въпрос. Стъпките, които трябва да 
предприемете, са следните.

Първо трябва да подадете документи 
за пенсиониране (ако не сте го напра-
вили вече, както става ясно от въпроса 
ви) и наред с останалите лични данни 
вие трябва да зададете и своя амери-
кански банков акаунт. По този начин 
спокойно могат да започнат да работят 
по вашия случай и да започнат да ви 
изплащат пенсията, която ви се полага.

След като подадете документи, 
очаквайте  да ви извикат за проверка 
на някои от документите ви, обикно-
вено в срок от една до две седмици от 
момента на подаване на апликацията за 
пенсия.

Веднъж щом сте одобрен за полага-
щата ви се пенсия, вие ще започнете 
да я получавате първоначално в аме-
риканския ви банков акаунт, но ако 
желаете да се приберете за постоянно в 
България и вече сте американски граж-
данин (което е от основно значение в 
ситуацията), вие можете да промените 
акаунта, в който ви внасят парите всеки 
месец и дори да сложите ваш личен 
акаунт от българска банка.

Тази процедура се прави, когато се 
приберете в България и посетите аме-
риканското посолство. Като американ-
ски гражданин, пребиваващ в България, 
там могат да подменят информацията 
за банката, в която искате парите ви 
да бъдат внесени всеки месец оттук 
нататък. При подобно посещение в 
посолството моля носете вашите аме-
рикански документи за самоличност, 

включително паспорт и свителство от 
клетвата за гражданство.

По същия начин, ако прецените да се 
върнете в Америка в определен етап от 
вашия живот, можете да смените банко-
вата си сметка обратно към американ-
ски банков акаунт.

Според информацията, която имам 
директно от държавната администра-
ция тук, не би трябвало да има допъл-
нителна такса за това, че прехвърляте в 
български банков акаунт, но може би е 
добра идея този акаунт да бъде отво-
рен в долари вместо в левове, но по 

тази тема не съм компетентен и бих ви 
посъветвал да се консултирате директ-
но с банков служител на българската 
банка, която  планирате да използвате 
на родна земя.

Това е от мен за днес.

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

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

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Мога ли да получавам Мога ли да получавам 
американска американска 
пенсия по сметка в пенсия по сметка в 
българска банка?българска банка?
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Настояще

АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Пожарът в „Нотър Дам“ ни увери за 
кой ли път в това, че нашият век отвори 
епохата, в която всяко свидетелство ве-
че може да се приема за чиста монета. 
Имам предвид лъжливите свидетелства 
също, та затова казвам всяко свидетел-
ство.

Трагичният инцидент с храма на Ил 
дьо ла Сите отпуши каналите, канали-
ите и клоаките така, както не го беше 
правило наскоро нито изказване на 
Путин, нито на Тръмп, нито на Ердоган, 
нито на Ким Чен Ун. Обиталищата в 
интернет се наводниха. И преизпълни-
ха. Имах удоволствието да попадна на 
критична и аналитична статия в сайта 
на CNN и да прочета написаното от 
колегите Джанлука Медзофиоре и Дони 
О’Съливан, разнищващо вълната от 
конспиративни интерпретации.

Не живея в бункер, за да не знам, че 
бомбастичните изхвърляния се четат, 
продават се и се препродават. Но в 
разплискването на клоаката нямаше 
как да не бъде засечено за кой ли път 
инженерното мислене на инженерните 
институти с произход, известен на 
всички ни.

Разпознавателният белег се оказа 
решетъчният модус на мислене, 
прозиращ изпод разните разкази и 
преразкази, с които ни бомбардираха 
и продължават да ни бомбардират. 
Същият този решетъчен начин на 
мислене, дал повод за много удо-
влетворение и гордост в инженерния 
триъгълник, заключен между няколко 
централни проспекта.

Появиха се дори коментари на позна-
вачи, от които излезе, че „Европа си го 
е получила“, че „й се връща за злини и 
грехове от миналото“. Нещо като буме-
ранг, си позволиха да кажат дори някои.

Защото въпросът не е в никаква 
историческа справедливост, над която 
никой човешки ум и никоя човешка 
съвест нямат власт. Въпросът е в по-
редното изливане на злоба, маскирана 
като загриженост и предвидливост. 
Щото нали все това гледаме: да се всява 
разделение, раздор, разединение. Ама 

тук не говорим за някакъв скрит фаши-
зъм, като говорим за единение. Не ни се 
привиждат нито юмруци, нито снопове 
от пръчки. Чисто и просто се надяваме 
да ни оставят на нашето си въобразено 
единство, такова, каквото си го харес-
ваме като въобразено. Такова като 
това, което даде на българската нация, 
примерно, възможността да проумее 
с живота си, че думата емигрант не 
означава невъзвращенец.

Та въобразената Европа си остава 
нещо, което не е имагинерно, а нещо 
подобно на онова, което Платон нари-
чаше ίδέα - нещо с битие, неподлежащо 
на отрицание, но и битие, което не 
подлежи на дефиниция и е винаги 
предстоящо.

Казаното не ми пречи да не живея 
в бункер и да не съм видял неща от 
центъра на Стара София, дето да ме 
смутят. Минаха и работите с имотите на 
признатото мюфтийство. Но не минаха 
без видими последици. Аз живея на 

„Княгиня Мария Луиза“ и в последните 
около две години и половина наблюда-
вах внимателно ремонтните дейности 
по джамията „Баня баши“. Видяхме как 
на няколко пъти ремонтът бе препра-
вян с цел да се поправят очевидните 
и невероятни грешки, допуснати на 
предишен етап. В крайна сметка беше 
постигнато естетически приемливо и 
исторически адекватно възстановяване 
на храма. 

И като излизам тия дни от дома си, 
поглеждам наляво и виждам, че свет-
наха сега и „Света Неделя“. Отново. Но 
и нея не по начина, по който светнаха 
църквите в предходното десетилетие. 
Сега и „Света Неделя“ свети катедрално.

Но ще завърша с нещо, което не 
намирам за добро. Че до джамията 

„Баня баши“ още от 1999 г. стои чешма, 
построена от тогавашния кмет Стефан 
Софиянски и посветена на свети Стефан 

- архидякон и първомъченик за христи-
яните.

Често ходя да гледам гълъбите в пар-
ка до джамията. Понякога си спомням 
за гълъбите на Омар Хайям, на Низами, 
на Насир Хосров. Даже не помня явява-
ха ли се гълъби в поемите им. По-скоро 
имам идея за това.

И някой, видях, откърти образа на 
свети Стефан от чешмата до джамията. 
След като най-напред ослепиха фенера 
отгоре, след като назидателно хвърляха 
храна на гълъбите в пространството 
около чешмата, след като прегърнах 
един паштун и му казах „Защо?“.

Ние Европа си я имаме като идея и 
хоризонт. Голямото е, че си я имаме.
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грама въглероден диоксид на километър произвежда 
дизеловият „Фолксфаген Голф“. Електрическият голф 
произвежда 119 г според сегашния енергиен микс на ЕС и 142 
г според германския. Данните идват, след като се появиха 
съмнения, че електрическите автомобили са по-чисти.

млн. гледания има видеото на сингъла „Me” на 
Тейлър Суифт в Youtube през първите 24 часа след 
пускането му. Така видеото направи Тейлър Суифт 
изпълнителката с най-много гледания на клип и 
изпревари Ариана Гранде с 55 млн. гледания. 

тона шоколад годишно консумират българите, съобщи 
Евростат. Това прави по около 3,5 кг на човек. Дневната 
консумация е около 20-50 грама, докато в ЕС се изчислява 
между 30 и 90 грама средно.

в цифри

млрд. долара са приходите на „Майкрософт“ за 
тримесечието. Чистата печалба е 8,8 млрд. долара. 
Основната причина за това е търсенето на облачни 
услуги. Резултатът е доста над очакванията на 
анализаторите.

европейски района са с най-малко 13,8 на сто безработица, 
което е двойно над средното за ЕС. От тях 12 са в Гърция, 8 
в Испания и по 5 във Франция и Италия. Прага е с най-ниска 
безработица – 1,3 на сто, а френският департамент Майот с 
най-висока – 35,1 процента.

млрд. евро достига износът от секторите земеделие и храни на 
България. Положителното салдо, или превишението над вноса, е 
близо 1 млрд. евро. Основно се изнася за европейския пазар, но има 
ниши и на изток. 



Дори самата мисъл за кафе 
е в състояние да раз-
буди мозъка ни по същия 
начин, както и самата 
консумация на напитката, 
сочат резултатите от ско-

рошно изследване.
 „Кафето  е сред най-популярните 

напитки и за ефекта от него се знаят 
много неща - казва един от авторите на 
изследването  Сам Малио  от универси-
тета в Торонто. - По-малко обаче се знае 
за ефекта от него в психологичен план 

или казано с други думи, как виждането 
на нещо, което напомня за кафе, може да 
повлияе върху мисленето ни.“

Според специалиста дори гледането на 
неща, които  напомнят  за  кафе, може да 

„разбуди“  мозъка  на любител на напитката.

„Хората често попадат на знаци, свърза-
ни с кафе, или мислят за напитката, без в 
действителност да я поглъщат - обяснява 
той. - Искахме да установим дали има 
връзка между  кафето  и подобно разбуж-
дане и дали ако изложим хора на свър-
зани с напитката знаци, физиологичното 
им разбуждане ще се увеличи, сякаш 
действително са пили кафе.“

Когато говорим за  разбуждане, става 
въпрос за мозъчни зони, които са

активирани до състояние 
на бдителност

уточняват учените. Онова, което 
предизвиква разбуждането, може да са 
емоции, невротрансмитери в мозъка и 
дори консумацията на съдържащи кофе-
ин напитки.

За целите на своето изследване Малио 
и колегите му сравнили  свързани  с  кафе  
и  чай знаци  сред представители на 
западната или източната култура. Онези, 
които били изложени на тези знаци, 
преценили като по-кратко изминалото 
време и мислите им били свързани с по-
конкретни неща. 

Заключението на учените е, че субек-
тивното  и  физиологично разбуждане 
вероятно обяснява този ефект. Въпреки 
това не всеки е стимулиран по този начин. 
Специалистите обаче уточняват, че 
свързаните с кафе знаци не предизвикват 
подобно разбуждане сред представите-
лите на източните култури, а вероятната 
причина за това е, че тези култури не са в 
такава степен доминирани от кафето. За 
разлика от тях в Северна Америка напри-
мер се е наложила популярната предста-
ва за човек, който бърза за бизнес среща 
с тройно еспресо в ръка, т.е. съществува 
връзка между приема на кофеин и раз-
буждането, каквато вероятно липсва в 
други култури.

Факт е, че откакто кафето е навлязло в 
ежедневието на хората, напитката при-
тежава специфична магия, а за някои е 
направо немислимо да започнат деня си 
без него.
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Най-емблематичните 
кафенета в Европа

Едно от най-старите и известни 
кафенета не само в Европа, 
но и в света и със сигурност 
най-старото в Италия, се 

намира на площад „Сан Марко“ срещу 
едноименната базилика във Венеция. 
Caff è Florian е било любимо кафене на 
редица интелектуалци от цяла Европа 
като лорд Байрон, Гьоте, Марсел Пруст, 
Джеймс Джойс и др., които са били 
очаровани от магията на венециан-
ското кафене. То е на близо три века и 
носи името на първия си собственик, 
живял през XVIII век. За него спокойно 
може да се каже, че ще ви предложи не 
само кафе, но и история. Във Венеция 
все още се разказва, че първото, което 

е поискал Казанова след бягството си 
от затвора, било не женска компания, а 
чаша силно кафе.  

Cafe Kunsthistorisches Museum във 
Виена - това е кафенето на музея за 
изящни изкуства на Square Messeplatz 
и впечатлява с невероятно красивия си 
под от мрамор.

Cafe de la Paix в Париж се намира 
точно срещу операта на Париж. И 
туристи, и парижани не спират да го 
посещават, за да пият кафе в стъклени-
те куполи.

Café Tomaselli в Залцбург е в типичен 
виенски стил. Функционира от 1705 г. и 
е било любимо място на Моцарт.

Най-скъпото 
кафе в света

Любителите не само на 
кафето, но и на киното, 
вероятно веднага ще¬ 
направят асоциация с 

филма „Ритни камбаната с финес“ с 
Джак Никълсън и Морган Фрийман, 
където героят на Никълсън пиеше 
„Копи Лувак“, което означава „Кафе от 
азиатска палмова цибетка“. Именно 
цибетката - хищен бозайник, подобен 
на енот, прави това кафе толкова спе-
циално и скъпо.

Копи Лувак се добива главно от 
индонезийските острови Суматра, 
Ява, Бали и Сулавеси, както и от 
Филипините и Източен Тимор. 
Причината да се смята за най-скъпото 
кафе в света са малките количества, в 
които се произвежда, и процесът на 
естествена преработка, през който 
преминава. Цибетката се храни с 
различни видове кафеени зърна 
- Арабика, Робуста, Либерика, прима-
мена от плодовата им обвивка. След 
като цибетката ги погълне, зърната 
прекарват около ден и половина в 
стомаха на животинчето, където се 
разгражда само част от външната 
им обвивка. Вътрешността им остава 
цяла, с непроменена форма, и се из-
хвърля от храносмилателния тракт на 
цибетката по естествен път. Следват 
процеси по събиране на кафеените 
зърна, щателно измиване, сушене на 
слънце и леко изпичане.

Копи Лувак обаче
има сериозна конкуренция
в лицето на друга марка - Black 

Ivory, която го измества в класацията 
за най-скъпо кафе и се 
прави от изпраж-
ненията на 
слон.

През 
2012 г. 
канадецът Блейк 
Динкин основава ком-
панията Black Ivory Coff ee Company в 
Тайланд, като копира технологията от 
Копи Лувак. За получаването на кафе 
Black Ivory се бере специално под-
бран сорт Арабика, който се отглежда 
на височина 1500 м. Зърната се смес-
ват с ориз и банани, с които се хранят 
слоновете. Процесът на престояване 
в стомашно-чревния тракт отнема от 
12 до 72 часа, а обработените зърна 
кафе се събират от изпражненията, 
сушат се на слънце, след което се 
пекат и пакетират.

И тъй като годишното производ-
ство е в зависимост от апетита на 
слоновете и това колко от зърната са 
годни за употреба, добивът е доста 
ограничен, като например за 2017 г. 
той е бил 150 кг. Което, естествено, го 
прави освен най-скъпо, а така също 
и бутиково кафе. Чаша такова кафе 
струва около 45 евро в петзвездни 
хотели по света. 

