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Серия поредна на BG 
скандали без последици

Евтини апартаменти, къщи за гости с 
европари, но за лично ползване, пейки по 
10 хиляди лева едната, Делян Пеевски ев-
родепутат и Бойко Борисов ни лук ял, ни 
лук мирисал. Тоя филм не се ли изтърка 
бе, мама му стара?

Мине се, не мине някакъв период от 
време и избухне някакъв мега уж скандал, 
който показва корупцията и злоупотреби-
те по високите етажи на властта. Хвърлят 
се няколко оставки, започнат проверки 
– на комисии, на прокуратура и на кого 
ли още не, но резултати и осъдени няма. 
И през цялото това време премиерът е 
някак си като тефлонов тиган – нищо не 
залепва по него. Вече повече от 10 години 
той е в бяло, корупцията е навсякъде 
около него, съпартийци напускат постове, 
той разпорежда тези проверки, дясната 
му ръка Цветан Цветанов ту е съден, ту 
оправдан, ту в нови скандали. Но Борисов 
някак си не е виновен за нищо от това, 
което правят подчинените и съпартий-
ците му. Как става така? Рибата не се ли 
вмирисва от главата, както гласи една 
стара българска поговорка? Главата обаче 
дебелее, побелява, но не помръдва.

Има някакъв порочен кръг на мащабно 
задкулисие, което никой не може или 
не иска да събори. Любимият на всички 
Делян Пеевски отново е кандидат-депутат 
на ДПС, този път за евроизборите – нищо 
че не е прекарал нито един работен 
ден в българския парламент, закъдето е 
избран (появи се само за клетвата). Сега 
ЦИК трябваше да проверява по жалба 
на партия „Боец“ дали Пеевски е живял в 
България през последните 6 месеца и по 
този начин дали отговаря на условията да 
е кандидат за евродепутат. 

Близо 6 години след като беше избран 
за шеф на ДАНС и последваха протести, 
които свалиха кабинета “Орешарски”, 
изглежда, че нищо от тази схема не се е 
променило реално освен някои лица по 
фасадата. 

Но изглежда нищо не може да предиз-
вика вече гнева на масата – нито завзема-
нето на различни сектори от икономиката 

на фирми, свързани с Пеевски, нито то-
талното му неуважение към институцията, 
в която е избран, нито всички скандали 
около неговото име (дело за милиони в 
Ню Йорк, сигнал по закона “Магнитски” и 
много други).

Скандалната му биография изглежда 
забравена – като член на НДСВ, само на 
21 години и без нужното образование и 
опит той оглавява борда на „Пристанище 
Варна” ЕАД; като зам.-министър на дър-
жавната политика по бедствия и аварии 
в правителството на Станишев е обвинен 
в злоупотреба със служебно положение 
и уволнен, а впоследствие възстановен 
„поради липса на доказателства”. Следва 
трансфер в редиците на ДПС, създава-
не на медийната империя („Монитор”, 
„Телеграф”, „Политика”, „Меридиан мач”, 
„Борба”, „Канал 3” и т.н.) и интересите му 
в цигарения бранш. В последния доклад 
на „Репортери без граници” Пеевски е 
посочен като „въплъщение” на причините 
за лошото състояние на свободата на ме-
диите в България. А в интервю за EurActiv 
евродепутат от европейските Зелени 
заяви: Пеевски е „от типа хора, срещу 
които се борим”.

Петър Чолаков пише в “Дойче веле” 
– случаят „Пеевски” e симптом за българ-
ската фасадна демокрация, пример за 
това как „тиктака” нейният механизъм. Той 
разкрива характерна за значителна част 
от „политическия елит” черта – безмерна-
та арогантност.

Но, изглежда, народът има търпение за 
това. На всеки няколко години на всички 
тези избори хората масово подкрепят 
фасадните играчи, които са едни и същи. 
Наистина не разбирам защо. И не смятам, 
че оправданието „няма за кого да се гласу-
ва“ е вярно. Има. Изисква се малко усилие 
човек да се огледа, малко повече разум и 
по-малко емоции. Но едва ли ще се случи 
и на тези избори.

Приятен уикенд,
Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Скандалът „Къщи за гости“ Скандалът „Къщи за гости“ 
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Съмнения около Порожанов, шефка в ДФЗ - лице за контакт на една от вилитеСъмнения около Порожанов, шефка в ДФЗ - лице за контакт на една от вилите

С
кандалът с къщите за 
гости завзема нови 
територии и все повече 
хора от властта се оказ-
ват замесени в него.

Антоан Порожанов, 
син на бившия шеф на Държавен фонд 
„Земеделие“ Румен Порожанов, който 
е разписвал за скандалните къщи, е 
сред одиторите на фонда. 

Одитът на “Делойт” е успокоил Брюк-
сел, защото през 2015 г. не са открити 
масовите нарушения и злоупотреби, 
които сега тресат политическото 
статукво.

Скандалът с къщите за гости е 
продължение на #Апартаментгейт и 
започна с луксозна вила на зам.-минис-
търа на икономиката Александър Ма-
нолев, построена с европейски пари. 
Той подаде оставка и беше обвинен 
в престъпления срещу финансовите 
интереси на Европейския съюз.

Заради разрастващия се скандал 
започнаха масови проверки на всички 
къщи за гости. Те се правят от прокура-
турата, фонд „Земеделие“, МВР и НАП. 
Проверките

доведоха до още една 
оставка

– тази на зам.-директорката на ДФЗ 
Иванка Багдатова-Мизова. Оказа се, 
че тя е била лице за контакт на къща 

за гости, построена по европрограма 
от кмета на Юндола Мехмед Мустафа 
Местан.

В скандала се оказа замесена и 
червената кандидатка за евродепу-
тат Елена Йовчева. Прокуратурата 
проверява информацията за три къщи 
за гости, свързани със семейството й. 
Според публикации Йончева е получи-
ла кредит с преференциални условия 
вследствие на неверни сведения.

През 2014 г. България рискуваше да 
изгуби 1,65 млрд. евро по Програмата 
за развитие на селските райони (ПРСР) 
заради липсата на сертифициращ ор-
ган. Три обществени поръчки по избор 
на одитор, стартирани от бившия земе-
делски министър Димитър Греков, 
бяха обявявани за незаконосъобраз-
ни. Тогавашният служебен министър 
на земеделието Васил Грудев проведе 
процедурата по пряко договаряне, 
вследствие на която за одитор бе 
избрана “Делойт”.

За одитирането на директните 
плащания и ПРСР “Делойт” получи 
от държавния бюджет над половин 
милион лева.

Специализираната прокурату-
ра, съвместно с МВР и ДАНС, 
разследват измами със сред-

ства от еврофондове. Акцията се 
проведе на територията на София, 
Пловдив, Сливен, Карнобат и Бургас.

Официална информация за резул-
татите от нея не бяха оповестени. 
Според неофициални източници 
специализираната акция се води 
заради ново разследване срещу 
бизнесмена Миню Стайков, който е 
подозиран в злоупотреби с евро-
пари по програма „Млад фермер”. 
Според някои информации има 
задържани, една от които е дъще-
рята на търговския директор на 
„Винпром-Карнобат“.

Задържаха щерка 
на шеф във 
„Винпром-
Карнобат“
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Ц
ентралната избирателна 
комисия разгледа, но 
остави без решение жалба 
срещу кандидатурата на 
Делян Пеевски за евроде-
путат. Тя бе подадена пре-

ди дни от гражданско движение „Боец“. 
Според сигнала няма доказателства, 
че Пеевски отговаря на изискването на 
Изборния кодекс да е живял в България 
или в друга страна от ЕС през послед-
ните шест месеца.