Дори мисълта за него е в 
състояние да разбуди мозъка ни

Магията на кафето
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Историята на кафето 
може да се проследи 
назад във вековете 
и както може да се 
очаква, тя е свързана и 
с много легенди. Една 

от тях е за етиопския пастир Калид (или 
Калди), живял през IX век. Той забелязал, 
че козите му, след като са пасли листа и 
плодове от определен вид храст, ставали 
доста игриви. Любопитството го накарало 
и той да опита от плодовете на този храст 

и почувствал необикновен прилив на 
сили и добро настроение.

Според друга легенда 
първите, установили 

ободряващия 
ефект на кафето 

и възползвали 
се от него, би-
ли монаси от 
християнските 
манастири 

в Етиопия. Те 
приготвяли 

отвара от пло-
довете на кафето, 

което им

помагало 
да преодолеят 

изтощението
по време на продължителните религи-
озни церемонии. Те наричали напитката 
„Кава“ в чест на персийския владетел Кай 
Кавус, който според легендата възторже-
но се възнесъл на крилатата си колесни-
ца в небето, въодушевен от напитката.

Първите и по-подробни сведения за 
напитката са открити в арабски източни-
ци, датиращи около 1000 г. от новата ера. 
Най-известният и считан за най-добър 
сорт кафе Мока е наречен така на името 
на йеменското пристанище Моха, откъ-
дето е започнало разпространението на 
кафето.

В началото обаче разпространението 
на кафето ставало бавно, то било използ-
вано най-вече като лечебно средство при 
слабост и умора. Разпространението му 
по света започва през XVI-XVII век. В сре-
дата на XVI век  находчив сириец преп-
лавал морето със запас сурови кафеени 
зърна и засадил първата кафеена гради-

на на брега на Босфора. Напитката изклю-
чително много допаднала на турците и те 
започнали да се събират в кафенетата на 
кафе и приятни разговори. Отношението 
към него обаче не било еднозначно - то 
си създало и противници, които го за-
клеймявали, като се мотивирали с това, 
че според Корана само джамията може 
да е сборно място за правоверните. В 
Западна Европа пък кафето

дълго време се приемало 
като скъпо и недостъпно
През 1616 г. холандецът Петер ван ден 

Брок се завърнал от Моха в родината си 
и посадил няколко откраднати зърна в 
ботаническата градина в Амстердам. Там 
известният шведски учен Карл Линей 
отгледал няколко фиданки кафе Арабика.

Във Франция пък кафето било пуб-
лично представено през 1664 г., когато 
на официален обяд в Лувъра Луи XIV го 
опитал за първи път. Краля Слънце бил 
толкова впечатлен, че издал указ, с който 
го одобрил. Действителната му поява във 
Франция обаче е пет години по-късно,

Кафето не подминало и Италия, където 
се появило в средата на XVII век, когато 
венецианските търговци бързо установи-
ли благотворното му влияние и открили 
първото кафене - кафене „Флориан“. 
Италианците незабавно се влюбват в 
ароматната напитка, която става част 
от ежедневието и културата им до днес. 
Според легендата монасите капуцини от 
един от манастирите близо до Рим изо-
бретили емблематичното днес капучино.

После самоук механик на име Джузепе 
изобретил първата машинка за капучи-
но и до днес кафеварките за капучино 
работят на същия принцип.

В Англия пък първото кафене било 
открито не в Лондон, а в Оксфорд. По 
това време кафето струвало едно пени, а 
студентите, които били основни клиенти, 
били убедени, че в кафенето научават по-
вече, отколкото на лекциите. Постепенно 
кафенетата станали популярно място за 
хората с антиправителствени идеи, което 
накарало Чарлз II да ги закрие, но забра-
ната му просъществувала само 11 дни. В 
крайна сметка обаче основна напитка на 
британците си останал чаят, не на по-
следно място защото си доставяли доста 
по-евтин чай от Индия.
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Малко историяМалко история

Как въздейства върху здравето ни
През годините кафето е било по-

стоянно подлагано на изследване и 
обсъждане, коментирани са ползите 
и вредите от него. Доказано е обаче, 
че напитката увеличава бодростта и 
стимулира мозъчната дейност, което 
води до подобрена концентрация при 
извършването на различни дейности. 
Експерименти доказват положителното 
влияние на кафето по време на работа 
или учене, независимо дали през деня 
и през нощта. Разбира се, има и проти-
вници на тези твърдения, които смятат, 
че това негово действие е преувели-
чено и става въпрос по-скоро за са-
мовнушение. За любителите на кафето 
обаче това е напълно доказан факт и 
то е задължителна част от процеса на 
работа или учене. Кафето освен това е 
и естествен източник на антиоксиданти, 
които неутрализират свободните ради-
кали. Напитката намалява опасността 
от цироза на черния дроб, а почитате-
лите на кафето по-рядко са застрашени 
от паркинсон

Добре изпеченото кафе унищожава 
бактерията, причиняваща кариес. А 
може би най-безспорното му качество 

е, че повишава настроението на хората, 
които го консумират, което се дължи 
на допамина. Именно той обаче води 
до пристрастяване към напитката. 
Почитателите на кафето запазват 
повече свежестта на дълготрайната и 
краткотрайната си памет. Кафето беше 
„реабилитирано“ и вече се смята, че то 
не предизвиква хипертония. А в свой 
доклад Световната здравна организа-
ция посочи, че напитката вече не би 
трябвало да се смята за канцерогенна.

В проучване се посочва също, че 
кафето помага и при отслабване, като 
ускорява метаболизма и потиска жела-
нието за хранене. В препоръките си от 
2015 г. Европейският орган по безопас-
ност на храните съветва възрастните да 
консумират до 400 милиграма кофеин 
на ден.

Ако сте любители на сутрешното 
кафе, добре е преди това да сте хап-
нали нещо. Ако обаче не обичате да 
закусвате, постарайте се да вкарате 
някакви течности в организма си преди 
любимата си напитка. Препоръчително 
е преди кафето да изпиете една-две 
чаши вода.
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Това е една невероятна 
история за блясъка на 
Ню Йорк и измислените 
му отблясъци. История 
за амбиция, жажда за 
успех и богатство, на 

които би завидял и най-талантливият 
сценарист в Холивуд. Това е историята 
на Анна Делви или на Анна Сорокина, 
„фалшивата наследница“, която успява 
да заблуди нюйоркския хайлаф и да 
направи много известни хора свои 
жертви. 

Няма парти с висшите кръгове в 
обществото, на което Анна Делви да не 
присъства. Никой не знае откъде идва, 
но тя успява да остави впечатление, че 
винаги е била там.

Ходи на купоните на най-богатите 
хора в САЩ и винаги успява да направи 
впечатление. Запазена марка са й 

стодоларовите бакшиши
а по-късно става ясно, че всички пари, с 
който Ана, разполага идват от заблуде-
ни в самоличността й нови приятели.

Историята й определено трябваше 
да бъде филмирана. С тази нелека 
задача вече се е заела компанията 
Netfl ix. Сценарист на продукцията 
ще бъде Шонда Райс, зад която стоят 
редица успешни сериали като „Скандал” 
и „Анатомията на Грей”. Задачата й е 
особено трудна, тъй като замесените в 
скандала известни личности не желаят 
да признаят, че са били измамени.

Голяма част от звездите на Америка 
все още не могат да си обяснят как едно 
обикновено бедно момиче успява да 
ги подлъже да му се доверят. Те й дават 
пари, за да води разточителен начин 
на живот, без дори да очакват да им ги 
върне. Анна организирала разкошни 
купони, на които винаги търсела инвес-
титори за създаването на свой фонд.

Всичко започва, когато един ден Анна 
Делви внезапно се появява на светско 
събитие. Твърди, че е дъщеря на биз-
несмен от Германия. Лошия си акцент 
обяснява с факта, че е родена в Кьолн.

Богата наследница, на която не й се 
налага да работи, разказва „168 часа“. 
Затова и след разкритието на измамата 
й е лепнат прякорът 

„фалшивата наследница”
Тя пазила в тайна истината, че е 

родена в Русия през 1991 г. и че на 

16-годишна възраст се премества със 
семейството си в Германия.

Баща й е работил като шофьор на 
камион. След което стартирал бизнес 
с печки и климатици. Семейството й 
определено не разполагало с много 
средства. През 2011 г. Анна отива да учи 
в колеж в Лондон.

Прекъсва и се премества в Париж. 
Оттам се добира до САЩ, като взема 
кредит в размер на около 200 000 
долара. С тези пари наема апартамент 
в популярен хотел в Ню Йорк, предста-
вяйки се за позната на собственика.

Дълго време Делви посещава светски 
събития, оставяйки щедри бакшиши 
на персонала и устройвайки вечери 
за богаташи. На тях канила известни 
художници, бизнесмени и спортисти. 
Сред тях били актьорът Маколи Кълкин 
и милионерът Мартин Шрели.

В хотела Анна се запознава с 25-го-
дишната Неф Девис. Настойчиво й 
обръща внимание и я прави свой личен 
асистент. Така Анна имала достъп до 

информация за 
инвеститори

които биха могли да помогнат за осно-
ваването на фонд.

Нещата стигнали дотам, че Анна дори 
съумяла да открие няколко едри риби, 

които се съгласили да инвестират в 
създаването на елитен клуб и център за 
съвременно изкуство. Тя ги уверявала, че 
разполага със сумата от 25 млн. долара за 
проекта, но й трябвали още толкова.

Известни американски финансисти и 
юристи като Джоел Коен, който е раз-
следвал мошеничествата на Джордън 
Белфорт – героя от филма „Вълкът от 
Уолстрийт”, безрезервно вярвали на 
думите й. Някои дори ходатайствали 
пред банки да й бъде предоставен голям 
кредит под предлог, че мис Делви разпо-
лага със сметка в швейцарска банка.

Анна водела доста разкошен начин 
на живот. Станала популярна и в соци-
алните мрежи. Там често публикувала 
свои снимки с известни личности. 
Instagram профилът й изобилства от 
сюжети на скъпи пътувания, 

частни самолети и лукс
Всички искали да са част от партитата 

на богатата наследница. А феновете на 
звездите вече били нейни фенове.

Анна Делви се настанила в известен 
бутиков хотел през февруари 2017 г., 
като цената на престоя в него струва 
400 долара дневно. Оставяла на служи-
телите на хотела по 100 долара бакшиш 
и след няколко месеца дори започнала 
да се разхожда по коридорите по халат 

и с чаша вино в ръка.
Чувствала се като у дома си и се 

държала високомерно със служителите. 
Когато на рецепцията не я обслужва-
ли веднага заради други клиенти, тя 
слагала на плота едра банкнота, докато 
служителят не й обърне внимание.

Независимо от факта, че някои от 
познатите на мис Делви все пак подози-
рали, че в случая има нещо гнило, други 
пък не пропускали да платят сметката 
й в хотела или такситата. Тя често не си 
правела труда да връща дълговете си. 
Именно това обаче издава голямата й 
измама. Дълго време хората около нея 
смятали, че просто не й пука за парите 
и затова забравя да си плаща сметките.

Големите подозрения започнали, 
когато Делви не дала номера на бан-
ковата си карта в хотела, а сметката й 
вече била набъбнала до 30 000 долара. 
След известно време тя все пак платила 
престоя си, но била 

помолена да напусне 
хотела

По-късно два други хотела се оп-
лакали, че не си е платила и срещу 
нея започнало разследване. В крайна 
сметка станало ясно, че Делви е измис-
лено име и дамата всъщност се казва 
Анна Сорокина.

В момента Анна Сорокина е арес-
тувана в Малибу и са й повдигнати 
обвинения за кражби. В началото на 
този месец стартира делото срещу нея. 
И докато в САЩ чакат с нетърпение 
сериала по живота на Сорокина, руски-
ята лежи в затвора.

Пред съда тя признава: „Прекрасно 
си прекарвах времето.” Таблоидите в Ню 
Йорк са силно заинтересовани от съд-
бата на Делви. Те самите дълго време 
вярват на лъжите й и я представят като 
светска дама. Медиите ходят на всеки 
процес по делото на Сорокина с на-
деждата да открият отговор на въпроса 
как една бедна девойка, която винаги 
се държи грубо и дори не притежава 
завидна хубост, успява да влезе под 
кожата на местния елит.

Докато младата жена е зад решетките, 
Netfl ix вече филмира историята й

Анна Делви – рускинята, Анна Делви – рускинята, 
която измами Ню Йорккоято измами Ню Йорк
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Австралия е обявила 
война на дивите котки. 
До 2020 г. правител-
ството иска да бъдат 
избити над 2 млн. 
екземпляра от този вид. 

Това е значителен процент от общата 
популация на дивите котки. Според екс-
пертите зоолози в Австралия  живеят 
между 2 и 6 млн. диви котки.

Някои австралийски региони обаче 
отиват още по-далеч. В североизточния 
щат Куинсланд например има община, 
която предлага награда от по 10 австра-
лийски долара, или 7 американски, за 
всяка убита дива котка. Организацията 
за защита на животните PETA разкрити-
кува тази политика като „жестока“.

Проблемът далеч не е нещо изклю-
чително само за Австралия. В съседна 
Нова Зеландия еколог предложи бъ-
деще без котки, в което и домашните, 
и дивите котки ще са с контролирана 
популация или ще се изтребват.

Въпросът е защо австралийците и 
новозеландците толкова много мразят 
котките. А отговорът е прост - котките, 
особено дивите, са убийци.

Смята се, че първата котка се е по-
явила в Австралия в някакъв момент 
през XVII век. Оттогава насам броят им 
непрекъснато се увеличава, като към 
момента популацията обхваща цели 
99,8% от страната, смятат експертите.

Въпреки че дивите котки принадле-
жат към същия вид като домашните, те 
живеят сред дивата природа, където 
са принудени да ловуват, за да оцеля-
ват. От внасянето им за първи път в 
страната до момента те са спомогнали 
изчезването на около 20 вида дребни 
бозайници.

Това е доста важно в Австралия, 
която е била изолирана от останалата 

част от света в продължение на хиляди 
години. Около 80 на сто от австралий-
ските бозайници и 45% от птиците не 
се срещат в дивата природа никъде 
другаде по Земята.

Смята се, че котките убиват повече от 
1 милион местни птици и 1,7 милиона 
влечуги в Австралия ежедневно.

„Не изтребваме самоцелно котките, 
нито го правим, защото мразим котки. 
Трябва да направим избор, за да спасим 
животните, които обичаме и които 
ни дефинират като нация и държава“, 
заявява Грегъри Андрюс, национален 
комисар по застрашените видове.

Правителството, което оповести план 
да започне изтребване на котките през 
2015-а, е предвидило $5 млн. в подкре-
па на местни групи, които могат да се 
справят с котките на терен. Но планът 
стана обект на критики и изненадващо 
еколозите са сред критиците.

Тим Дохърти, еколог от университета 
„Дийкин“ в Австралия, е съгласен, че 
дивите котки водят до „големи жертви“ 
сред местните австралийски видове, но 
вярва, че изтребването им се базира на 
непотвърдени научни данни.

„По времето, когато беше поставена 
тази цел през 2015 г., всъщност не 
знаехме какъв е броят на дивите котки 
тук, в Австралия“, обяснява Дохърти, 
като допълва, че някои изчисления 
по това време са определяли броя им 
на 18 млн., което според него е силно 
преувеличено.

Друг проблем е, че изтребването на 
котките само по себе си

не спасява непременно 
живота на птиците или 

бозайниците
котката трябва да е живяла в район, 

където има застрашени животни.
Въпреки че котките са голям про-

блем, правителството се фокусира 
основно върху тях за сметка на други, 
по-деликатни от политическа гледна 
точка проблеми, като загуба на хаби-
тати заради експанзия на градовете, 
изсичане на гори и минен добив.

„Има вероятност котките до известна 
степен да се използват като разсейващ 
фактор. Също така трябва да имаме 
по-цялостен подход и да се справим с 
всички заплахи за биоразнообразието“, 

казва още Дохърти.
В Нова Зеландия има призиви да се 

премахнат напълно домашните котки. 
Населението на отдалечения остров, 
който е едно от последните места на 
Земята, докъдето са достигали хора, ве-
че е оповестило целта си да премахне 
напълно хищниците към 2050 г. Според 
правителството плъховете, опосумите 
и белките убиват 25 млн. местни птици 
годишно.

Нова Зеландия няма местни сухо-
земни бозайници извън прилепите, 
което означава, че разнообразни птици 
- включително характерното за Нова 
Зеландия киви, което не може да лети - 
са могли да се развиват безпроблемно 
в земя, където не е имало хищници. 

Сега 37 на сто от новозеландските видо-
ве птици са застрашени. Нещо повече, 
много от типичните за Нова Зеландия 
птици живеят на земята, което ги прави 
лесни жертви на котките.

През 2013-а известният новозеланд-
ски икономист Гарет Морган предиз-
вика гнева на любителите на котки, 
започвайки

кампания, озаглавена 
„Котките трябва да 

изчезнат“

В нея той призовава любителите 
на котки да не заменят домашния си 
любимец, когато той умре.

„Котките са единствените истински 
садисти на животинския свят, серийни 
убийци, които изтезават безмилостно“, 
аргументира се икономистът.

Две години по-късно тогавашният 
министър на околната среда Маги 
Бари прикани властите да започнат 
да ликвидират бездомните котки, за 
да запазят популациите на местните 
птици, и призова броят на котките 
домашни любимци, които са около 
1134 млн. според новозеландския 
съвет за домашни животни, да бъде 
ограничен до един-два на домакин-
ство.

В Нова Зеландия има призиви да се 
премахнат напълно домашните 
котки

Защо Австралия иска да Защо Австралия иска да 
убие над 2 млн. коткиубие над 2 млн. котки
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Коли като VW up, Opel 
Adam и други малки 
модели са нещо хубаво 
за околната среда. Те 
обаче стават първите 
жертви на прехода към 

по-екологична икономика, тъй като 
производителите са изправени пред 
сложна дилема. Това предизвиква гнева 
на много шофьори.

Градовете са претъпкани, дълги за-
дръствания блокират улиците, а нами-
рането на свободно паркомясто е нещо 
немислимо. На сцената излиза малкият 
автомобил. За него почти винаги може 
да се намери свободно местенце, сед-
мичните покупки се побират в багаж-
ника, разходът на гориво е нисък, а ко-
лите като цяло са евтини за поддръжка. 
Разбира се, пътуването на четиричлен-
но семейство на дълги разстояния е 
приключение, а намирането на място 
и за багажа – истинско предизвикател-
ство. Въпреки това за много шофьори 
ползите надделяват.

Все пак за по-младите хора колата е 
най-вече средство за придвижване,

а не символ на статус. Затова малките 
коли през последните години са увели-
чили пазарния си дял от 6 на 6,9%, а за-
едно със следващия по големина клас 
като VW Polo завземат една четвърт от 
германския пазар. Само SUV-овете и 
офроуд моделите ги изпреварват по по-
пулярност, a делът на всички останали 
класове намалява. На настъплението на 
малките модели обаче скоро ще бъде 
сложен край. Причината е устремът на 

производителите към електромобили-
те, който се засилва все повече.

Очаквания от електромобилите
Причината е ясна за всички: 

Европейският съюз налага все по-стро-
ги норми за емисиите въглеродни га-
зове. До 2021 година всички нови авто-
мобили на даден автомобилостроител 
трябва да изхвърлят средно не пове-
че от 95 грама въглероден диоксид на 
километър. Това отговаря на стандарта 
„Евро-6“. За след 2021 година в момен-
та се договарят условията за стандарт 
„Евро-7“, като се мисли за лимит от едва 
60 грама, и то при положение, че и сега 
компаниите се затрудняват да изпълня-
ват изискванията при всичките си мо-
дели. 

На европейско равнище обаче елек-
ромобилите се определят като въгле-
родно неутрални въпреки въглеродния 
баланс на производството на електрое-
нергия и батериите. Поради тази причи-
на производителите увеличават дела на 
електромобилите в автопарка си.

При Daimler и VW през 2025 година 
всяка четвърта кола би трябвало да е 
електрическа. В тази насока е и препо-
ръка, която неотдавна отправи работ-
на група на германското министерство 
на транспорта – до 2030 година цели 
50% от новите автомобили да са зад-
вижвани от ток. Това обаче ще означа-
ва край за малките коли като Opel Adam 
или VW up. 

Първият проблем е физически. 
Купувачите според опита на производи-
телите искат колите да имат пробег от 

най-малко 300 километра, преди да за-
менят традиционния автомобил с елек-
трически. Дори живеещите в предгра-
дията, които с градския си автомобил 

на ден не изминават повече от 100 ки-
лометра, очакват колата им да не се за-
трудни през уикенда с 300-те киломе-
тра до селото на баба.

Батерия с подобен капацитет обаче 
все още е твърде голяма за най-малките 
модели. При сегашните технологиите за 
батерии в техните купета може да се по-
бере само такава батерия, която гаран-
тира пробег между 100 и 200 киломе-
тра. VW предлага електрически вариант 
на най-малкия си модел – E-up, който 
обаче при оптимални условия може да 
измине не повече от 160 километра, а 
при студено време – дори и по-малко.

Вторият проблем е финансов. 
Батериите за електромобили са скъ-
пи. За производството им са необхо-
дими металите литий и кобалт, чии-
то находища се изчерпват бързо и са 
единствено в ръцете на китайците. Една 
батерия струва 4000 до 6000 евро, кое-
то е половината цена на един миниав-
томобил. Това се отразява и на цената 
на електрическите модели. Ето при-
мер: най-малкият модел на VW с двига-
тел с вътрешно горене може да се купи 
за цена, започваща от 10 000 евро, а с 
един резервоар гориво се изминават 
около 550 километра. Цената на елек-
трическия вариант започва от 26 000 
евро, а пробегът е едва 160 километра. 
Другите градски коли също са твърде 
скъпи спрямо разстоянието, което из-
минават. Моделът i3 на BMW, който въ-
преки очакванията на производителя 
не стана хит на пазара, е с базисна цена 
37 000 евро. Електрически Smart струва 
20 000 евро и има доста скромен про-
бег. В крайна сметка купувачите дават 
повече пари за по-малко ефективен ав-
томобил. При това еко-субсидията (в 
Германия – бел. ред.) от 4000 евро едва 
се усеща.

Повече място за нови икономии
Шефът на VW Херберт Дис обобщи 

добре дилемата на Световния икономи-
чески форум в Давос.

„Някои хора не могат да си позволят 
транспорт, неутрален откъм емисии на 

въглероден диоксид”, каза той.
И наистина. Класът на малките авто-

мобили е предназначен най-вече за шо-
фьори, които имат нужда от средство 
за придвижване за малко пари и отда-
ват слабо значение на социалния ста-
тус. Те са готови да платят 10 000 или 12 
000 евро за нова кола, а вариант с елек-
трическа батерия би оскъпил покупка-
та с поне 30%. Купувачите на премиум 
моделите на Daimler, Porsche или Audi 
биха приели по-лесно цената на елек-
тромобилите, но оскъпяването зася-
га особено тежко почитателите на мал-
ки коли.

Електромобилите са скъпи и все още нерентабилни
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Българката Ирина 

Малеева ще бъде член 

на журито на тазгодиш-

ния SEEFest (South East 

European Film Festival), 

фестивала за филми 

от Югоизточна Европа, който ще се 

състои от 1 до 8 май в Бевърли хилс. 

Ирина Малеева живее от десетилетия 

в Щатите, но актьорската си кариера 

започва в Рим още на 16 г. Тя е откритие 

на великия Федерико Фелини, който 

я включва в три свои филма. В зората 

на кариерата си Малеева е избрана 

сред 100 кандидатки за роля във 

“Венецианският търговец”, където пар-

тнира на Орсън Уелс. Ирина е дъщеря 

на легендарната актриса от Народния 

театър Ирина Тасева.

Традиционно във фестивала участват 

и български филми. Тази година за приз 

се бори „49,172“ – мащабен българо-

американски документален проект, 

който разказва историята за спасява-

нето на българските евреи по време на 

Втората световна война. За да създаде 

филма, екипът е издирил и интервюи-

рал оцелели свидетели от онези съби-

тия на 3 континента, получил е достъп 

до уникални и непоказвани досега 

архиви, включително до тези на Стивън 

Спилбърг в Лос Анджелис, музея на 

холокоста „Яд Вашем“, частни архиви от 

САЩ, Израел и България. Другият наш 

филм, който се състезава, е „Ирина“ 

на режисьорката Надежда Косева. Той 

разказва историята на млада жена, 

изпаднала в безпомощност, която се 

съгласява да стане сурогатна майка 

срещу заплащане.

Историята на Малеева минава през 

драматичната съдба на дъщеря на цар-

ски офицер след 9 септември. Когато с 

брат й са невръстни деца, той е хвърлен 

в лагера в Тутракан. Малко след това на 

един прием 6-годишната 

Ирина успява да се 
доближи до Вълко 

Червенков 
и го моли да върне татко й. Червенков 

се трогва и баща й е освободен. 

Родителите на Ирина обаче се разделят, 

за да нямат децата им в биографиите си 

клеймото “враг на народа”.

Ирина расте зад кулисите на 

Народния театър и тръгва по стъп-

ките на майка си. Първите си роли 

изпълнява на съвсем детска възраст. 

По-късно по настояване на майка си 

заминава за Рим, където има чичо. 

Там учи сценичен дизайн в римската 

Академия по изкуствата, получава 

дори стипендия. Една пиеса, в която 

тя участва, е гледана от Жулиета 

Мазина, която я представя на съпруга 

си Федерико Фелини, който по това 

време прави кастинг за филма си 

“Сатирикон”. В този филм Ирина има 

три роли.

За няколко години българката се 

снима в над 30 италиански филма, но 

най-голям успех й носи тв сериалът 

„Поли”, в който играе главната героиня. 

Работи съвместно и с Орсън Уелс.

Очевидно Фелини е бил 
кадем на българката

защото нейната кариера върви въз-

ходящо до ден днешен. Участва в 

сериала “Аквариус”, в който играе и 

Дейвид Духовни. Доброто владеене на 

италиански помагат на Ирина да вземе 

роля в Ел Ей без кастинг във филма The 

Meddler със Сюзън Сарандън. Ирина е 

гост-актьор и в друг рейтингов сериал 

на NBC – The Night Shift.

Наред с творческите занимания 

Ирина посвещава голяма част от вре-

мето си на животните. Обичта й към 

четириногите е безгранична. От години 

актрисата се грижи за цяло стадо 

слонове в Найроби. Преди броени дни 

осинови 17-ото слонче от кенийския 

резерват „Дейвид Шелдрич”, смятан за 

рая на слоновете и носорозите. Бебето 

носи името Ирина. В началото е „майка” 

на само две слончета – брат и сестра, 

но постепенно слонската фамилия 

набъбва.

Някои от представленията на мо-

носпектакъла й „Илюзии” в Холивуд, 

базиран върху собствения й необикно-

вен живот и поставен от бродуейския 

режисьор Ренди Джонсън, са благот-

ворителни. Приходите от купените 

билети отиват за кучешки приюти в 

Калифорния.

В личен план Ирина се радва на 

сплотена фамилия вече над четвърт 

век. Омъжена е за адвоката Нейт Голър. 

Двамата са уважавана двойка в Бевърли 

хилс и са пристрастени към пътешест-

вията. В свободното си време съпрузите 

са или на сафари, или на експедиция до 

Северния полюс. Скоро ще поемат на 

екзотична речна разходка из Япония. 

Двамата знаят как да се радват на 

живота, където и да са.

Българка член на жури 
във филмов фестивал 
в Бевърли хилс

Ирина Малеева е работила с 
Фелини, Уелс, Духовни
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Най-голям успех платформата има 
в Азиатско-Тихоокеанския регион

Платформата за споде-

ляне на видео YouTube 

реално е една от най-

големите социални 

мрежи в света.

Порталът, който е 

собственост на Alphabet – компанията 

майка на Google, изживява истински 

пробив в Азиатско-Тихоокеанския реги-

он. Цели пет от най-големите пазари на 

YouTube по света, където потребители-

те гледат най-дълго видеа в портала, се 

намират именно в този регион, посочва 

Аджай Видясагар, директор на YouTube 

за региона.

Тези пазари, подредени по азбучен 

ред, са Виетнам, Индия, Индонезия, 

Тайланд и Япония. 

„Всички те имат растеж на годишна 

база, който се изразява във високи 

двуцифрени числа или в някои случаи 

трицифрени числа“, казва Видясагар 

по време на конференция, проведена 

в Бали, Индонезия. „Мобилното по-

требление започва да се показва като 

фактор в този регион“, казва той.

Азия е дом на някои от най-големите 

пазари за смартфони в света, включи-

телно Индия и Индонезия. В същото 

време развитието на бързата интернет 

връзка прави видеосъдържанието 

по-достъпно за потребителите спрямо 

ситуацията в миналото, където повече-

то хора гледаха телевизия.

YouTube има над милиард потребите-

ли по света.

По думите на Видясагар първите два 

пазара в света, където мобилното по-

требление вече изпреварва настолните 

компютри - конкретно при видеосъдър-

жанието, са Япония и Южна Корея.

„Това, което виждаме през послед-

ните 5 години на пазари като Индия е 

поразително. В Индия днес близо 85% 

от потребените обеми са чрез мобилни 

устройства“, казва той, добавяйки, 

че през миналата година мобилното 

потребление на този пазар е нараснало 

с трицифрено число.

Същото важи и за пазарите в 

Югоизточна Азия като Тайланд и 

Индонезия.

По думите на Видясагар през послед-

ните години YouTube и други платфор-

ми са изправени пред регулаторен 

натиск, настояващ за премахване на 

съдържание, забрана на дадени автори 

и прочее.