В жалбата си от „Боец“ припомнят, че 
през последните шест месеца депута-
тът от ДПС не е отишъл на нито едно за-
седание на парламента. „На 18.04.2016 
г. премиерът Бойко Методиев Борисов 
в свое участие в телевизия бТВ заяви: 
„Пеевски си отиде, Пеевски напуска 
страната”, се припомня в жалбата.

Хора от гражданското сдружение са 
потърсили Пеевски и в централата на 
ДПС, където са били информирани, че 
не знаят къде живее и къде се намира. 
Делян Пеевски не е бил забелязан дори 
на откриването на предизборната кам-
пания на своята партия, в чиято листа 
е втори.

От ЦИК обаче оставиха без решение 
жалбата, но написаха писмо до „Боец“, в 
което се твърди, че

Пеевски е подписал 
декларация

както правят всички кандидати, че 
отговаря на условията по закон. Освен 
това ЦИК е изпратила всички канди-
дати за проверка в Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и админи-
стративно обслужване“ към МРРБ и 
проверката е установила, че всички 
отговарят на изискванията.

Според говорителя на ЦИК Алек-
сандър Андреев няма основание да се 

заличава кандидатурата на Делян Пеев-
ски, тъй като отговаря на изискванията 
на Изборния кодекс.

„За него, както и за всички останали 

кандидати е направена предварителна 
справка в Главна дирекция „Граждан-
ска регистрация и административно 
обслужване” (ГРАО). Тя показва, че Де-

лян Пеевски има постоянен и настоящ 
адрес в България от повече от 6 месе-
ца, каквото е изискването на кодекса“, 
обясни Андреев.

На сайта на ЦИК са публикувани ре-
шенията от 30 април и сред тях липсва 
такова, което да е свързано със случая 
„Пеевски“.

„Това е опит за изборно „изпиране” 
на Пеевски, тъй като е фактическо 
заобикаляне на законовата процедура 
с цел да бъдат ограничени по-ната-
тъшните ни действия като податели на 
сигнала”, коментира председателят на 
„Боец“ Георги Георгиев.

Организацията е изпратила поредно 
писмо до ЦИК, в което напомня, че 
внесеният сигнал е на основание чл. 57 
от Изборния кодекс и „ЦИК следва да 
разгледа сигнала и да се произнесе с 
решение. Това би ни дало възможност, 
ако не сме удовлетворени от решение-
то на комисията, да обжалваме същото 
пред Върховния административен 
съд“.

Може ли Пеевски Може ли Пеевски 
да е евродепутат? да е евродепутат? 
ЦИК чисти въпросаЦИК чисти въпроса
Комисията остави без решение жалба Комисията остави без решение жалба 
на гражданско сдружение срещу депутатана гражданско сдружение срещу депутата
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За драскане по Колизеума: Арестуваха За драскане по Колизеума: Арестуваха 
българска ученичка в Римбългарска ученичка в Рим

Б
ългарска ученичка реши 
да увековечи името си на 
един от най-забележител-
ните монументи в света, 
Колизуема, и бе арестува-
на. 17-годишното момиче 

било на училищна екскурзия, когато й 
хрумнало да издълбае инициалите си 
на архитектурния шедьовър. Заради 
прищявката родителите й ще трябва 
да платят солена глоба за причинява-
нето на умишлена щета на паметник на 
културата.

Докато се опитвала да остави името 
си с големи букви редом до това на 
велики цезари и гладиатори, караби-
нерите задържали младата българка. 
Те я завели в близкия участък, а после 
я освободили, след като срещу нея е 
задействана процедура на италианска-
та прокуратура за утежнено нанасяне 
на щета. Наказанието за такова про-
винение е присъда от половин до три 
години затвор или условно и глоба до 
20 000 евро.

Такава плати и прочулият се със 
същото дело преди 4 години футболист 
Благой Георгиев. Италианската публика 
научи името му не заради футболните 
му изяви, а защото дълба името си по 
Колизеума, за което му бе отсъдена 
максималната глоба.

Периодично туристи се

опитват да се увековечат
по символичните паметници на кул-
турата и изкуството в Италия. Два дни 
преди българката нейна британска 
връстничка сподели същата съдба.

Римският Пантеон и Колизеума 

попадат най-много на прицела на 
вандалите. Хвърлянето във водите на 
Фонтана Ди Треви пък е предпочитано 
за видеоизяви на подпийнали туристи. 
„Те най-често се оправдават, че не знаят 
за забраните. А за италианските власти 
обяснението е лошо възпитание и 
арогантност”, обясни директорката на 

Колизеума Росела Реа.
Надписите на български върху 

културни паметници по целия свят се 
превръща във все по-честа гледка. Пре-
ди няколко месеца скандал предизвика 
надписът „Локо София“ върху Мемо-
риала на мира в Хирошима. Графитът 
се виждаше ясно в парка, построен в 
памет на жертвите на атомните бом-
бардировки над града от 6 август 1945 
година.

Надписите бяха няколко и изографи-
сани на самата ограда на Мемориала. 
За случката информираха различни 
японски медии, а по-късно бяха хванати 
и нарушителите – двама сценични ра-
ботници от екипа на Операта, която бе 
на турне в Япония по това време.

Надпис „Локо“ се появи и в първите 
дни на тази година на Хеопсовата пи-
рамида. Така и не стана ясно той изпод 
чия ръка е излязъл.

Родителите на момичето ще Родителите на момичето ще 
трябва да платят солена глобатрябва да платят солена глоба

Поругаването с български графити на Мемориала в 
Хирошима
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София си купила пейки София си купила пейки 
за по 10 000 лв. еднатаза по 10 000 лв. едната

Община София е закупила много 
скъпи градски мебели при 
големите ремонти в столицата. 

Според информация в пресата 11 пейки 
от монолитен камък, всяка от които 
струва 10 218 лв., ще излязат на общи-
ната 112 404 лв. без ДДС. Пейките все 
още не са поставени. Кошче за боклук 
пък струвало 1000 лева. Кметът Йордан-
ка Фандъкова отрече информацията и я нарече фалшива новина. Според нея 
пейките били по 1291 лева, а кашпите на пл. „Гарибалди” – 8922 лева.

Китайци заловиха джебчийка Китайци заловиха джебчийка 
във Велико Търнововъв Велико Търново

Китайски туристи заловиха 
джебчийка във Велико Търново. 
Докато те разглеждали забеле-

жителностите, сръчната обирджий-
ка набелязала тях. Намеренията й 
обаче не останали скрити и китайците 
обезвредили джебчийката, докато се 
опитвала да ги ограби. Те я повалили на 
земята пред един от хотелите, докато 

дойде полицията. Жената се казва Събка и е от Самоводене. Тя е на 25 години и 
е била задържана за 24 часа. Свидетели на карате-екшъна публикуваха снимки 
във Facebook.

Полицаите, осъдени за смъртта Полицаите, осъдени за смъртта 
на Чората: Невинни сме!на Чората: Невинни сме!
Петимата полицаи, осъдени за 

смъртта на благоевградчанина 
Ангел Димитров-Чората, излязо-

ха с открито писмо, в което твърдят, че 
са невинни.

Мирослав Писов, Иво Иванов, Борис 
Механджийски, Янко Граховски и Геор-
ги Калинков вече излежават присъдите 
си от по 7 г. затвор в Бобов дол. На 19 
април ВКС окончателно ги призна за виновни за убийството на Чората при 
задържане през 2005 г.

Полицаите твърдят, че е бил техен дълг да участват в операция срещу нар-
котрафика и сексуалната експлоатация. Те са категорични, че не са виновни за 
смъртта на Чората.

Тестове ще мерят физическите Тестове ще мерят физическите 
качества на децатакачества на децата

Просветното министерство въ-
вежда нова система за измерва-
не на физическата дееспособ-

ност на учениците от 1-ви до 12-и клас 
по учебния предмет „Физическо възпи-
тание и спорт”. Тя ще включва тестове, 
нормативи, оценъчна скала, методика 
за измерване и оценяване на физиче-
ските качества и електронни таблици за 
автоматично изчисляване на оценките.

Системата е разработена от Националната спортна академия „Васил Левски” 
след изследване сред 9050 ученици.

Майски сняг изненада Майски сняг изненада 
шофьорите в Смолянскошофьорите в Смолянско
Сняг изненада шофьорите в Смо-

лянско в един от първите дни на 
май. Пътните платна побелели 

за минути, а по данни на Областното 
пътно управление снежната покривка е 
около 2-3 см в различните райони.

Заради високите температури през 
деня снегът бързо се стопи.

Въпреки предстоящото затопляне 
синоптиците прогнозират снеговалежи около Гергьовден.
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Сериен убиец с корени Сериен убиец с корени 
от България ужаси Кипърот България ужаси Кипър
У

жасяващи разкрития за сери-
ен убиец на жени с корени от 
България публикуват медии-
те в Кипър. Засега е ясно, че 
жертвите на чудовището са 
най-малко 37, сред тях има и 

3 българки. Другите убити са от всякакви 
националности. Сред тях има гражданки 
на Шри Ланка, Великобритания, Украйна, 
Филипини, Китай, Румъния, Виетнам, 
Грузия, Кения, Конго, Камерун, Сомалия. 
Списъкът наистина е страховит, сякаш 
е колекционирал жените по държави, 
коментират от разследването.

Жените са били убивани в продълже-
ние на години, те са на различна възраст, 
има и няколко пенсионерки.

Майката на 35-годишния заподозрян 
Никос Метаксас е българка от Стара 
Загора, а баща му - кипърец, следвал в 
България. Двамата се запознават като 
студенти, имат две деца - Никос и по-
малката от него Лени. Разводът между 
родителите е тежък и съпроводен с мно-
го скандали. След раздялата на родите-
лите Никос заживява с баща си в Кипър, 
а Лени остава при майка си в България.

Метаксас е офицер от армията, той 
вече направи признание от 10 страници 
за убийството на 7 жени. В самопризна-
нията си разказал, че три от жертвите е 
захвърлил в куфари в червеното езеро 
в Мицеро - Марикар Валдес от Филипи-
ните, изчезнала през декември 2017 г., и 
майка и дъщеря от Румъния - 8-годиш-
ната Елена и 36-годишната Ливия Буня, 
които са в неизвестност от септември 
2016 г.

Преди дни кипърските власти

извадиха 
един куфар

от червеното езеро, в който откриха 
тяло на убита жена в напреднал стадий 
на разлагане. Той бе намерен от робот 
с камера. В куфара е имало и циментов 

блок, за да потъне на дъното.
Междувременно стана ясно, че 

българският модел Теа Георгиева е 
била снимана от серийния убиец Никос 
Метаксас в Кипър.

Моделката е отбелязала, че отноше-

нието му е било много професионално 
и той се появявал наред с публични 
личности като бившия президент на 
страната Деметрис Кристофиас.

Медиите в Кипър съобщават, че запо-
дозреният е арестуван, както и че той е 

първият сериен убиец в страната.
Никос сам завел разследващите до 

езерото с куфарите. Според инфор-
мациите в гръцките медии с някои от 
жертвите си той се е запознал в сайт за 
запознанства.

Серийният убиец Никос Метаксас Мястото, където откриват куфари с жертви на убиеца

Б
ългарин изправи на нокти 
полицията в Мадрид с фалшива 
бомбена заплаха към един от 
небостъргачите в испанската 

столица - Торе Еспасио. Заради сигнала 
органите на реда евакуираха стотици 
от сградата, а сънародникът ни бе 
арестуван. По-късно той бе освободен 
под гаранция. 

47-годишният българин живее за 
постоянно в Испания. На 16 април той 
се обадил в посолството на Австралия, 
което се помещава в небостъргача, и 
съобщил, че в него има бомба. Това на-
ложило голямата евакуация и въвежда-
нето на извънредни мерки за сигур-
ност, тъй като в сградата се намират и 
посолствата на Великобритания, Канада 
и Холандия.

Полицията успяла да локализира 
обаждането, но й отнело около седми-

ца, за да идентифицира със сигурност 
човека, който стоял зад него. Така 
преди дни българинът бил за-
държан, като местната поли-
ция дори публикува видео 
с ареста му. Той светка-
вично бе изправен пред 
съда и бе пуснат под 
гаранция.

Оказа се, че това е 
второто му задържане 
за подобна проява, 
която испанските власти 
квалифицират като 
нарушаване на обществе-
ния ред. Само няколко дни 
по-рано, на 11 април, той подал 
фалшив сигнал за бомба и в посолство-
то на Еквадор.

Торе Еспасио е един от група от чети-
ри небостъргача в испанската столица 

и се извисява на 
230 метра височи-

на. Освен няколкото 
посолства по 57-те му 

етажа се помещават и офиси-
те на редица големи компании.

Когато преди дни бе получена бомбе-
ната заплаха, на място незабавно прис-

тигнаха службите за спешна помощ, 
а също и голям брой пожарникари и 
служители на националната и общин-
ската полиция.

Националната полиция призова все-
ки, който все още е вътре или в близост 
до сградата, да следва указанията на 
персонала по сигурността.

Кипърският министър на право-
съдието Йонас Николау пода-
де оставка заради масовите 

убийства. Николау и министерството 
му са подложени на обществен натиск 
и недоволство след разкритията за 
няколко убити жени. Хората в Кипър 
смятат, че полицията е бездействала и 
не е обърнала внимание на сигналите 
за изчезналите чуждестранни граж-
данки. Смята се, че голям брой от тях 
са жертви на предполагаемия сериен 

убиец. Обществеността в Кипър е 
разтревожена и недоволна и от това, 
че масовите убийства са останали 

незабелязани от полицията в продъл-
жение на цели три години.

„Информирах президента на репу-
бликата, че подавам оставка по при-
чини от политическо естество”, заяви 
пред журналисти Николау след среща 
с президента Никос Анастасиадис.

Николау заяви, че Анастасиадис е 
приел оставката му.

Полицията заяви, че се води 
вътрешно разследване за евентуални 
нередности.

Министерска оставка заради убийствата

37 са предполагаемите жертви на Никос, 37 са предполагаемите жертви на Никос, 
чиято майка е от Стара Загорачиято майка е от Стара Загора

Йонас Николау

Българин подлуди Мадрид Българин подлуди Мадрид 
с бомбена заплахас бомбена заплаха
Мъжът подаде фалшив сигнал и предизвика Мъжът подаде фалшив сигнал и предизвика 
евакуацията на няколко посолстваевакуацията на няколко посолства
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Мъж уби двама в университет Мъж уби двама в университет 
в Северна Каролинав Северна Каролина
Д вама души са загинали, а четирима 

са ранени, двама от които тежко, 
при стрелба в университет в Се-

верна Каролина.
До трагедията се стигна, след като 

въоръжен откри огън в университета в 
Шарлот.

Малко преди 18 ч. университетът 
написа предупреждение в туитър: „Бя-
гайте. Скрийте се. Борете се. Незабавно си намерете сигурно място!”

Стрелбата е започнала в 17.45 ч. край административна сграда в кампуса, 
стрелецът е задържан.