Така например Индия забрани китай-

ската платформа за споделяне на видео 

TikTok, тъй като според властите тя 

служи за разпространяване на порно-

графия.

Това е се-

риозен удар, защото 

TikTok има близо 300 млн. 

потребители на индийския пазар.

За да се справят със ситуацията, 

платформи като YouTube и Facebook 

започват да разчитат на изкуствен 

интелект и други подобни инструменти, 

за да засичат нежеланото съдържание 

и да го премахват.

За да бъде работата прецизна обаче, 

освен изкуствен интелект прегледът 

на съдържанието изисква и човешка 

намеса, добавя Видясагар.

YouTube е компания, предоставя-

ща уебсайт за видеосподеляне, на 

който потребителите могат да качват, 

споделят и гледат видеоклипове. 

Предоставена е възможността за 

споделяне на снимки, както и истории, 

видими за 24-часов период.

Компанията със седалище в Сан 

Бруно, щата Калифорния, САЩ, е 

основана от трима бивши служители 

на PayPal през февруари 2005 г. През 

ноември 2006 г. компанията е закупена 

от 

Google за 

1,65 млрд. щатски 

долара.

Сайтът използва HTML5 техно-

логия за възпроизвеждане на видео с 

разделителна способност, достигаща до 

HD, както и Adobe Flash. Това е най-

популярният сайт за видеосподеляне 

в света, като в България е и третият 

най-посещаван сайт (преди него са 

Facebook и Google).

Нерегистрираните потребители 

могат само да гледат видеоклиповете, 

а регистрираните могат и да качват нео-

граничен брой видеоклипове.

Преди ползването на YouTube 
като сайт за видеосподеляне, 

той е бил сайт за запознанства
През годините множество държави и 

институции блокират YouTube заради 

обидно съдържание, по политически 

причини или налагане на цензура.

През 2008 г. YouTube въвежда функ-

ция за предаване на живо, наречена 

YouTube Live. По-късно тя е пресъзда-

дена и от други социални платформи 

като Instagram, Facebook и Twitch. 

Представлява едновременното заснема-

не и качване на съдържание (live stream).

Понастоящем YouTube се нарежда 

сред трите най-посещавани сайта в 

мрежата. 

Като зона с голям трафик от видеоб-

логъри или влогъри YouTube създава 

платформа за тези потребители, за 

да представят личните си видеокли-

пове, които често биват заснемани 

с телефон или компактни видеока-

мери. Популярността на влоговете в 

общността на YouTube се е увеличава 

експоненциално през последните 

няколко години. От първите 100 кана-

ла с най-много абонати в YouTube 17 

предоставят влогове като основен тип 

съдържание. Много от тези влогъри 

са част от Партньорската програма на 

YouTube, която монетизира този бизнес 

и позволява парични постъпления от 

видеосъдържание. Тази монетизация 

допълнително спомага за популяризи-

рането на различни канали, както и за 

създаване на усещане за стабилност в 

сферата. Освен това монетизацията поз-

волява на създателите на съдържание 

да бъдат считани за надежден източник 

на информация от зрителите. Много от 

влогърите успяват да превърнат своите 

канали в устойчиви кариери.

потребителипотребители
YouTube има над милиард YouTube има над милиард 
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Консумирането на дори едно 
парче бекон дневно е свър-
зано с по-висок риск от 
колоректален рак, твърди 

ново проучване.
Изследователите са проследили 

близо половин милион възрастни във 
Великобритания през последните пет 
години. Те са установили, че за всеки 25 
грама обработено месо като наденица 
или бекон, изядени всеки ден, рискът за 
колоректален рак при човек се е пока-
чил с 20 процента. 

25 грама е около 0,8 унции и отговаря, 
грубо казано, на тънък резен бекон. 
Червеното месо също е причина за 
повишен риск, но е необходимо да се 
консумира по-голямо количество за 
същия ефект. Според австралийски 
наръчници за хранене пък червеното 
месо трябва да се ограничи до 455 г 
седмично максимум, което се равнява 
на три или четири парчета варено месо 
с размера на длан. Учените са открили, 
че когато един човек изяжда съвсем 
малко над унция и половина червено 
месо, рискът от рак нараства с 19 на сто. 

Един нормален бургер е 
около четири унции месо 

Какво обаче се случва в орагнизма ни, 
след като консумираме храна, опреде-

ляна като вредна, като червеното месо 
например. Това, което наричаме бърза 
храна, е определяна също и като „храна 
за повдигане на настроението“, което 
съвсем не е случайно. Хамбургерите 
например са пълни с аминокиселини, 
които подпомагат отделянето на сера-
тонин, или хормон на щастието, което 
ни кара поне за момента да се чувства-
ме добре. 

Пълните със сол хамбургери освен 
това водят до задържане на вода, което 
ни кара да се чувстваме 
подути и сърцето започва 
да работи затруднено, което 
повишава кръвното наляга-
не. Според резултати от дру-
го проучване консумацията 
само на един бургер нанася 
вреда на артериите. С вре-
мето наситените мазнини в 
червеното месо повишават 
нивото на холестерола. И 
може би най-известната 
вреда от прекалената кон-
сумация на бърза храна е 
нейната калоричност, което 
с времето води до наднор-
мено тегло, а последиците 
от това са, че не само се 
отразява на самочувствието, 
но и предразполага към 

различни видове заболявания.
Въпреки това трябва да се имат 

предвид и ползите, които трябва да 
се признаят на червеното месо. Като 
например това, че съдържа голямо 
количество желязо, витамин В12 и 
цинк, което укрепва имунната система. 
Червеното месо освен това е богато на 
протеини, дава мигновена енергия, а 
също така спомага за изграждането на 
мускулите и костите. В крайна сметка по 
въпроса колко често да се яде червено 

месо няма еднозначно мнение. Но 
както и за много други неща, най-важна 
е мярката в храненето и правилното 
дневно разпределение на въглехидра-
ти, мазнини и протеини. А съветът на 
диетолози и специалисти по хранене 
е червеното месо да се приготвя по 
начин, който запазва максимално про-
теините и другите полезни хранителни 
вещества, а в същото време ограничава 
образуването на вредните токсични 
елементи. 

Дори едно парче бекон дневно може да увеличи риска от рак

Внимавайте с бургерите и бекона

Дори само 10-минутна разходка 
седмично пази от ранна смърт

Дори само 10-минутна енер-
гична разходка седмично 
може да намали риска от 
смърт заради рак, сър-

дечно-съдово или друго заболяване, 
съобщи в. „Индипендънт“.

Учени от университета на Шандун 
са анализирали данни, събирани от 
1997 г. до 2008 г. в САЩ за 88 000 души 
на възраст от 40 до 85 години и са 
проследили регистрираните смъртни 
случаи. По този начин те са устано-
вили, че рискът от смърт намалява 

с 18 процента за занимаващите се с 
умерена физическа активност 10 до 
59 минути седмично.

При физическа активност от 150 до 
299 минути седмично рискът от смърт 
намалява почти с една трета (31 на 
сто).

За целите на изследването една 
минута тичане, бързо каране на ве-
лосипед и спортуване е приравнена 
към две минути умерена физическа 
активност като бързо ходене, гради-
нарство, танцуване.

Банани, цитруси и  натурален 
шоколад срещу пролетна умора

Колкото и да се радваме 
на пролетта, тя е прехо-
ден сезон, който носи и 
известни неудобства. За 

някои от нас тя се свързва неизменно 
и с пролетната умора. Лесната умора, 
липсата на тонус и настроение и 
сънливостта са част от това непри-
ятно състояние. Освен спортуването 
и по-високата физическа активност 
за справянето с нея помагат и някои 
храни, сред които естествено са 
плодовете.

Кои плодовете, които най-добре по-
магат срещу състоянието на пролетна 
умора, са банани, цитруси, боровинки 
и киви. От всички плодове бaнаните 
съдържат най-много калий, който 
подпомага работата на мозъка, сърце-
то, мускулите и костите. Калият освен 
това сваля високото кръвно, полезен 

е и срещу задържането на излишни 
течности в организма. Желязото в 
бананите пък ни пази от анемия, а 
магнезият помага за по-добрия сън. И 
не на последно място – бананите са 
естествен антидепресант. Витамините 
от група В в тях успокояват нервната 
система.

Натуралният шоколад също е до-
бър помощник в борбата с пролетната 
умора. Освен че е по-нискокалоричен 
от млечния, той съдържа и веще-
ство, което повишава настроението. 
Антиоксидантите в него стимулират 
умствената дейност, подобряват 
кръвообращението и също така 
намаляват нивата на хормоните на 
стреса. И диетолозите вече все пове-
че го препоръчват като необходим за 
режима на хранене.
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Скъпи облекла от 
последни модни колек-
ции стават на пепел, 
изгорени от собстве-
ните си производители! 
Да, това е все по-честа 

практика в модната индустрия. Звучи 
парадоксално, но е самата истина – 
активите им буквално стават на пепел.

Звучи безумно, но практиката става 
все по-разпространена сред някои от 
най-големите производители на облек-
ло в света. Защо? Те твърдят, че това 
е най-изгодният начин да поддържат 
ексклузивността на брандовете си. 
Дрехите, които се унищожават, са тези, 
които не се продават на достатъчно 
висока цена.

Вместо да ги пускат на разпродажба 
с голяма отстъпка, въпросните модни 
компании предпочитат да ги изгорят и 
да получат 

малко количество енергия
Burberry са една от най-известните 

фирми, които доскоро правеха това. 
През 2017 г. продукти на стойност £28.6 
млн. бяха унищожени от компанията. 

Случаят беше отразен от медиите по 
цял свят. През септември 2018 г. след 
серията от силни критики Burberry 
оповестиха, че спират практиката на 
изгаряне на дрехи.

Никой не знае точно колко непро-
дадени складови запаси се изгарят от 
модните къщи по света, но мнозина 
смятат, че става дума за редовна 
практика от гледна точка на бизнеса. 
Брандовете са подложени на огромен 
натиск да поддържат възприятието, че 
техните продукти си заслужават опре-
делена висока цена.

Изгарянето обаче има негативни 
последици. Процесът естествено води 
до отделяне на въглероден диоксид и 
други парникови газове в атмосферата, 
което засилва глобалното затопляне.

Част от проблема се крие в това, че 
модните фирми са изначално създаде-
ни да продават продукти в бърз цикъл 
на търговия.

Единственият вариант за справяне с 
натрупващите се все по-големи коли-

чества залежала стока е изхвърлянето 
или унищожаването им. Цели конвей-
ерни линии се конструират с тази цел. 
Естествено това 

води до много отпадъци
От 100 млрд. облекла, произвеждани 

всяка година в глобален мащаб, 92 млн. 
тона се превръщат в отпадъци.

Това би могло да се промени, ако 
модните компании създадат звено, 
което има за задача да приема обратно 
непродадените дрехи. Така те могат 
да бъдат разшити, да преминат през 
редизайн и да влязат в употреба за съз-
даването на нови продукти, след което 
да се пуснат отново на пазара. Големите 
луксозни брандове, чиято репутация се 
опира на дизайна, биха могли да създа-
дат отделни производствени екипи за 
тази цел.

Ще бъдат нужни известни инвести-
ции, а и компаниите трябва да гаран-
тират, че преработените продукти ще 
са достатъчно атрактивни за потреби-

телите. В противен случай проблемът 
с отпадъците просто ще се отлага във 
времето. Това би била стъпка напред от 
простото изгаряне или изхвърляне на 
продукти в големи количества.

Някои фирми са сред лидерите в 
т.нар. upcycling – преработка на непро-
даваеми стоки в желани нови облекла. 
Това може да включва повторна упо-
треба на всичко: от стари индустриални 
тъкани до непродадени дрехи от други 
компании.

Брандът от Лос Анджелис Reformation 
е един от примерите в това отношение. 
Фирмата взема „залежали складови 
запаси” от облекло и 

използва повторно 
материалите

в свои собствени дизайни. Такива 
са близо 15% от платовете, които 
Reformation използва.

Втората възможност за решаване на 
проблема е с фокусиране на производ-
ството на дрехи на база на биоразгра-
дими тъкани, така че да не се налага да 
бъдат изгаряни.

За да може да се усети сериозен 
ефект обаче, би трябвало да се реши 
по-мащабният казус – свръхпроизвод-
ството на облекла.

Според данни от Световната банка 
продажбите на дрехи нарастват ста-
билно от 2000 г. насам, но периодът на 
полезното им действие спада с прибли-
зително същите темпове.

Това означава, че всяка допълнител-
но продадена тениска ще бъде носена 
за приблизително два пъти по-кратко 
време, отколкото преди 20 години. 
Пазарът е пренаситен с дрехи, които 
производителите се стараят да пласи-
рат колкото се може по-бързо.

Един от начините, по които модните 

фирми могат да избегнат необходи-
мостта да 

изгарят толкова много
текстил, е чрез по-добро прогнозиране 
на пазарните тенденции. На теория 
това би трябвало да доведе до по-мал-
ко отпадъци. Дрехите с дълъг живот 
естествено могат да бъдат маркетирани 
като добра инвестиция за клиентите.

Пример в това отношение е Patagonia 
– един от брандовете за туристическо 
облекло, които гарантират издръжли-
востта и качеството на продуктите си.

Ако закрилата на околната среда 
наистина има голямо значение за 
масовите потребители, те трябва ясно 
да покажат, че изначално искат по-
устойчиво облекло.

Дрехи за милиони – на Дрехи за милиони – на 
пепел! Модният свят го пепел! Модният свят го 
предпочитапредпочита

Непродадените скъпи облекла се изгарят, вместо да 
се пуснат за разпродажба
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Щoм cтaнe дyмa зa 

тeлeфoни, eдни oт нaй-

чecтитe oплaĸвaния 

ca зa нeдocтaтъчния 

ĸaпaцитeт нa бaтepиятa и пaмeт нa 

ycтpoйcтвoтo. Cмapтфoнитe пoзвoлявaт 

нa пoтpeбитeлитe дa пpoмeнят peдицa 

нeщa, c ĸoитo дa ocвoбoдят пaмeт нa 

cвoитe тeлeфoни.

Ето няколко възможности за това.

Ocвoбoдeтe ce oт пpилoжeниятa, 

ĸoитo изпoлзвaтe нaй-мaлĸo. Πpeз 

гoдинитe, в ĸoитo изпoлзвaтe вaшия 

тeлeфoн, вepoятнo cтe инcтaлиpaли 

пpилoжeния, ĸoитo нe изпoлзвaтe. И 

пopaди тaзи пpичинa тe ca ocтaнaли 

cĸpити в пaпĸитe. Aĸo влeзeтe в 

„Hacтpoйĸи”, „Oбщи”, „Cъxpaнeниe”, 

мoжe дa видитe ĸoи пpoгpaми изoбщo 

нe cтe изпoлзвaли. Ho aĸo иcĸaтe дa 

изтpиeтe игpa, зaeмaщa мнoгo мяcтo 

нa тeлeфoнa ви, a нe жeлaeтe дa изгy-

битe инфopмaция, cвъpзaнa c aĸayнтa 

ви зa нeя, избepeтe Оffl  оаd арр вмecтo 

Dеlеtе арр.