Тръмп с критики към ЕС заради Тръмп с критики към ЕС заради 
„Ислямска държава“„Ислямска държава“

Президентът Тръмп разкритикува 
европейските си съюзници, че 
не помагат за решаването на 

кризата с чуждестранните бойци на 
„Ислямска държава”.

„Имаме 1800 затворници от ИД, 
които заловихме по време на нашите 
последни сражения за 100-процентно 
унищожаване на халифата в Сирия”, 

написа Тръмп в туитър. „Европейските страни отказват да си приберат онези за-
творници, които произхождат от техните респективни страни. Това не е добре!”, 
допълни той.

САЩ не изключват военна САЩ не изключват военна 
намеса във Венецуеланамеса във Венецуела
Държавният секретар Майк Помпео 

обяви, че САЩ са готови да пред-
приемат военна операция за поту-

шаване на смутовете във Венецуела.
„Военна операция е възможна. Ако 

това е, което е необходимо, това и ще 
направят САЩ”, каза Помпейо. Той доба-
ви, че Съединените щати биха предпо-
чели мирно предаване на властта във 
Венецуела.

Помпео ще разговаря по телефона 
с руския министър на външните работи Сергей Лавров за напрежението в 
страната.

Флорида разреши оръжие Флорида разреши оръжие 
на учителите в класна учителите в клас

Парламентът на Флорида гласува 
закон, позволяващ на препода-
вателите да носят оръжие в клас. 

Целта му е да се избегне нова масова 
стрелба в училище като тази в гимнази-
ята в Паркленд, в която през февруари 
2018 г. бивш ученик застреля 17 души.

Законът предвижда преподавателите 
да носят оръжие на доброволна осно-

ва, след като са преминали курс на обучение, продължаващ 144 часа.

Населението на Калифорния Населението на Калифорния 
достигна 40 млн. душидостигна 40 млн. души
Населението на Калифор-

ния е 39,9 милиона души 
към 1 януари 2019 г. Това 

показват данните на американ-
ски демографски експерти.

Според данните прирастът е с 
близо 187 000 души, което е 0,47 
процента – най-ниският от 1900 г.

Най-големият град в щата е Лос 
Анджелис с малко над 4 милиона 
души население. Той е втори по 
население в страната след Ню Йорк с население от 8,3 милиона души.
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От юни – нови по-гъвкави правила От юни – нови по-гъвкави правила 
за часовете зад волана за часовете зад волана 
DOT се вслуша в исканията на транспортната индустрия DOT се вслуша в исканията на транспортната индустрия 

М
инистерството на 
транспорта променя 
правилата за часове 
зад волана, или т.нар. 
hours of service (HOS) 
в началото на юни. 

Промяната е дългоочаквана в транс-
портната индустрия и поражда надежда 
у много шофьори, собственици на 
транспортни компании и специалисти 
по сигурността на пътя.

Новите по-гъвкави правила ще бъдат 
публикувани на 7 юни. По думите на 
служители на министерството промяна-
та идва след призивите на индустрията, 
че досегашните правила за използване 
на електронни логбуци не са ефектив-
ни.

Преди повече от година и половина 
т.нар. ELD mandate или задължителното 
използване на електронни логбуци 
промениха транспортния бизнес. Мно-
зина твърдят, че те не само не помагат 
за безопасността, но са и във вреда.

Скорошно проучване на Northeastern 
University и University of Arkansas показ-
ва, че 

употребата на електронни 
логбуци не е спомогнала 

за намаляването на 
катастрофите

с тирове в страната. Изследването се 
базира на данни от Федералната аген-
ция за моторни и превозни средства 
(FMCSA) oт 1 януари 2017 до 1 септем-
ври 2018 г. и намира, че независимо от 
по-стриктното спазване на т.нар. hours 
of service (HOS) това не е повлияло на 

броя на пътните инциденти с камиони 
за изследвания период.

Броят на нарушенията за HOS при 
шофьорите в малки и средни транс-
портни компании е спаднал от 6 на 
2,9% в периода на строго въвеждане 
на мерките за часове на пътя. В този 
период сравнително по-малко наруше-
ния на тези HOS правила са направили 
шофьорите в малки транспортни ком-

пании. При независимите контрактори 
на пътя (owner-operators) нарушенията 
на HOS са спаднали от 10.7 до 6%. Най-
малко нарушения на правилата правят 
шофьорите на камиони към големи 
транспортни компании – 0,85% и спад 
до 0,75%.

През миналия август от Федерал-
ната агенция за моторни и превозни 
средства (FMCSA) казаха, че обмислят 

разширяване на ограниченията за къси 
разстояния (до 100 мили) на 14 часа от 
досегашните позволени 12 часа зад во-
лана. От агенцията обмислят и промяна 
на задължителната 30-минутна почивка 
след 8 часа непрекъснато шофиране, 
както ограничаване на опцията да се 
раздели почивката от задължителните 
10 часа off  duty за шофьори на камиони 
със спални кабини.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Една от големите транспорт-
ни компании в Охайо Falcon 
Transport фалира в края на 

миналата седмица. Служителите по-
лучиха съобщения и имейл, че трябва 
незабавно да прекратят работата си 
на 26 април, петък. Това включваше 
и шофьорите, които бяха на път с 
товари.

Освен че ги остави без заплащане, 
карти за гориво и обратен билет за 
дома, компанията изостави тонове 
стоки по трък стоповете из страната. 
Според служител на фирмата между 

80 и 140 шофьори са били изоставени 
на пътя. Falcon оперираха около 700 
камиона, преди да затворят.

През последните седмици компани-
ята не е плащала застрахователните 
полици на камионите на независимите 
контрактори, с които работи, а също 
така дължи и милиони на брокери. 

Служителите вече са завели групо-
во дело (class action) срещу компания-
та за нарушаване на закона WARN Act, 
който изисква 60 дни предупрежде-
ние за масово съкращаване на персо-
нал за фирми с над 100 служители.

Falcon Transport фалира и не плати на шофьори и брокериFalcon Transport фалира и не плати на шофьори и брокери
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А
дминистрацията на Доналд 
Тръмп няма база данни за 
огромния брой задържани 
деца на мигранти, разде-
лени от родителите им, 
въпреки че правителството 

многократно е уверявало, че такава сис-
тема съществува. Това стана ясно след 
имейли, публикувани от NBC, в които 
служител на здравното министерство се 
обръща към ICE с думите: „Няма как да 
разберем кои са родителите на децата.“ 
Същият служител признава, че имигра-
ционните власти имали информация 
само за 60 семейства, които да съберат.

“Имаме лист с номера на родителя, но 
не и начин, по който да намерим детето 
му“, пише в имейла.

Имейлите датират от дни преди 
президентът Тръмп да прекрати своята 
политика на „нулева толерантност“, коя-
то разделяше семейства по границата в 
опит да намали броя на прииждащи миг-
ранти от Южна и Централна Америка.

По първоначални данни близо 3000 

семейства бяха разделени в периода, 
в които тази политика се провеждаше, 
децата на много от които бяха държани 
в приемни семейства месеци по-късно. 
Според Министерството на здравеопаз-

ването хиляди други семейства също са 
били засегнати дори и след прекратява-
не на практиката.

Заради липсата на организирана сис-
тема имиграционните служители започ-

нали да записват полезна информация 
в обикновена таблица с надеждата да 
могат да съберат възможно най-много 
семейства.

Федерален съдия нареди на адми-
нистрацията на Тръмп през юни 2018 
година да обедини всички разделени ро-
дители и деца, пресекли границата. Не е 
ясно дали администрацията е успяла да 
изпълни нареждането.
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ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Администрацията нямала Администрацията нямала 
идея как да събере децата идея как да събере децата 
и родителите мигрантии родителите мигранти

Президентът Доналд Тръмп 
наложи нови ограничения на 
търсещите убежище в страната 

и нареди имиграционните дела за убе-
жище, които са на изчакване, да бъдат 
разрешени до 180 дни.

Новите мерки включват въвеждането 
на такса за кандидатстване за статут 
на бежанец и отмяна на възможността 
за работно разрешително, докато не 
се разгледа имиграционното дело. 

Досега, докато чака да получи евен-
туален статут за убежище, кандидатът 
имаше право да поиска разрешително 
за работа.

Ограниченията няма да влязат в сила 
моментално, но администрацията е 
предвидила 90 дни, в които да се съз-
дадат детайлни разпоредби по новите 
нареждания.

Администрацията на Тръмп вече 
ограничи броя на хората, които могат 
да кандидатстват за убежище на ден, 

както и причините, по които кандидат 
може да бъде подходящ за такъв статут.

Повече от 800 хиляди имиграционни 
дела са на изчакване в момента, като 
средното време да се започне разглеж-
дането на едно дело е почти 2 години. 
Забавянето идва, след като Тръмп наре-
ди да се преразгледат хиляди имиг-
рационни дела на хора, които не са 
криминално проявени, и това натовари 
работата на имиграционните съдилища 
в страната.

Още едно Още едно 
дете почина в дете почина в 
имиграционен имиграционен 
арестарест

Тръмп налага нови ограничения за търсенето на убежище в САЩТръмп налага нови ограничения за търсенето на убежище в САЩ

16-годишно момче от Гва-
темала почина в имиг-
рационен лагер в Тексас 

в сряда. Тийнейджърът прекосил 
границата на САЩ с Мексико на 
19 април и бил отведен в лагер 
за мигранти на следващия ден. 
Според здравните власти момчето 
не изглеждало болно, преди да бъде 
преместено в лагера в Тексас. Но на 
следващата сутрин то имало треска, 
температура и главоболие, което 
наложило да го заведат в болница. 
Там му дали медикаменти и го изпи-
сали същия ден. Дни по-късно обаче 
момчето все още имало треска, 
което наложило да бъде настанено 
в болница. Оказало се, че тийней-
джърът бил с тежка инфекция на 
мозъка, което наложило спешна 
операция, от която той така и не се 
възстановил. 

Причината за смъртта се изяснява, 
както и инцидентът, при който момче-
то е получил инфекцията. 

Това е третият случай на смърт на 
дете във федерален имиграционен 
лагер. 
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С
лед 29 години в САЩ и 17 
със зелена карта Освалдо 
Бариентос решил, че е 
крайно време да канди-
датства за американско 
гражданство. Той идва 

тук като бебе с майка си от Ел Салвадор. 
“Американският начин на живот е един-
ственият, който познавам и който съм 
живял”, казва Освалдо пред АВС нюз.

Когато отива на интервюто за на-
турализация обаче, имиграционният 
служител неочаквано започнал да му 
задава въпроси, свързани с работата 
му в магазин за стоки от марихуана 
в Колорадо. Дрогата там е легална за 
медицински цели от 2000 година и за 
удоволствие – от 2014-а.

Според Освалдо въпросите били под-
веждащи, а служителят не обяснил по-
следствията, които могат да имат върху 
молбата му за американско гражданство. 
“Точно в тази секунда аз паднах в капана. 

Бях подведен да призная 
в интервюто, че съм 

нарушил закона
и че съм знаел, че нарушавам закона”, 
казва Освалдо. Няколко седмици по-къс-
но той получил отказ.

29-годишната Саманта, която имигри-
рала от Европа, разказва подобна случ-
ка. Тя не иска да използваме фамилното 
й име. “Служителят беше много мил, с 
добро отношение. Попита ме – участва-
ли ли ли сте някога в размяната на пари 
срещу стоки от марихуана, което е така, 
защото аз работя като касиерка в такъв 
магазин”, разказва Саманта. Няколко 
месеца по-късно тя също получава отказ 
в пощата с мотива “липса на морални 
качества” заради работата й в тази 
индустрия.

“Много хора се объркват, че доста 
щати вече узакониха марихуаната и не 
осъзнават, че имиграционните проце-
дури се регулират от федерален закон 

и това, че някои щати позволяват едно 
нещо, не го прави легално на федерално 
ниво и оттам идват проблемите”, обяс-
нява имиграционният адвокат Кристина 
Крилчев, която практикува в Лас Вегас.

Невада, Колорадо и още 32 щата заед-
но с окръг Колумбия, Гуам, Пуерто Рико 
и американските Вирджински острови 
са узаконили марихуаната – на някои 
места за удоволствие, на други само за 
медицински цели. Но това не значи, че 
имиграционните власти от USCIS трябва 
да се съобразят с тези промени – на 
федерално ниво марихуаната продъл-
жава да е забранен наркотик и неговата 
употреба, производство, разпростра-
нение и продажба са сериозни углавни 
престъпления, които са пречка за полу-
чаването на зелена карта и американско 
гражданство.

Все повече българи 
работят в тази индустрия

чийто бум наблюдаваме през последни-
те няколко години с увеличаването на 
щатите, които легализират марихуаната.

“Имам много клиенти, които работят 
в тази индустрия. Често те ме питат – 
ако не използвам марихуана, а само 
работя във фирма, която само отглежда 
или продава марихуана, отговорът 
е – няма никакво значение. В очите на 
имиграционните ти участваш в дейност, 
свързана с марихуана, която в очите на 

федералните власти е незаконна, обяс-
нява още адвокат Крилчев. – Дали ще е в 
магазин за стоки от марихуана, цех за па-
кетиране или стопанство за отглеждане 
– всяко нещо, което се занимава с тази 
дрога, се счита за незаконна дейност в 
очите на имиграционните власти, които 
са федерална служба.”

Освалдо и Саманта се срещнаха с 
кмета на Денвър Майкъл Хенкок, който 
клатеше главата си, невярващ на истори-
ите, които чува.

Саманта идва тук на 7 години. Сега 
тя се страхува да пътува до Европа, за 
да види болната си 94-годишна баба, 
защото

не знае дали ще я пуснат да 
влезе обратно в САЩ

“Всичко, което баба казва, е, че иска да 
ме види, преди да си отиде. И аз искам 
да й кажа, че я обичам, че тя е с мен 
винаги, независимо какво се случва.” В 
момента Саманта обжалва решението на 
имиграционните власти.

Освалдо също се страхува да пътува 
извън страната, особено след като гово-
рил с адвокатите си от имиграционната 
фирма Novo Legal Group в Денвър.

“Първото нещо, което ми казаха, беше: 
“Не пътувай в чужбина”, обясни Освалдо. 
Той е планирал пътуване с приятелката 
си и нейното семейство на Кайманските 
острови.

Неговият адвокат Брус Даунър казва, 
че рискът е реален. “Ако той пътува 
извън Съединените щати и се върне, 
много вероятно е да бъде спрян, защото 
сега това е част от неговото официално 
досие”, обяснява Даунър.

Действията на имиграционните власти 
към работещите в легалната щатска 
индустрия за марихуана са били шок 
според Кристи Кели, която е директор 
на базираната в Колорадо Индустриална 
група за марихуана. “Има значителна 
разлика в приоритетите на администра-
цията между президента Обама и Тръмп”, 
казва Кели.

От USCIS казват, че просто 
следват закона

“Марихуаната е незаконна според 
федералния закон и като федерална 
агенция USCIS е задължена да прилага 
именно него”, казват в изявление от 
службата. Според USCIS те разглеждат 
всеки случай индивидуално и вземат 
решение дали да дадат одобрение.