Eдин oт нaй-дoбpитe нaчини дa нe 

зaeмaтe oт пaмeттa нa тeлeфoнa e, ĸaтo 

зaпaзвaтe cнимĸитe cи в oблaĸa. Cлeд 

ĸaтo ĸaмepитe нa нoвитe тeлeфoни 

ce пoдoбpиxa знaчитeлнo, видeaтa 

и cнимĸитe, нaпpaвeни c тяx, ca 

пpeĸaлeнo тeжĸи. Πлaтфopмaтa Gооglе 

Рhоtоѕ е мнoгo yдoбeн вapиaнт зa 

cъxpaнeниe. Tя дopи пpeдлaгa ĸoлaжи 

и aлбyми.

іРhоnе e дocтaтъчнo интeлигeнтeн 

и мoжe caм дa yпpaвлявa дaннитe ви. 

Coфтyepът изтpивa пpилoжeния, ĸoитo 

нe изпoлзвaтe чecтo. Mнoгo xopa нe 

пpeдпoчитaт дa aĸтивиpaт aвтoмaтич-

ния ĸoнтpoл нa пaмeттa, тъй ĸaтo пo 

тoзи нaчин тoй мoжe дa изтpиe пpoгpa-

ми, ĸoитo дa ca им нeoбxoдими. Taзи 

oпция щe пpeдлaгa и пpeпopъĸи зa 

тoвa ĸaĸ мoжe дa cпecтитe мяcтo.

Ѕроtіfу и Aррlе Мuѕіс нe oтнeмaт 

мнoгo пaмeт, нo мoгaт дa yвeличaт 

oбeмa cи, ĸoгaтo cъxpaнявaтe 

мyзиĸaлни фaйлoвe, ĸoитo cлyшaтe 

пpи липca нa интepнeт дocтъп. Tyĸ 

вaжи cъщoтo пpaвилoтo ĸaтo тoвa зa 

пpилoжeниятa. Aĸo имa пecни, ĸoитo 

нe cлyшaтe, пpocтo ги изтpийтe.

Bидeocъдъpжaниeтo, ĸoeтo cвaлятe 

зa cлyчaитe бeз дocтъп дo интepнeт, 

зaeмa мнoгo мяcтo. Haй-дoбpe щe 

e oтнoвo дa гo изтpиeтe. Πoняĸoгa 

oбaчe, aĸo cтe гo cвaляли нe oт іТunеѕ, 

a oт пpилoжeния ĸaтo Nеtflіх, зa дa 

гo изтpиeтe, щe тpябвa дa: влeзeтe 

в Nеtflіх, дa избepeтe Dоwnlоаdѕ, 

cлeд тoвa видeoтo, ĸoeтo иcĸaтe дa 

изтpиeтe, cинятa иĸoнa и oттaм гo 

изтpивaтe.

іМеѕѕаgе мoжe дa oтнeмe мнoгo 

пpocтpaнcтвo, aĸo cъxpaнявaтe 

тeĸcтoвeтe, видeaтa и cнимĸитe. 

Paзглeдaйтe ги и вepoятнo щe пoпaд-

нeтe нaиcтинa нa cтapи фaйлoвe, ĸoитo 

мoжeтe дa изтpиeтe, или пoнe тaĸивa, 

ĸoитo ca пo-oбeмни.

Как да освободим памет вКак да освободим памет в  
телефона сителефона си

Все повече шофьори се разсейват със 
смартфони

Броят на шофьорите, които се 

разсейват със смартфоните 

си, докато карат, се увели-

чава. Освен това се удължава 

и времето, през което те използват 

смартфона, докато шофират.

Проучването е направено с ано-

нимните данни на 1,8 млн. шофьори, 

които общо са натрупали 7.2 млрд. км. 

Използван е софтуер, който следи и 

анализира поведението на шофьорите 

и ги предупреждава, когато засече, че 

правят твърде много рискови дейнос-

ти с телефона си, докато шофират.

Резултатът не е особено добър. 

Оказва се, че времето на разсейване с 

телефона се увеличава с 10% средно 

за всички. А същевременно най-прис-

трастените към телефоните използват 

смартфона си през 28% от времето, 

през което са зад волана.

Очаквано, най-честите дейности са 

говорене по телефона, чат, използване 

на приложения за навигация и изби-

ране на музика. Допълнително про-

учване показва, че 85% от шофьорите 

съзнават, че това е проблем. Въпреки 

това 47% признават, че продължават 

да използват телефона си поне през 

10% от времето, през което шофират.

При едва 10 минути на пътя това 

е цяла минута, при която колата е в 

движение, но шофьорът й не гледа 

пътя. Хората обаче подценяват риска, 

защото смятат, че няколко секунди 

отклоняване на погледа от време на 

време не е чак такъв проблем.

Има достатъчно много възможности за товаИма достатъчно много възможности за това
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От мияч на чинии до От мияч на чинии до 
играч на сезона в Англияиграч на сезона в Англия
Защитникът на „Ливърпул“ 

Върджил ван Дайк спечели 
първата индивидуална 
награда за сезона във 
Висшата лига, след като 
надви Рахийм Стърлинг 

от „Манчестър Сити“ и още чети-
рима други футболисти, за да грабне 
наградата „Играч на сезона“. Трофеят е 
изключително ценен на Острова, след 
като самите футболисти могат да гласу-
ват за другите, но без да избират себе 
си или свои съотборници.

Твърденията са, че Ван Дайк е съ-
брал 56% от гласовете, като Стърлинг 
е взел 26%. Трети е футболистът на 
„Тотнъм Хотспър“ Хюн-мин Сон със 
7%, а Еден Азар е с 5%. Иначе другите, 
които бяха номинирани, са Серхио 
Агуеро, Бернардо Силва, Садио Мане и 
Еден Азар.

Холандският бранител направи 
огромната разлика в играта на 
„Ливърпул“ в защита през последните 
18 месеца, откакто се присъедини от 
„Саутхемптън“ за 75 милиона паунда. 
Ван Дайк е един от основните играчи, 
които удържат „Ливърпул“ в яростната 
битка за тазгодишната титла на Англия 
с „Манчестър Сити“, като в допълнение 
мърсисайдци се подсилиха и с Алисон 
Бекер на вратата.

През миналата година наградата 
отново бе взета от играч на „Ливърпул“ 
- Мохамед Салах. Именно египтянинът 
бе един от първите хора в социалните 
мрежи, който поздрави своя съотбор-
ник с пост в Тwitter.

Същевременно четирима футболи-
сти от отбора на Юрген Клоп попад-
наха в идеалния отбор на годината 
- Върджил ван Дайк, Андрю Робъртсън, 
Садио Мане и Трент Александър-
Арнолд.

Животът на Върджил ван Дайк неви-
наги е бил толкова бляскав и светъл 

като сега. Защитникът на „Ливърпул“ не 
е известен с мръсната си работа, но не 
такива са били обстоятелствата около 
него преди 10 години.

Днес той е един от най-добрите 
бранители в света, но пътят му е пре-
минал през трудни моменти. Играчът 
на сезона в Англия някога е бил просто 
мияч на чинии, като е припечелвал по 

3 паунда на 
час в ресто-
рант в Бреда.

Едва 
17-годишен, 
Върджил 
ван Дайк е 
трябвало да 
се препитава, 
работейки 
в кухнята на 
втория етаж 
на заведение 
за бързо хра-
нене в родния 
си град в 
Холандия.

Защитникът, 
роден от 
майка от 
Суринам и ба-
ща холандец, 
се подготвя 
във футбол-
ната школа на 
„Вилем II“ и 
умело съчета-
ва трениров-
ките, ученето 
и работата.

Жак Липс, 
собственик на 
ресторанта, 

се е опитвал да откаже младия талант 
от мечтата му да стане професионален 
футболист, за да се съсредоточи върху 
почистването на чинии.

„Той беше добър работник, търкаше 
усърдно чиниите и вършеше работата 
си добре. Той беше винаги тук в най-
натоварените вечери на заведението. 
Тренираше усилено, за да се опита 

да стане професионален играч, и се 
присъедини към академията на „Вилем 
II“, разкри бившият му работодател.

След като подписва в Грьонинген, за-
щитникът влага парите си за шофьор-
ски курсове, за да захвърли най-после 
своя велосипед.

Трудните дни на защитника не 
спират дотук, повечето топ тимове от 
Холандия също не могат да оценят 
таланта му. Аякс, ПСВ и „Фейенорд“ 
решават, че Ван Дайк не се вписва 
в плановете и начина им на игра. 
Прекалено е небрежен с топката, за 
да им се хареса. Години по-късно вече 
всички знаят, че това е било грешка.

Проблемите обаче едва сега 
започват. Още докато е играч на 
„Грьонинген“, получава болки в коре-
ма. След изследвания се оказва, че 
в апендикса му се е развил абсцес. 
Животът му се оказва в опасност, но 
след 4-месечна рехабилитация отново 
си стъпва на краката. И продължава 
с нови сили, макар и с 12 килограма 
по-слаб.

„Майка му го отведе в болницата, 
защото не можеше да чака повече. 
Престоят там го направи много слаб, 
затова и се забави с половин сезон. 
Поставихме го на индивидуална про-
грама, започна по-леко в началото, но 
когато се върна в игра, показа стой-
ността си“, сподели Робърт Маскант, 
тогавашен шеф в „Грьонинген“.

Днес защитникът на мърсисайдци е 
вярващ, може би не в толкова голяма 
степен, но вярата е онова, което му по-
мага в трудните моменти, за да стигне 
до деня, в който може да нарече себе 
си най-добрият играч за сезона във 
Висшата лига - негова сбъдната мечта.

Върджил ван Дайк спечели ценно индивидуално отличие
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺
Как е правилно да се четат обяви от 

жени:

– Около 40-те съм /на 49 години е/…
– Обичам приключенията /Спала е с 

всички в квартала/…
– С атлетично тяло /Няма боски/…
– Емоционално стабилна /На медика-

менти е/…
– Феминистка /Куч*а/…
– Имам свободен дух /Развява се като 

призрак/…
– Търси приятелство /Опитва се да 

докаже, че не е к*рва/…
– Забавна съм /Дразнеща е/…
– Старомодна съм /Не очаквай cвир-

кa/…
– Отворена съм за нови идеи /Отчаяна 

е/…
– Страстна съм /Не носи на алкохол/…
– Рубенсов тип /Тлъста е/…
– Романтична съм /Изглежда добре 

само на свещи/…
– Малко пълна /Много пълна/…
– С пропорционално тегло /Висока 

като кон, но и тежи толкова/…
– Търся мъжът на сърцето си /някой, 

който може да я изтърпи/…
– Самотна съм /Някой вече се е за-

стрелял, за да се спаси от нея/…
– Млада по сърце /Пенсионерка/

� � ☺
Между приятелки:

- Оф, пак са дигнали бензина!
- Аааа, пък на мене ми е все тая, аз се’ 

си сипвам за 20 лева.

� � ☺
- Нещо май си пил, а?
- Не нещо, а от всичко...

� � ☺
- Муцка, на къде си понесла таз торта?
- Нося я за секретарката на мъжа ми!
- Щоо? Толкова ли е добра и трудолю-

бива?
- Не, просто е слаба и стройна...

� � ☺
- Какво е финансовото ти положение?
– Такова, че ако седмица след заплата 

са ми останали пари, значи нещо съм 
забравила да платя.

� � ☺
- Госпожо, подгответе съпруга си за 

най-лошото!
- Докторе, ще умре ли?
- По-лошо. Повече няма да може да 

пие...

� � ☺
Имам вила на морето.

- Голяма работа, аз в плевнята имам 
три...

...
Двама бракониери:

- Отивам вчера за риба и хванах един 
огромен сом. Мятам го на гръб и към 
къщи. Минавам десет метра, а насреща 
ми - горския!

- Ужас! И какво стана?

- Аз веднага свалям рибата от гърба си 
и хоп - в джоба!

� � ☺
- Днешните младежи съвсем се извра-

тиха, виж го тоя!
- Господине, това е дъщеря ми.
- Простете, не знаех, че вие сте майка 

й!
- Аз не съм майка й, баща й съм.

� � ☺
Хванах мъжа ми с любовница. Не 

вдигнах скандал, само казах:
- По-близичко един до друг, снимка да 

ви направя... паметник!
...
Страх ме е да не спечеля от лотарията, 

че като ме дадат по телевизията, всички 
ще кажат:

– Егати селяндурката!

� � ☺

Професионализъм:
- Обир в Кауфланд! Слагай бързо 

парите в торбичка!!!!
- Аааааа, торбичката се заплаща, 

господине!

� � ☺
- Какво е необходимо за една жена, за 

да стане манекенка?
- Главното е лицето да не е обезобра-

зено от интелект!

� � ☺
- Защо плачеш, малкият?
- Един циганин ми взе паричките...
- Ако го видиш, ще го познаеш ли?
- Да! Той ми е брат...

� � ☺
Разговор между приятели:

- Вече не пия!
- Що така?
- Докторите не ми дават...

- Голям си будала бе. 
Не искай от докторите, 
а от барманите!

� � ☺
Жена разнежено говори 

на мъжа си:
- Странно как 3 ракии те правят 

толкова различен...
- Но аз не съм пил!
- Ти не си, но аз пих...

� � ☺
Знаете ли как се нарича жена, 

която обича всички пози?
- Позитивна.

� � ☺
Сутринта в маршрутката пиша СМС 

на милото. Един чичка до мен нагло ми 
наднича в телефона.

Викам:
- Ще добавиш ли нещо или да го 

изпращам вече?

� � ☺
- Дядо, кое е първо: кокошката или 

яйцето!
- Разбира се, че яйцето, чедо! Преди 

половин век, ако не ми бяха яйцата, 
нямаше да се оженя за онази кокошка 
баба ти!

� � ☺
Изпитна комисия в НАТФИЗ. 

Комисията казва на кандидатка:
- Госпожице, изобразете нещо еротич-

но, но с неочакван край.
След кратко замисляне:

- А!... Ааа! Ааааа!!! Ааа-а-аа-пчихх!!!

� � ☺
- Ама вие вече не сте заедно... Защо?
- Ми аз съм един 

чувствителен Овен, а тя 
една проста п*тка...

� � ☺
В полицията:

- Защо искахте да 
убиете тъща си?

- По съвет на психиа-
търа.

- Моля?
- Бях много изнервен. 