През миналата седмица кметът на 
Денвър е изпратил писмо до министъра 
на правосъдието Уилям Бар, с което иска 
министерството да издаде указание, с 
което да се поправи това, което кметът 
нарича “несправедливост”.

Различни адвокатски групи като 
Immigrant Legal Resource Center вече 
издадоха предупреждения към имигран-
тите, които работят в индустрията. 

За Саманта и Освалдо остава да чакат 
решенията по техните обжалвания – 
дълга и скъпа процедура, която може да 
има същия краен резултат.

“Не започнах работа, защото бях ня-
какво хлапе, което пушеше по цял трева 
в  мазето на майка си, казва Освалдо. 
– Аз съм наистина заинтересован от 
ползите, които тази индустрия може да 
донесе на медицината.” Неговата майка е 
диагностицирана с рак на кожата в трети 
стадий през 2014 г. Точно тогава Освалдо 
решава да се хване на работа в тази 
индустрия.

“Съжалявам, че всичко това ви се 
случва. Това е ужасно”, казва кметът на 
Денвър Майкъл Хенкок.

“Аз съм американка. Денвър е моят 
дом. Чувствам се местна като всеки, 
който е роден тук”, казва Саманта. Сега 
остава и имиграционните власти да го 
потвърдят.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

При задължителния медицински 
преглед, когато кандидатства-
те за зелена карта, лекарите 

правят и тест за наркотици. “Погрешно 
много хора смятат, че той не засича 
употребата на марихуана, която е 
легална в много щати, казва адвокат 
Кристина Крилчев. – Много от клиен-
тите ми не вярват. Казвам им, ако искат, 
да пробват и да научат по трудния 
начин.”

Лекарите имат право и задължение 
да задават въпроса дали пушиш мари-

хуана, или употребяваш някакви други 
наркотици. “Те често го правят много 
приятелски и са длъжни да впишат това 
в заключението си, както и да направят 

кръвен тест за наркотици.” Резултатите 
се изпращат запечатани до имигра-
ционните. Често имигранти и техните 
адвокати научават за това на интервюто 
за зелена карта и са с вързани ръце. “Из-
ненадата може да е много голяма. Често 
се случва тук, защото работя в щат, 
където марихуаната е позволена. Но 
хората не разбират – щатът не ви дава 
зелената карта, а федералното прави-
телство. А на федерално ниво марихуа-
ната е незаконна все още”, категорична 
е Крилчев.

За зелена карта тестват и марихуанаЗа зелена карта тестват и марихуана

Работите с марихуана? Работите с марихуана? 
Отказват ви US гражданствоОтказват ви US гражданство

Имиграционните отхвърлят молбите на Имиграционните отхвърлят молбите на 
кандидати, заети в новата индустриякандидати, заети в новата индустрия

Кметът на Денвър Майкъл Хенкок слуша за проблемите на имигрантите, които работят в индустрията с 
марихуана

Освалдо Бариентос пред кметството в Денвър след 
среща с кмета за имиграцията и индустрията с 
марихуана



WORLD ТЕЛЕГРАФ
Великобритания осъди Великобритания осъди 
Асандж на 50 седмици затворАсандж на 50 седмици затвор

Основателят на Уикилийкс 
Джулиан Асандж бе осъден 
днес на 50 седмици затвор 

във Великобритания за нарушаване 
на условията по освобождаването му 
под гаранция.

Съдия Дебора Тейлър каза, че 
Асандж заслужава почти максимална 
присъда заради тежестта на извър-
шеното от него престъпление.

Нарушението датира от 2012 г. Негови привърженици скандираха „Срам” по 
адрес на съдия Тейлър.

Хиляди на протест срещу Хиляди на протест срещу 
скъпите жилища в Берлинскъпите жилища в Берлин

Хиляди протестираха в Берлин 
срещу липсата на жилища на 
достъпни цени. Стигна се до 

сблъсъци с полицията и до арести.
Десетилетия наред след обеди-

нението на Германия през 1990 г. 
Берлин беше магнит за творците и 
студентите, привлечени от ниските 
цени на жилищата в сравнение с тези 

в други градове в Европа. Но притокът на около 40 000 души на година увеличи 
над два пъти наемите. Частни компании изкупуват жилища, които после отдават 
под наем.

Русия засили със закон Русия засили със закон 
контрола над интернетаконтрола над интернета
Руският президент Владимир 

Путин подписа закон, който 
разширява правителствения 

контрол върху интернета и който 
според критици ще доведе до повсе-
местна цензура.

Нормативният акт изисква от дос-
тавчиците на интернет да инсталират 
оборудване за пренасочване на 
руския трафик в интернет през бази-
рани в Русия сървъри. Целта е да предпази Русия, ако САЩ или други страни й 
спрат достъпа до мрежата. 

Ранени и задържани след Ранени и задържани след 
сблъсъци в Парижсблъсъци в Париж

Най-малко 330 души са били 
арестувани в Париж по време 
на традиционните първомай-

ски протести. По това време имаше 
сблъсъци на протестиращи със 
силите на реда.

Най-малко 38 са били ранените.
В цяла Франция 164 500 души 

излязоха на демонстрации, орга-
низирани от синдикатите. В Париж 

в протестите се включиха между 28 000 и 40 000 души. На демонстрациите се 
появиха и представители на жълтите жилетки.

376 са убити в боевете 376 са убити в боевете 
край Триполи за месецкрай Триполи за месец
Най-малко 376 души са били 

убити при боевете край 
либийската столица Триполи 

през миналия месец. Броят на ране-
ните е 1822.

Световната здравна организация 
призова за незабавно спиране на 
огъня в Либия.

На 4 април военният командир Халифа Хафтар нареди на силите си да запо-
чнат настъпление за превземане на Триполи, където е базирано признатото от 
международната общност правителство.
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М
ъж е арестуван по по-
дозрение в убийство 
след изчезването на 
българина Валентин 
Качанов. Младият 
мъж е в неизвестност 

от 8 февруари и оттогава британската 
полиция и близките му в България 
безуспешно се опитват да научат нещо 
за съдбата му.

27-годишният Валентин е забеля-
зан за последно в търговски център 
„Лейкссайд” в Есекс малко след като го-
ворил със семейството си в България. 
Оттогава следите му се губят.

22-годишен мъж от Грейс бе аресту-
ван преди дни и освободен под гаран-
ция до 23 май.

Полицията в Есекс съобщи, че про-
дължава разследването, но за момента 
разглежда изчезването на Валентин 
като убийство.

Полицейският инспектор Мартин 
Пасморт обяви, че не е характерно 
за Качанов, който живеел в Западен 
Търок, да не се свърже толкова дълго 
време с близките си.

„Продължаваме да се опитваме да 
изясним картината на обстоятелствата 
и причините за неговото изчезване 
и провеждаме обширни проучвания, 

които да ни помогнат да разберем 
какво точно се е случило с него“, каза 
още Пасморт.

„Ние и неговото семейство сме 
изключително обезпокоени и продъл-
жаваме да настояваме всеки, който 
има информация, да се свърже с нас. И 
най-малкият детайл може да е от

жизненоважно 
значение

– обясни инспекторът.
Преди две седмици полицията в 

Есекс възобнови издирването на Ва-
лентин. Знае се, че той напуснал дома 
си, за да отиде до магазина “Теско Екс-
тра” и след това до мола „Лейкссайд” в 

10 часа сутринта. Изтеглил пари от бан-
комат и вероятно е бил видян в център 
за залагания в мола. Какво е правил 
след това и с кого се е срещал – остава 
в тайна. Възможно е да се е върнал у 
дома или да е отишъл на работно си 
място в предградието на Лондон Грейс.

Младият мъж често е разговарял със 
семейството си в България, не е имал 
никакви проблеми, разказва при под-
новяването на разследването детекти-
вът Саймън Анслоу.

Валентин не е имал дългове или про-
блеми с алкохол или наркотици, психи-
чески отклонения или връзки с хора, 
замесени в престъпления. „Семейство-
то на Валентин е много притеснено и 

ние също”, допълва още детективът.
Когато е напуснал квартирата си, 

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

Майката на Валентин се е свързала 
с българската полиция и с Интерпол, 
помолила е всичките му познати да 
разпространят информацията за изчез-
ването му.

Валентин се е разбирал с майка 
си, баща си и сестра си и не е имало 
никаква причина да прекъсва контакта 
си с тях.

Б
ългарин застреля бившата си 
приятелка и майка й, а после 
се самоуби. Изселническата 
трагедия се разигра в турския 

град Юнусемре
31-годишният Теннур Илязов 

пристигнал преди месец от България. 
За убийствата и самоубийството са из-
ползвани два пистолета, съобщават от 
местната полиция, цитирани от турски-
те медии. Трагедията се разиграла пре-
ди дни. Според разследващите Илязов 
е отишъл в дома на 23-годишната си 
бивша приятелка Рабия Байрам, с коя-
то се разделили след скарване. 

В жилището възникнал спор между 
мъжа и 48-годишната Фатма Байрам, 
майка на приятелката му. 

Вбесеният Теннур застрелял май-
ката, след това подгонил момичето, 
което избягало навън през балкона. 
Рабия успяла да се отдалечи на 150 
метра от кооперацията, когато била 
простреляна в гърба. 

Паднала на земята, преследвачът й 
се приближил и възпроизвел фатален 

изстрел в главата й. Оставилият два 
трупа Теннур се самоубил с куршум в 
главата.

„Открихме 9 гилзи - 3 в дома и 6 
на улицата, както и два пистолета, 
притежание на младежа“, съобщават 

от полицията. По време на трагедията 
бащата на Рабия - Тунджер Байрам, 
спял в една от стаите в жилището.

Полицията Полицията 
арестува мъж арестува мъж 
по случаяпо случая

Във Великобритания: Във Великобритания: 
Изчезналият Валентин Изчезналият Валентин 
е убит?е убит?

Мъж от България застреля Мъж от България застреля 
две жени в Турция и се самоубидве жени в Турция и се самоуби



З
дравей, Ангеле! Благодаря 
ти за интересните статии и 
особено тези, които имат 
отговори на различни въ-
проси и ситуации, с които 
се сблъскваш в практиката 

си всекидневно. Днес е моят ред да 
задам въпрос, който ме интересува.

От известно време обмислям 
възможността да започна да инвес-
тирам, но до момента никога не съм 
го правила. С моя съпруг, който също 
не е запознат в тази сфера на живота, 
имаме събрани определен брой пари 
(малко над $50,000) в банката, които 
от няколко години не правят нищо и 
по пътя на логиката, предполагам, че 
инфлацията ги яде малко по малко с 
тези нищожни лихви в момента.

Въпросът е - да инвестирам ли цяла-
та сума или част от нея и къде би било 
най-доброто място за нас да направим 
това? Аз съм на 42, а съпругът ми е 
на 44 г. и се занимаваме със собствен 
бизнес, имаме компания в сферата на 
транспортните услуги. Всеки съвет би 
бил полезен и дълбоко оценен!

Здравейте, благодаря за въпроса и 
подробностите, които сте добавила 
за ситуацията ви - това ми помага да 
анализирам потенциалните опции по 
възможно най-добрия начин на база 
информацията, която е предоставена.

Започвам директно по въпроса - дали 
да инвестирате цялата сума или не и 
къде, е трудно уравнение и трудно ще 
бъде отговорено на него еднозначно с 
няколко думи поради многото елемен-
ти, които се преплитат в изграждането 
на една финансова стратегия от гледна 
точка на данъчна отговорност и потен-
циални данъчни облекчения; от гледна 
точка на толерантност към риск и 
времето, което имаме да инвестираме, 
или просто искаме бърза печалба чрез 
спекулация с купуване и препродаване 

в кратък период от време.
Преди обаче да бъде изготвена вся-

каква стратегия, е добре да се направи 
един подробен

финансов анализ 
на целите

които вие имате като семейство и да се 
види какви са важните неща във вашия 
живот. Този финансов анализ ще ни по-
могне да разберем много по-ясно колко 
и какви суми пари можем да инвестира-
ме и кога да го направим.

На първо четене може да се заключи 
едно нещо с абсолютна сигурност - 
никога не е добра идея да инвестираме 
всичките си пари в какъвто и да е било 
актив (дори наш собствен бизнес) 
заради риска, който се крие зад такава 
стъпка. Винаги е добра идея, особено 
в случая, че имате собствен бизнес, да 
имате от 3 до 6 месеца от дохода си, за-
делен настрана (при вас клони повече 
към 6 месеца до една година), в случай 
на неочакван спад в индустрията или 
непредвиден ремонт на камион или 
техника, директно свързана с бизнеса, 
която може да спре работния процес и 
следователно доходите, които крепят 
финансовата къща в ред.

След като се определи сумата, 
която ни трябва да бъде ликвидна и 
в наличност по всяко време, както 
казахме - поне 6 месеца от дохода във 
вашата ситуация, тогава вече можем 
да говорим за инвестиране. И когато 
говорим за инвестиране, нека да е ясно, 
че говорим за един дългосрочен

период от 
10-20-30 години

напред, което ще ни даде правилните 
очаквания за евентуалните възходи и 
спадове на пазара.

Противно на очакванията на много 
хора инвестирането е един процес, 
който започва с правилна стратегия 

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

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

Каква част от парите Каква част от парите 
си да инвестирам?си да инвестирам?
Въпроси и отговори от Въпроси и отговори от 
изминалата седмицаизминалата седмица
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от всички гледни точки, а не просто 
защото някой приятел ни е казал, че 
прави пари чрез някакъв финансов 
инструмент и ние се втурваме, подтик-
нати от алчност и ние да се „облажим“ 
от ситуацията. Това не е стратегия, това 
е игра на тото и спекулация, която е 
базирана на нищо конкретно освен 
нерационални позитивни очаквания и 
молби към Господ за евентуален успех, 
без често да знаем силните и слабите 
страни на дадената инвестиция и как тя 
се вписва в нашия живот.

Цялостната стратегия е нещо много 
по-различно, защото тя дава възмож-
ност за правилно планиране чрез 
гледане на различни гледни точки и 
фактори, които могат да ни направят 
победители или да се окажат подводни 
камъни. При изготвянето на стратегия 
се използва много повече наука и фа-
кти, отколкото при импулсивното инве-
стиране, което обикновено е подбудено 
от емоции и еуфория,

в очакване на големия 
джакпот

(което почти никога не се случва).
Още по-конкретно, ако аз съм в 

момента във вашата ситуация, бих 
постъпил така - оставям поне 6 месеца 
от доход заделени настрана от тези 
$50,000+, които имате спестени. След 
това, ако има останали пари, започваме 
да търсим места, където да намалим 
данъчната облагаемост на дохода ви 
със стратегии като TRADITIONAL IRA 
/ SEP IRA / SOLO 401K, които не само 
че потенциално намаляват данъците 
ни в момента, а и също така ни дават 
възможност да инвестираме с огромен 

потенциал за печалба, доста по-голяма 
от това, което в момента банката ви 
дава.

Това правим обаче с уговорката, че 
парите няма да се вземат преди 59 ½ 
годишна възраст, което им дава реален 
шанс за добър растеж въпреки потен-
циални спадове, които ще има на паза-
ра през тези години. Все пак има опции, 
които ни дават вратички за достъп до 
част от парите преди тази възраст без 
наказания, но това няма да играе в на-
чалната ни стратегия, а ще бъде просто 
изход в „напечена ситуация“.