А психиатърът ме 
посъветва да отстраня 
причината за неврозата 
си…

� � ☺
Мъж започва работа 

в завод. След два дни е в болница с 
множество травми. Приятел му идва на 
свиждане:

- Казвай какво се случи?
- Ами влязох в цеха и викам: „Пешо, 

хвърли ми ключ 27!”
- И?
- И идея си нямаш колко Пешовци 

работят там! 

� � ☺
- Не съм за продан!!!
- Слава Богу, скъпа, иначе щеше да 

стоиш на рафта и няма да има кой да те 
купи...

� � ☺
Съвет на деня:

- Като режеш лук - пий бира... Не 
помага, но пък ти е готино... 

� � ☺
Звъни телефона. Вдига съпруга:

- Ало, рогатия, викни жена си.
Мъжът трясва телефона и вдига 

грандиозен скандал на жена си, а тя се 
измъква с оправданието, че е станала 
грешка. На другия ден се повтаря 
същата ситуация с телефона:

- Ало, рогатия, ама ти си бил голяма 
клюкарка...

� � ☺
Служителката в гражданското отделе-

ние пита младоженците:
- Убедени ли сте, че сте готови за най-

важното събитие във вашия живот?
Младоженецът отговаря:

- Разбира се! Купил съм 25 бутилки 
ракия, 45 бутилки вино и 15 каси бира.

� � ☺
- Довечера, ако паднат нашите ще се 

напия като г*з!
- Кои са вашите!
- Които паднат!

� � ☺
- Долен лъжец излезна тоя, муцка, 

долен! Подлъга ме, че имал земя в 
центъра!

- Ужас! И ти му пусна, а той нямал грам 
земя, така ли?

- Имаше. В три саксии с мушкато на 
терасата на квартирата.

� � ☺

- Скъпа, пролетта 

наближава. Време 

е да се избавим от 

излишното...

- Ааа, никъде не 

отивам!

ВОДОРАВНО: Стефан Данаилов. Книги. Манго. ГОТ. Уроки. Куско. Либе. Ара. Таити. 
Сатир. Иди. Хекла. Пениси. Някога. Воали. КА. Лауда. Глина. Стоин. Устрем.Раи. Аспид. 
Арат. Пенс. Кис. Ронин. Канат. Ера. Колики. Алиби. Анкети. Очила.Асино. Ескус. Мостик. 
Тинка. Исо. Теми. Асми. Налеп. Ласи. Жребец. Темп. Мишки.Иванка. Епитети. Ригел. АН. 
Атене. Ларат. Неапол. Лиерс. Едо. Владимир Шаталов.

ОТВЕСНО: Открадната красота. Пеев. Енория. Осиан. Сесии. Ал. Офика. Клипс.Катми. 
Тапа. Аги. Хоани. Кесии. Метод. Юни. Тегу. Дротик. Жители. Какаду. Олин.Аршин. Саму-
ил. Асани. Отсек. Ели. Настав. Трико. Имбир. Ир. Банки. Ограничание. Илеш. Иго. Палет. 
Иск. Цигара. НЛО. Селим. Калкан. Верст. Ланин. Палау. Атала. Авгити. Арени. Силен. Тел. 
Обиск. Анаба. Семка. До. Материалисти. Попандов.

Виц в снимка



Цена US$, Зипкод 60631, Търсим CDL A шо-
фьор за Volvo i shift Dry van, 2500-3500 мили
на седмица.Паркингът е в Melrose park. От-тт
лично заплащане за контакт : 7573386477 
Сава №16138
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Пред-
лагаме НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за соб
Ц д р д,

-
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 
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

y

ден или $1500 на седмица. Volvo автома-
тик. Чек всяка седмица без никакви уд-
ръжки (847)640 8171 р №16175
$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХАНИК
НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИ
Ц дд

-
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

Chicago + suburbs

OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up 
to 70 c/gal.; Предимно леки товари; По-
стоянни курсове; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 
8476659273 №16232

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Пред-
лагаме НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за соб-
ственици на камьони и CDL шофьори! 
***Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 
483-8787 ***24/7 Диспеч * Регионална
работа * Леки товари * Чек всеки петък*
Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!!
№16233

$$$ ШОФЬОРИ $$$
Цена US$ , Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възмож-
ност за прибиране в къщи през ден и 
всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 
Dispatch; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! За повече информация 847-
665-9273 или (847) 483-8787! №16234

ТЪРСИМ УЧИТЕЛ С ОПИТ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60657, Търсим 
учител с добър английски език да за-
почне незабавно работа с деца от 2 до 
5 години в Lakeview Preschool Academy 
на следния адрес: 3536 N Lincoln Ave.,
Chicago, 60657. Желателно е да имате 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви ир ц р
административни сгради д р р д
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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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РаботаРабота
Предлагам

РЕСТОРОРАНТ „МЕХААНАТА”

ТЪРСИ

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ  
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FUFULL or PART TIMMEE

847-824-010000 иилили  84847-824-0103

CPR and First Aid Certificates. 7738655146 
№16243

**DISPATCH WANTED**
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна 
компания намираща се в Wood Dale, IL
търси да назначи DISPATCH на пълен 
работен ден. Опит не е необходим, но 
е препоръчителен! За повече информа-
ция, моля обадете се на 630-948-4547,
х.601 №16247

OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, 
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up 
to 70 c/gal.; Предимно леки товари; По-
стоянни курсове; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 
8476659273 №16248

$$$ ШОФЬОРИ $$$
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за OTR и регио-
нални шофьори! Добро заплащане! Въз-
можност за прибиране в къщи през ден 
и всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7
Dispatch; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! За повече информация 847-
665-9273 или (847) 483-8787! 8476659273
№16249

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Пред-
лагаме НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за соб-
ственици на камиони 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!!! 
8476659273 №16250
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
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 рабо-
тите в сферата на customer service? Оби-
чате да работите с деца? Playroom caffe 
търси да назначи работници на пълен ра-
ботен ден, 2 смени с добро заплащане. Ан-
глийският е задължителен, както и работа 
през уикендите. 2243182108 р у №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. 
Изисква се общ опит за работа с компю-
тър. Други езици са от голям плюс. Моля 
обадете 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 
Rifle,CO четири дни $1500 на 1099 +$300

уу

кеш 3126753489 №16136
CDL DRIVER 
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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 fleet 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! 7738959620р №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

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 , 

located in Addison, IL is looking for part 
time accountant/bookkeeper. Flexible work 
time. Must be proficient 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$, Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвмест-тт
на работа. За информация търсете Зори на 
телефон (224)659-2356.ф №16130
ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , 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

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
Ц дд

-
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 р №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-

yy

4032 №16051
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 2248300447р №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: 773-580-4032ц д №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

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 $16
на час. За повече информация (312)375-3770
Стефан, или (773) 988-6905ф  №15925
LIMO DRIVERS 
Цена US$ , Зипкод 60008, Looking for limo drivers. 
All candidates should live near O’Hare Airport or 
Arlington Heights 7733197024 g g №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
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 

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! 

ц р д р дд

Помагаме на семейства и бизнес да спес
g y уg y

-
тяват и предпазват техните приходи и
собствености. Тел:224-423-5654 Любомир

р рр р

Мицов. Офис адрес : 1S 450Summit Ave, 
р

Oakbrook Terrace, IL 60181 2244235654 
ф р

№16221
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, We 
need next independent contractors in
YORK HARRISBURG and HERSHEY in 

pp

PENNSYLVANIA ;Housekeepers/housemen 
Laundry attendant , maintenance Front desk 

pp

3039748716 №16195
HOUSEKEEPERS/HOUSEM
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers / houseman в Pennsylvania

уу

3039748716 №16179
HOUSEKEEPERS, PA, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17011, We need 
housekeepers , painters and movers for
Harrisburg and Hershey, Pennsylvania . The job 

p pp p

is only for 2 months. Pay every week depend on 
g y y jg y y j

experience and job performance 3039748716 
y y y py y

№16116
НУЖНИ СА HOUSEKEEPER
Цена US$ 0.10, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers в Pennsylvania 3039748716 

уу

№16083

НЮ ЙОРК
HOUSEKEERS $12
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необхо-
дими са камериерки за Albany и Ithaca 
Нью-Йорк 12 $ час Предоставяме квар
д р р yд р р

-
тира 3039748716р №16235

РАБОТАРАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
IFTA PREPARATION , 
Цена US$ , Зипкод 60618, Need help filling 
IFTA? preparing truck Registration?Preparing 

p gp

HUT 2290 form? Getting NY Ky OR permits?
p p g g p gg g p g

I can help you with that Call Tanya 773 426
g y pg y p

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 

рр

drop,от терминал до терминал в Чикаго.
р р

тел.3479093392 №16120
DISPATCHER POSITION, 
Цена US$ , Зипкод 60101, Auto transport 
company looking for experienced dispatcher. 

pp

7734707088 №16090
ИНСТАЛИРАНЕ, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране на про-
зорци и врати. И всичко за външния изглед на
вашата къща. 8478096144 щ №16094
LIVE-IN ELDERLY HELP
Цена US$ 0.00, Зипкод 60061, Experienced 
Female Helper for Elderly person for LIVE-IN 6-7 

p

days week- will cook meals, laundry, beds, and 
p y pp y p

light cleaning. No driving / No heavy Lifting /NO 
y yy y

agency, just private families please. NW Suburbs 
g g g y gg g y g

preferred - Call 224-800-2683 
g y j p py j p

№16010

ИМОТИИМОТИ 
Давам под наем
Chicago + suburbs

TOWNHOUSE FOR RENT
Цена US$ 1300, Зипкод 60070, 2bdr 1 
bath townhouse for rent. Stainless steel 
kitchen. Granite tops.All hardwood floors. 
Convenient location. Prospect heights. 

pp

Palatine and wolf rd.1300$. 2246164327 
p g

№16236
2 СТАИ ПОД НАЕМ 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дават се 2 стаи 

Д
под наем, 2 ри етаж в многофамилна 
къща, обща кухня с нова фурна и хла

р фр
-

дилник. Хол, ремоделирана баня. В ме
у фуру фур

-
сечния наем влизат и gas, вода и безжи

р р
-

чен интернет. Паркирането на улицата е 
без спец. пермит На 5 мин от Harlem и 

р р р ур р р у

Irving Park Plaza. 3123443276 g
р

№16245
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

Д
обзаведена стая за жена, след основен ре-
монт, в района на Golf Mill Mall, Des Plaines 

р

всичко включено. Изисква се едномесе-
чен депозит. Стаята ще бъде свободна от 1 
юни. 2246168985 №16215
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@

pp

gmail.com 7738148338 g №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, 

g g

garbage, laundry included in rent. Top rated 
g gg g

schools. For more information call 773 996 
g g y pg y

8900 Sylvia.y №16181
СТАЯ В ЧИКАГО , 
Цена US$ , Зипкод 60631, Стая под наем от
1 юни. $300 на месец. Намира се на Bryn 
Ц д д

Mawr ave. На 5 мин пеша от синята линия. 
y

Мъж,непушач. Тел. за връзка +1 (773) 837-
6657 Илия 7738376657

у
№16152

СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съкварти-
рант/ка за двустаен в Шилер парк, наема 
от$450+задължителен депозит, включва: 
р д у р р

отопление, вода топла и студена, газ, пар-
кинг.Ел. и интернет се плащат отделно. Ста

уу
-

ята е свободна.тел 7737042622 7737042622 
р

№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. 
Ц д Д

Чикаго (Belmont и Naragansent) 7734252700 
№16133
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ
Цена US$, Зипкод 60527, Давам под 

Д
наем апартамент в Knolls, Willowbrook, 2 
bedrooms 1 bath. Газ, вода, паркинг, басейн,

рр

тенис корт, фитнес, club house -free, Hinsdale 
рр

Central High School. Месечен наем 1300 $. 
р фр ф

7087908100 №16134
СТАЯ В РОЗЕЛ
Цена US$, Зипкод 60172, Давам под наем 
стая от къща в Розел $500 на месец.Всички 
Ц д Д д

консумативи са включени в наема.За кон-
такти-630-923-3333-Пламен 6309233333 

у

№16143
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам стая под 

ДД
наем в Des Plaines. Помещението е за жена, 
непушач. $600 на месец, с всичко включено 

щ

+ бонус интернет. Комплексът има басеин. 
уу

Любо Lubo-773 677 9484 или Кремена 773 
у ру р

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
р д у р рр

-
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. 

p

600$-vsichko vklucheno + bonus internet. 
p jp j

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



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

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 

p

plaza,Nik Grill,Serdica.After total renovation with
new hw floors,ss apliances,new kitchen&bathrm.
p

Good schools!ready to move in.$1,300.00-
pp

$950.00-6305394849
yy

№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 

p g g g yp g g g

heat, A/C,cooking gas, water, garbage, parking. 
y gy g

For more info please call 773 996 8900.
g g g gg g

№16073
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под наем 

Д
стая в Des Plaines за непушачи, 7739344547 
№15927
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ , Зипкод 60176, Съквартирант/ка
за двустаен в Шилер парк, наема от $450 + 
Ц д р рр

задължителен депозит, включва : отопление,
вода топла и студена, газ, паркинг. ел. и интер-
нет се плащат отделно. Стаята е свободна от

у р рр

01Юни2019 7737042622 №15978

ИМОТИИМОТИ
Търся под наем

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СТАЯ ПОД НАЕМ.
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся стая 

Д
под наем в/или около Чикаго! Работя 

рр

като шофьор и съм непушач..за пове-
че инфо,моля позвънете! :) 6308224655 

ф р уф р у

№16244

ИМОТИИМОТИ
Продавам

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

УСЛУГИУСЛУГИ
Предлагам

Chicago + suburbs
DISPATCHER TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New
Dispatcher Training starts in May To 
Ц

register: online: www.smarttrucking.us by 
p g yp g y

phone: 331-551-8787 by email: van53co@
g g yg g

gmail.comg
p

№16237
SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Safety 
Manager Training starts in May To register: 

y

online: www.smarttrucking.us by phone:
g g y gg g y g

331-551-8787 by email: van53co@gmail.
g y pg y p

com №16238
QUICKBOOKS/BUSINESS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New
Book-Keeping for Small BusinessTraining 
Ц д

starts in June To register: online: www.
p g gp g

smarttrucking.us by phone: 331-551-8787 
gg

by email: van53co@gmail.com y @g
g y pg y p

№16240
CONCEALED CARRY CLAS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New
Concealed Carry License Training
Ц

starts in May To register: online: www.
y gy

smarttrucking.us by phone: 331-551-8787 
y gy g

by email: van53co@gmail.com y @g
g y pg y p

№16241
СПЕСТИ ЗА БЪДЕЩЕТО!
Цена US$ , Зипкод 60016, Застраховки 

Д Щ
живот! Представям повече от 20 живот

рр

застрахователни компании в САЩ. Много
р

възможности да спести за вашите нужди 
като Колеж,Къща, Дебт,Болнични нужди, 

д у дд

Пенсии, Бизнес! Безплатен рате за вашите 
у

нужди! Обади се на тел: 224-423-5654 Лю
рр

-
бомир Мицовр ц

у д ду д
№16219

БИЗНЕС . ЛИЧНИ .
Цена US$ , Зипкод 60016, Представям пове-
че от 20 живот застрахователни компании!

р

Бизнес Собственици много възможности
р

да спестявате, предпазите, направите пен-
сиони планове за вас и вашите служители. 
Опция да спестявате от данъци! Безплатно 

у

оценка на вашите нужди! Обади се на 224-
ц д д ц

423-5654 Любомир Мицов р ц
ц у дц у

№16220
УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна
украса за партита,включваща обличане
Ц д р

и декорация на столове и маси,арки и
фигури с балони,фон с воали и хартиени 

д р ц рд р ц

цветя,centerpieces,украса за сладък бар,
ф ур ф рф р

head table,и мн.др.Услугите ни са съобра
ц p у р д рц p у р д

-
зени с вашите идеи и бюджет,за да напра

др у ру
-

вят празника ви незабравим!facebook@
рр

orpheuseventsdecor 2244339749p
р рр

№16223
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли да
имате красив и здрав маникюр? Можете да 
изберете подходящата за вас процедура в 

р р р

ILG Nails :гел,гел лак,изграждане,ръчно ри
р р урр

-
сувани декорации или укрепваща терапия
с витамини и масла. Обадете се на 224 423

у р у р ру

4245-Миглена №16225
DISPATCHER TRAINING 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Friday May 
17 1 from 11.00 AM – 6.00 PM Saturday May 

y yy

18 from 11.00 AM – 6.00 PM Sunday May 
y yy

19 from from 11.00 AM – 6.00 PM https://
smarttrucking.us/product/dispatcher-

pp

training-for-trucking-companies/ Register 
g p pg p

and Pay in Full $700, Automatically Receive
g g p gg g p

$50 Discount 8472080368 
yy

№16170
ФОКУСНИК/ МАГЬОСНИК 
Цена US$ , Зипкод 60194, Българският Дей-
вид Копърфийлд прави фокуси за рожден

р
-

ни дни на деца Иван 708 415 0590 д д ц
у

№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 

ДД
Inc предлага монтаж, демонтаж, извозване, 
ремонт на всякакъв вид алуминиева догра-
ма за Commercial and Residential. Монтаж,
р у ру

демонтаж и поддръжка на алуминиеви вра-
ти и всякакъв вид прозорци. Гаранция и ка

уу
-

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 щ №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 

р

кичури, къдрене, кератин, тел. 708 415 7911 
№16053

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
Ц д р уд , р у

-
тов само за 2 седмици! За повече информация 

рр ц

може да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@
д ц ф р цф р

gmail.com или да посетите нашия уебсайт 
д yд y

www.all-easy.com 7738916957y
g д

 №15988
ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME дет
Д ,Д

-тт
ски партита - Face & Body painting, glitter 
Ц pд p д

tattoos, забавни игри, песни и танци, любими
р y p g gy p g g

Дисни герои (Елза и Анна, Пепеляшка, Ари
рр

-
ел, Рапунцел, Мини Маус и др). Намерете ни

р рр

на www.ARTsplashME.com, FB@artsplashme, 
у у р рц у др р

IG#artsplashme, (224)408-0045p , ( )
pp

№16125
ВИК УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60707, Предлага ВиК услуги. 
Ново строителство или ремонт на ВиК иснта

р у ур у
-

лации. Смяна на бойлер, монтаж на перални 
р рр

и миялни машини, ремонт на мивки, душ или
вана, монтаж и ремонт на тоалетна чиния и 
казанче, ремонт на всякакъв вид течове. Оба

р
-

дете се на 224-558-7530 д №16041
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневно и 

Д Д ЦД
почасово гледам дечица в дома си в Elk Grove
Ц Ц

Village .Предлагам домашно приготвена храна 
,ежедневни разходки и занимания.За повече 

g р р р

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 

р р

маникюр!!!Гел,гел-лак,изграждане и подарък 
р р р рр

-ръчно рисувана декорация.За да запазите 
р р р

своя час обадете се на 224- 423- 4245 Миглена
р р у д р ц ду д р ц д

№15985
ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране на 

Ц
прозорци и врати. И всичко за външния из-
глед на вашата къща. 8478096144 д щ №16094
WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт за
всякакъв вид бизнес. Стартова цена $995. Го
Ц д р уд р у

-
тов само за 2 седмици! За повече информация 

рр

може да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@
ф рф р

gmail.com или да посетите нашия уебсайт 
yy

www.all-easy.com 7738916957 y №15988
РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всич-
ки видове Перални, Сушилни, Съдомиални, 
Хладилници, Фризери, Готварски и Микро

р ур у
-

вълнови Печки. Търсете Свилен 847-962-0242
№16015
ПОМОЩ В ДОМАКИНСТВО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Прелагам помощ 

Щ ДЩ
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. р №15991
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Предлагам по
Д ДД

-
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 

р р р

навън. Целодневни и почасови грижи. За ин-
формация на тел. 847-744-4870. 8476121822

р
 

№15938
IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatcher Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Three Hour IFTA 

p p gp g

Calculation Class - April 6 at 10.00 AMp
gg

 №15953
SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatcher Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 New Safety 

p p gp g

Manager Training Starts March 15 3315518787
g yg

 
№15954
КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-
рия 6308431326   №15840

  
COAST TO COAST

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

Ц
всички имиграционни услуги. 14 години 
опит, безплатна консултация по телефона. 

р у ур у у

Станчо 708 415 0590 №16172

SOMEWHERE ELSE
ПСИХОТЕРАПИЯ 
Цена US$ , Зипкод , Здравейте, предла-
гам онлайл индивидуална, семейна и 
детска психотерапия от професионален 
системен терапевт. При силни пристъпи 
на паник атаки, моля пишете за пове-
че информация на email: bebezihno@
abv.bg Kaтя Илиева 00447549397881 
№16246
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

УСЛУГИУСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ДЪРВОДЕЛЕЦ
Цена US$ , Зипкод , Търся човек , кой-
то да ми преподаде няколко урока по 
основни познания в дърводелството
7086550001 №16242
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

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
у

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 ф р №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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Сет Макфарлан със звезда на 
славата
Комикът, актьор, режи-

сьор, певец и създател на 
хитовата анимационна 
поредица „Семейният 

тип“ Сет Макфарлан беше почетен 
със звезда на Холивудската алея на 
славата.

Звездата на 45-годишния 
Макфарлан е 2661-вата на прочута-
та алея в Холивуд. На церемонията 
по откриването й присъстваха ак-
тьорите Мила Кунис и Тед Дансън. 

„Гласът и комедийното присъст-
вие на Сет са определящи за наше-
то поколение“, сподели Кунис.

Сет Макфарлан е най-известен 
като създател на хитовата анима-
ционна поредица „Семейният тип“, 
в която озвучава редица ключови 
персонажи. Програмата му носи че-
тири телевизионни награди „Еми“. 

Макфарлан е режисьор, съсцена-
рист и съпродуцент на комедиите 
„Приятелю, Тед“ и „Приятелю, Тед 
2“, в които озвучава централния 

персонаж. 
Сет Макфарлан е издавал и джаз 

албуми, донесли му многобройни 
номинации за „Грами“.

Стинг с концерти в Лас Вегас
Носителят на „Грами“ 

Стинг ще изнесе поре-
дица концерти в Лас 
Вегас през следващата 

година. 
Концертните му изяви в Града 

на греха, озаглавени „Sting: My 
Songs“, ще започнат на 22 май 2020 
г. Негови шоута са планирани също 
за юли, август и септември следва-
щата година.

Най-евтините билети за концер-
тите му ще са по 59 долара.

Стинг заяви, че и преди му е 
предлагано да изнесе поредица 
концерти в Лас Вагас, но отклонил 
предложенията, защото смятал, че 
подходящото време за тези шоута 
не е настъпило. „Сега вече съм 
готов за концертите“, поясни той. 

Преди шоутата в Лас Вегас Стинг 
ще работи над осъществяването 

на няколко проекта - ще тръгне на 
турне във Великобритания заедно 
с Шаги, ще изнесе самостоятелни 

концерти в САЩ и по света и ще 
издаде нов албум „My Songs“ на 24 
май.

„Дисни“ очаква рекордни 
приходи

Благодарение на финала на продъл-
жило над десетилетие супергеройско 
приключение и римейка на екранна 
класика анализаторите предвиждат 

рекордни приходи през летния филмов сезон, 
който се очаква да бъде доминиран от компа-
ния „Дисни“. Началото на холивудския парад на 
потенциалните касоразбивачи поставя суперге-
ройската продукция „Отмъстителите: Краят“ на 
„Марвел“/“Дисни“. Наблюдателите очакват дебют-
ният уикенд на филма, който излиза на екран 
на 26 април, да стане най-касовият в историята 
на северноамериканския боксофис. През юли 
по кината тръгва игралната версия на хитовата 
анимация „Цар Лъв“ на „Дисни“. Анализаторите 
не изключват възможността продукцията да 
детронира „Аватар“ като най-касов филм в холи-
вудската история.

Американка изостави 
партньора си за 10 хил. 
долара

Американка се съгласи да изостави 
партьора си, след като й предложиха 
10 хиляди долара, за да осъществи 
раздялата.

За необичайната случка разказва жената в сай-
та „Редит“. Тя предпочела да запази анонимност. В 
поста си твърди, че ходела сериозно с приятеля 
си от пет години. Те се запознали в колежа и 
накрая той й предложил годеж. Дамата си дала 
сметка, че богатите родители на партньора й едва 
ли ще я одобрят за булка. И се оказала права. 
Не след дълго родителското тяло на бъдещия 
младоженец й предложило 10 хиляди долара, ако 
тотално прекъсне връзката си с него.

Годеницата не се колебала дълго. Сумата била 
добра, а още повече нейният избраник се държал 
все по-лошо с нея и започвал да прилича на 
родителите си. Често посягал и към чашката и го 
избивало на ревност и насилие.

Клаудия Кардинале предлага 
облекла на търг
След Катрин Деньов 

81-годишната актриса 
Клаудия Кардинале също 
ще предложи за про-

дажба на търг част от колекцията 
си облекла, включително тоалети, 
които е носила във филми, опове-
сти аукционната къща „Сотбис“.

Всичките 130 лота - рокли, костю-
ми тайори, палта, дневни и вечерни 
облекла, ще бъдат изложени в седа-
лището на „Сотбис“ в Париж. Входът 
за изложбата ще е безплатен. 

„Тези лотове са своеобразна 
почит към италианската мода от 
края на 50-те до началото на 80-
те години на миналия век. Става 
дума за период, през който Париж 
вече няма монопол върху стила 
и италианските модни дизайнери 
отстояват все по-категорично 
позициите си“, заявиха експерти от 
аукционната къща. 

На търга ще има и облекла на 

парижката модна къща „Нина 
Ричи“, която през 60-те години на 

миналия век често облича Клаудия 
Кардинале.
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„Игра на тронове“ вино, 
облекла, козметика

От вино до облекла, телевизия HBO и 
търговците от години се осланят на 
вдъхновени от сериала „Игра на тро-
нове“ стоки. 

„Игра на тронове“ е не само голямо междуна-
родно шоу, но и значим бизнес.  

Въпросните продукти включват козметика, 
бира, играчки и дори сътрудничества в областта 
на висшата мода. Но докато шоуто само по себе 
си е телевизионен феномен, нищо не гарантира, 
че феновете ще се стекат в магазините.

Популярни туристически обиколки на места в 
Хърватия и Ирландия, където са заснети сцени 
от „Игра на тронове“, дадоха малък тласък на 
икономиката там. Съществуват също посветени 
на сериала настолни игри като „Монополи“, 
проектирани от Даниел Никол ръчни чанти „Игра 
на тронове“ и бира, произведена от нюйоркската 
пивоварна „Омеганг“.

Тоалетна хартия от 
бамбук

За да задоволи потребностите на екосно-
бите, компания пусна на пазара тоалетна 
хартия, изцяло произведена от бамбук.

Новият продукт се отличава със своята 
мекота, а суровината представлява 100 процента 
екологичен спрямо горите бамбук. Хартията била 
„по-пухкава от облаците“, твърдят производи-
телите, а за направата й не било отсечено нито 
едно горско дърво. Половината от приходите 
от продажбата на новия артикул ще отидат за 
изграждането на тоалетни в Третия свят.

Бамбукът е отлична суровина, тъй като той 
расте много бързо и плантациите с него бързо 
се възобновяват. Насажденията не се нуждаят от 
поливане и торене и се режат веднъж годишно. 
Бамбукът се нуждае от по-малко земя и въглерод-
ните емисии при производството на тон хартия с 
него са значително по-ниски в сравнение с тради-
ционната целулоза.

Мадона 
с нов 
видеоклип
Американската певица 

Мадона пусна музика-
лен клип към новата си 
песен „Medellin“, която тя 

изпълнява заедно с колумбийския 
рапър Малума.

Това е първото видео към песен 
на Кралицата на поп музиката от 
четири години насам. Клипът е 
пуснат на страницата на поп дивата 
в Ютюб и е с продължителност 6 
минути и 40 секунди. Мадона се 
представя в образа на приятел-
ката на Малума, като романът им 
завършва с шумна сватба с много 
гости. Режисьорка на клипа е 
испанката Диана Кунст.

Песента „Medellin“ беше предста-
вена на 17 април.

Тя е водещият сингъл от предсто-
ящия 14-и студиен албум на певицата. 
Тавата, озаглавена „Madame X“, ще 
излезе на музикалния пазар на 14 юни.

„Madame X“ е първият албум на 
Мадона след „Rebel Heart“ от 2015 г. 
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“.

12 млн. хектара тропичски 
гори са унищожени
През 2018 г. са уни-

щожени 12 милиона 
хектара тропически 
гори, или по 30 фут-

болни игрища в минута, съобщи 
Институтът за световните ресурси. 
От тях 3,64 милиона са първични 
тропически гори и са от същест-
вено значение за климата и 
биоразнообразието.

Данните са от годишния доклад 
за 2018-а на „Глобъл форест уоч“ 
- организация, която наблюдава 
горите от 2001 г. Миналата година 
е четвъртата най-страшна за обез-
лесяването след 2016-а (когато 
обезлесената площ е 17 милиона 
хектара), 2017-а и 2014-а. 

Най-засегнатите страни 
са Бразилия, Индонезия, 
Демократична република 
Конго, Колумбия и Боливия. 

Площта на унищожените през 
миналата година тропически 
джунгли е равна на територията 

на Никарагуа, а унищожените 
първични джунгли са колкото 
Белгия. 

Дъжд от плазма на Слънцето
Астрономи регистри-

раха „дъжд от плазма“ 
на Слънцето, който 
може да обяснява защо 

атмосферата на звездата е толкова 
по-гореща от повърхността.

Данните са събрани с телес-
копи с висока резолюция на 
Обсерваторията за слънчева 
динамика. Те показват, че дъждът 
в короната на Слънцето е подобен 
на този на Земята, с някои изклю-
чения. 

На Слънцето той е много по-го-
рещ. Освен това плазмата е елек-
трически заредена и дъждът не 
се събира в локви като на Земята. 
Вместо това се образуват магнитни 
линии, които излизат от повърх-
ността. На местата, където тези 
линии са на повърхността, тя се 
загрява прекомерно и температу-
рата достига един милион градуса 

по Целзий. 
Свръхгорещата плазма се разши-

рява и се издига към извивката на 
магнитната линия.
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Работата на бюро изисква 
физически упражнения
Хората, които прекарват 

дълги часове зад бюро 
или гледат телевизия, 
трябва да се упраж-

няват над 30 минути всеки ден, 
за да избегнат рисковете за 
здравето от прекомерното засе-
дяване, съобщава австралийско 
изследване. 

Авторите му от университета на 
Сидни са установили, че индивиди-
те, които прекарват в седнало по-
ложение над шест часа на ден, без 
да се раздвижват, са изложени на 
повишен риск от смърт от сърдеч-
носъдово заболяване в сравнение 
с индивидите, които се упражняват 
един час дневно.

Изследването, публикувано в 
изданието на Американския колеж 
по кардиология, е обхванало близо 
150 000 души над 45-годишна въз-
раст, наблюдавани в продължение 

на девет години. 
Авторите му отбелязват, че 

средностатистическият служител 

в Австралия прекарва над шест 
часа дневно в седнало положе-
ние.

Избягал затворник се върна 
доброволно
Мъж, който избягал от 

австрийски затвор и 
живял безгрижно на 
Канарските острови, 

доброволно се завърна зад 
решетките.

Шейсет и четири годишният 
мъж се явил с два куфара в по-
лицейската служба на железо-
пътната станция в град Залцбург 
и се предал на властите. Той 
признал, че преди 10 години из-
бягал от затвора и през цялото 
това време живял на Канарските 
острови. Но курортът му дотег-
нал, защото Тенерифе вече не 
бил това, което представлявал 
в миналото. Десетгодишната по-
чивка му била достатъчна и той 
отново бил готов да се завърне 
в килията си.

Проверката потвърдила, че 
преди да избяга, мъжът изле-

жавал наказанието си в затвор 
в източната част на Австрия. 

Тенерифе е най-големият от 
Канарските острови.

Произведоха маратонки за 
рециклиране
Германската компания 

„Адидас“ пусна модел 
маратонки, който може 
да бъде рециклиран на 

сто процента, след като излезе от 
употреба.

Екологичните спортни обув-
ки носят търговската марка 
„Фючъркрафт луп“. След като 
маратонките се износят, потребите-
лят може да ги върне на произво-
дителя. Компанията от своя страна 
ги рециклира до съставните им 
материали, които отново влизат в 
производството на същия модел.

„Какво става, след като тради-
ционните маратонки излязат от 
употреба?“, пита един от управи-
телите на „Адидас“ Ерик Лидке. 
„Ние се освобождаваме от тях, но 
те не изчезват, а отиват на буни-

щето или в пещите за горене. И в 
двата случая имаме замърсяване. 
Нашата идея с „Фючъркрафт луп“ е 
да излезем от този цикъл. С новите 

екомаратонки вие на практика 
можете до безкрай да носите един 
и същи чифт след всяко рециклира-
не!“, допълва Лидке.

Магарето е добър пазач 
срещу диви кучета

Все повече животновъди в северните 
части на Австралия използват нео-
бичайни помощници, за да сплашват 
глутниците от диви кучета, които напа-

дат стадата им.
Обитаващите горите диви кучета динго преди 

са отнасяли доста теленца от местни стопанства. 
Откакто използват магарета като пазачи на 
стадата, животновъдите вече не търпят подобни 
загуби.

Фермерът Иън Силвестър, чието стопанство се 
намира на 142 километра северно от Брисбейн, 
разчита на 17 магарета, за да пази стадото си, 
наброяващо 120 говеда. 

Откакто използва дългоухите гардове, стопани-
нът не е губил теленца.

„Магаретата са любопитни, следват стадото 
по пътя и не се отклоняват от него. Няма голяма 
вероятност магаре да се втурне да преследва 
нещо“, казва Иън Силвестър.

Една пета от хората 
са готови да простят 
изневяра

Милиони британци не биха напус-
нали партньорите си, дори и да се 
разбрали, че са им изневерили. 
Допитване, направено по поръчка 

на правната фирма „Симпсън Милар“, показва, 
че една пета от хората са склонни да си затварят 
очите пред кръшкането на своите партньори. 18 
процента от анкетираните дори не считат сексу-
алния контакт извън връзката за изневяра.

Данните сочат още, че според мнозинството 
участници в допитването кръшкането невинаги 
предполага физически контакт. Внушителните 82 
процента от анкетираните определят половинки-
те си като неверни, ако те изпращат съобщения, 
флиртуват или купуват подаръци за някого извън 
връзката им. 

Очаквано мъжете са по-склонни да прелюбо-
действат - един на всеки петима е готов на забеж-
ка по време на почивка. За сравнение дамите, 
които биха сложили рога на партньора си, докато 
почиват, са едва една на 14.
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Лемурите застрашени от 
бракониери
На източното крайбре-

жие на Мадагаскар 
властва престъп-
ността - избиват 

се диви животни, ловуват се 
лемури. Товолаи от селището 
Андранокодитра пояснява, че в 
джунглата има истински съкро-
вища на биоразнообразието. „Тук 
се срещат най-малко 20 ендемични 
животински вида, сред които 6 
вида лемури, и 150 дървесни вида, 
4 от които растат единствено в 
Мадагаскар - каза той. - Опасявам 
се, че заради дървосекачи бра-
кониери тази гора един ден ще 
изчезне и на нейно място инвести-
тори ще издигнат бетонни стени.“ 

Станали планетарен символ на 
страната след излизането на ани-
мацията „Мадагаскар“, лемурите 
са привилегирована мишена на 
ловците. Някои лемури са убивани, 

за да се консумира месото им, а 
други са продавани като домашни 
любимци. 

„Нощните лемури лесно са 
улавяни денем, докато спят - пояс-
ни Товолаи. - Бракониери отсичат 

дървета, на които лемурите са 
направили гнезда. По този начин 
всеки опит на животните да избягат 
е обречен на провал. След това 
гнездата се разклащат, за да паднат 
лемурите. Просто и ефикасно.“

Луксозни марки се рекламират 
чрез Джеймс Бонд
Луксозни марки за шам-

панско, часовници и 
автомобили са сред 
платилите 75 милиона 

британски лири, за да бъдат пока-
зани на екрана в следващия филм 
за Джеймс Бонд. Шампанското 
„Болиджър“ е подновило 40-годиш-
ната си връзката с Агент 007 
срещу 10 милиона британски 
лири. С подобна сума са се раз-
делили и производителите на 
бирата „Хайнекен“, за да продължи 
актьорът Даниъл Крейг да участва в 
рекламата им. 

Марките „Омега“ и „Астън 
Мартин“ също са сключили догово-
ри, за да бъдат използвани в 25-ия 
филм за Джеймс Бонд.

Следващият филм за Джеймс 
Бонд ще излезе по екраните дого-
дина.

Разчетоха древен клинопис
Учени от университета в 

Болоня разчетоха кли-
нопис, който изяснява 
съдбата на изчезнал дре-

вен асирийски град.
Дешифрираният текст е от вре-

мето на асирийския цар Саргон 
Втори, който е управлявал от 722 
до 795 г. пр.Хр., клинописното пис-
мо, датирано от 713 г. пр.Хр., опис-
ва завоюването на град Керкемиш 
и плановете за превръщането му в 
нова столица.

Керкемиш е разположен на 
границата между днешна Турция и 
Сирия на река Ефрат. Клинописът 
разказвал за предателството на 
хетския крал Пириси, благодарение 
на което Саргон Втори завзел град 
Керкемиш. Наследниците на Саргон 
нехаели за красивия град и той 
скоро изпаднал в упадък. В края на 
VII век Керкемиш бил разрушен от 
вавилонците.

Шаферски тоалети за 
кучета

Британска фирма предлага елегантни 
тоалети за кученца шаферки, които да 
правят компания на булката по време на 
венчавката й.

Тоалетите се изработват по поръчка от компа-
нията “Пош поу” и могат да се закупят в интернет. 
Шаферските премени в 12 разцветки се предла-
гат в различни размери според големината на 
кучето. Те включват обемиста елегантна рокля с 
обърната яка, покриваща цялото тяло на кучето 
до опашката, и ръкави с волани. Вместо колан се 
използва елегантна панделка през “талията”. С 
тази премяна кучето започва да прилича на мал-
ка принцеса. В комплекта е включена и красива 
папийонка в същия цвят, която се прикрепя към 
главата на Шаро шаферката.

Моделите за малки кучета се предлагат срещу 
60 лири, а за едрите породи - срещу 110.

Белите акули се 
страхуват от косатки

Косатките отнеха короната на голе-
мите бели акули като върховен морски 
хищник.

Морски еколози установиха, че голе-
мите бели акули веднага напускат предпочитано-
то си ловно поле и не се връщат там цяла година, 
ако в него се появят косатки, дори и за кратко.

Специалистите от аквариума на залива 
Монтерей събраха данни за движението на 165 
големи бели акули с GPS чипове, поставени им 
от 2006 до 2013 г. Те ги сравниха с данните, съби-
рани 27 години за популациите косатки, акули и 
тюлени от консервационен център на югоизточ-
ния о-в Ферълон край Сан Франциско. Екипът 
е документирал и четири срещи между голяма 
бяла акула и косатка.

Анализът разкри, че големите бели акули за ми-
нути напускат района, ако се появи косатка, дори 
и да е само за час, и не се връщат до следващия 
сезон. Избягалите акули никак не са били малки 
- някои са били дълги 5,5 м. Този размер обаче не 
може да смути косатките.
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Северна Корея е най-
тоталитарната държава 
в света. В нея същест-
вуват изключително 
много забрани, които 
са обичайни дейности 

навсякъде по света.
В Северна Корея например са забра-

нени международните разговори.
Наказанието да говориш с външния 

свят е смърт. Няколко души бяха екзе-
кутирани, опитвайки се да се свържат с 
близките си в Южна Корея.

В тази страна не може да имате соб-
ствено мнение. Единственото мнение, 
което ви е позволено, е онова, одобре-
но от правителството.

В Северна Корея не можете да имате 
и да ползвате iPhone, телефон с Android 
или компютър. Изобщо всичко, което 
идва от Запада, е забранено.

Цялата музика трябва да “прослави 
режима”. Слушането на чуждестранни 
мелодии е основание за екзекуция.

Не могат да се снимат и плакати с цел 
пропаганда. А да се говори нещо лошо 
за властта е абсурд. Всеки, който крити-
кува правителството, може да отиде в 
т.нар. лагери за превъзпитание.

Забранено е също така страната 
да се нарича Северна Корея. Според 
местните това е единствената истинска 
Корея. Официалното име на страната 
е Корейска народнодемократична 
република.

На туристите е забранено 
да правят снимки

Хората не могат да се движат свобод-
но из страната. Всъщност има по-малко 
от 1 автомобил на 1000 души.

Сарказмът е нежелан и 
неприемлив

Всичко, каквотo се казва в Северна 
Корея, се приема насериозно.

Не е позволено да се пита кога е ро-
ден Ким Чен-ън. Датата не е публична, 
а и самите севернокорейци вероятно 
наистина не я знаят.

Особен е и режимът на употребата 
на алкохол. Има само определени дни, 
в които гражданите могат да пият. През 
2012 г. офицер от армията е екзекути-
ран заради прием на алкохол по време 
на 100-дневния траур за кончината на 
Ким Чен-ир.

Стриктно се регулират и прическите. 
Има 28 разрешени от правителството 
подстрижки и никой няма право на 
други варианти.

Забранено е да се напуска страната. 
Всеки, който бъде хванат да върши 
това, ще бъде върнат в Северна Корея 
за екзекуция. Заедно с него е възможно 
да бъде екзекутирано и семейството му.

Не всеки може да живее в столицата 
Пхенян. Това се решава от правител-
ството. Обикновено това са хората, 
които са с най-добри връзки и са най-
близки до властта.

Гледането на порнография може 
да доведе до гибел. Ким Чен-ън дори 
екзекутира бившата с приятелка пред 
семейството й, защото се е записала на 
касета как прави секс.

Като атеистка държава Северна 
Корея не приема практикуването на 
религия. През 2013 г. 80 християни бяха 

публично екзекутирани на стадион, 
защото притежават библии.

Проблематично е и използването на 
интернет. Хората имат достъп само до 
уебсайтове, спонсорирани от държа-
вата. Ако някой се опита да използва 
други сайтове, това води до... В Северна 
Корея не са много изобретателни 
относно наказанията.

Гласуването е задължително. Но 
гласуването за грешен човек може да 
създаде неприятности.

Носенето на дънки е 
категорично забранено
Те са символ на САЩ, които са най-

големият враг на Северна Корея.

Севернокорейците имат право да 
гледат само държавна пропаганда. 
Неколкостотин души са екзекутирани 
за гледане на южнокорейски канали.

Бягството от затвор е забранено на-
всякъде. В Северна Корея обаче забра-
ната надвишава всяка фантазия. Ако се 
опитате да избягате, вашето семейство 
ще бъде наказано за четири поколения 
– баби и дядовци, родители и деца.

Забранено е да се ползват пътеводи-
тели. Те се възприемат за “чуждестран-
на пропаганда”, която е неприемлива в 
Северна Корея.

Наскоро журналист беше екзекути-
ран, защото направи печатна грешка в 
статия.

И една бележка – някои от тези 
забрани съществуваха и в България до 
1989 г., когато страната се наричаше 
Народна република България и бе 
управлявана от БКП, която наложи то-
талитарна власт. По онова време у нас 
също не можеше да се напуска страна-
та, да се критикува правителството, а 
на носенето на дрехи и ползването на 
артикули, дошли от Запада, се гледаше 
с лошо око. В България все още има 
много хора, включително млади, които 
изпитват носталгия по комунизма, и 
затова е хубаво това да бъде припом-
няно при всеки удобен случай. Животът 
в подобни управленски режими не е 
особено приятен.

Живеещите в тази страна търпят сериозни лишения

Ето какво е забранено Ето какво е забранено 
в Северна Кореяв Северна Корея
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