Много е вероятно дори

да не започнем 
с голяма сума

да инвестираме веднага в някоя от 
тези стратегии, а да го направим по-
степенно месечно с по-малки месечни 
вноски, което в никакъв случай не е 
лоша идея и е определено добра опция 
за много хора, особено ако искаме да 
запазим ликвидност на спестени пари, 
за да са подръка в банката. Все пак това 
зависи каква е точната сума и каква е 
нужната сума за поне 6 месеца доход 
подръка и леснодостъпен.

След като използваме максимално 
добре баланса между данъчни облаги 
и правилно инвестиране, тогава вече 
можем да говорим за инвестиции с по-
краткосрочни и спекулативни наклон-
ности, като например общински фондо-
ве с гарантиран месечен дивиденд или 

някои по-агресивни стратегии, които 
нямат данъчни преимущества и могат 
да се ликвидират всеки един ден, ако 
имаме нужда и желаем да го сторим.

И нека заключим отново с това, че 
всяка една ситуация е много индивиду-
ална и изисква

внимание към 
всеки един детайл

При дори най-малките подробности 
на всяка ситуация може да се крие вра-
тичка, която да ни отвори много добри 
възможности или да затвори други 
такива, но независимо от това, за да сме 
компетентни напълно, ние трябва да ги 
знаем подробно, преди да сме започ-
нали да си правим крайни заключения 
и да градим специфични очаквания за 
крайните резултати от нашата страте-
гия.

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

Не забравяйте, че можете да си за-
пазите час за консултация в моя офис 
от понеделник до четвъртък между 9 
сутринта до 7 вечерта и в събота от 
9 до 2 следобед. Тази услуга възможна 
само по предварително насрочена 
среща с мен, няколко дни в аванс.

И не забравяйте да се усмихвате!:)



Н
а автосалона в Женева преди 
малко повече от месец бри-
танският производител на 
суперавтомобили „Макларън“ 

(McLaren) представи най-бързия си, 
ексклузивен и скъп автомобил. „Спийд-
тейл“ (Speedtail) ще може да достига 430 
км/ч, ще се произведе само в 106 брой-
ки, а цената на всеки от тях тръгва от 2 
млн. евро преди данъците и таксите.

Оказва се, че в създаването на този 
хиперспортен автомобил има сериозна 
българска връзка - единият от двамата 
основни дизайнери на екстериора е 
роден в София. Това е навършилият 32 
години през март Александър (Алекс) 
Алексиев, който при поредната си 

визита в България се срещна с група 
български автомобилни журналисти.

Роден в столичния квартал „Обеля“, 
Алексиев се премества с родителите си 
в Сарасота, Флорида, когато е на девет. 
От малък обича да рисува, предимно 
автомобили, но едва когато е в 11-и 
клас, осъзнава, че може с това да си 
изкарва хляба.

Решението изкристализира, докато 
гледа шоуто на американски автомо-
билен дизайнер Чип Фуз Overhaulin 
(„Основен ремонт“). В един момент ре-
шава да види какво е учил и Фуз и така 
научава, че той завършил едно от

най-престижните 
училища за дизайн

Art Center College of Design в Пасаде-
на, Калифорния.

Алексиев кандидатства в 
колежа, но има известни 
притеснения, тъй като 
не е пълен отличник. 
Оказва се обаче, 
че там се влиза с 
рисуване, и бъл-
гаринът е приет.

Още като дете 
харесва колите 

на „Макларън“ и на стената в стаята му 
почетно място заема плакат на модела 

F1 от 1993 г. Мислейки за бъдещата си 
реализация в света на авто-

мобилния дизайн, Алекс 
Алексиев си е набелязъл 

три компании, достига-
нето до които оценява 
с различни нива на 
трудност.

Като най-малко 
вероятна вижда 
реализацията си в 

„Макларън“. Позиция 
в „Ламборгини“, която 

също му е любима марка, 
що се отнася до дизайна 

на техните автомобили, е 
второ по трудност на изпълнимост 

желание. Като най-реалистично обаче 
вижда намирането на работа в накой от 
дизайнерските екипи на „Фолксваген“ 
или „Ауди“.

Съдбата обаче има други планове за 
Алексиев. Малко след дипломирането 

си през 2012 г. българинът се запозна-
ва на изложба с дизайн директора на 
„Макларън“ Франк Стефансон. Той е 
сред легендите в сферата на автомо-
билния дизайн, като преди „Макларън“ 
работи за „Форд“, „БМВ Груп“, „Фиат“, 
„Ферари“, „Мазерати“, а под негово 
ръководство са създадени модели като 
възроденото МИНИ хечбек, първото 
БМВ Х5, „Мазерати МС12“, „Ферари 
F430“ и други.

Стефансон и Алексиев стават по-
близки покрай това, че приятелката на 
американеца е българка и той често 
посещава България. „Винаги носех

в джоба си USB 
с мои проекти

Веднъж общ приятел подхвърли на 
Франк: „Защо не го вземеш при теб“, и 
той поиска да му изпратя мои рисун-
ки. Дадох му флашката и ме взеха за 
6-месечен пробен период“, обяснява 
Алексиев.

През юни 2013 г. Алекс пристига в Ан-
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Българин зад създаването на Българин зад създаването на 
най-бързия и скъп „Макларън“най-бързия и скъп „Макларън“
Алекс Алексиев има предложения Алекс Алексиев има предложения 
и от други автопроизводители, и от други автопроизводители, 
но засега не мисли над тяхно засега не мисли над тях

„Макларън Спийдтейл“

Алекс Алексиев



глия, а кариерата му в отдела за дизайн 
на „Макларън“ тръгва с летящ старт, 
като буквално от летището е прикре-
пен към екипа, който работи по новия 
тогава модел 720. Алексиев е отговорен 
за оформлението на интериора на кола-
та. За 720 се твърди, че това е моделът, 
с който автомобилите на „Макларън“ 
отново имат душа.

Към този момент дизайнерският 
отдел на „Макларън“ се състои едва 
от 5-6 души, а след приключването на 
проекта 720 Алексиев започва да рабо-
ти за „Макларън спешъл оперейшън“ 
(McLaren Special Operations) - звеното 
за специални проекти на британския 
производител на автомобили. Това е и 
мястото, където се изпълняват всич-
ки прищевки на купувачите на коли 
„Макларън“.

Така се стига до проекта „Спийдтейл“, 
по който се работи от януари 2014 г. 
Моделът е нещо като приемник на 
„Макларън“ F1. Външният дизайн на 
колата е предизвикателство, тъй като, 
освен да изглежда добре, трябва

да е бърза и 
аеродинамична

За момента точни измервания няма, 
но със сигурност това ще е моделът 
на „Макларън“ с най-ниско въздушно 
съпротивление.

За целта се използват идеи от света 
на Формула 1 като неподвижния 

капак на предните джанти, познат от 
болидите на „Макларън“ от 2007 г., и 
подвижните елерони на задния спой-
лер. Сериозно предизвикателство е и 
намаляването на теглото и така се стига 
до идеята осветлението за салона да е 
интегрирано в самото челно стъкло, в 
което има и вградена система за потъм-
няване. Освен това двете пасажерски 
седалки, които се намират отляво и 
отдясно на седящия в средата на колата 
шофьор, са част от изработената от 
карбон каросерия.

Като голямо постижение на екипа, 
работещ по „Спийдтейл“, Алексиев по-
сочва това, че за пасажерите има много 
повече място, отколкото в „Макларън“ 
F1. За целта двете седалки отстрани са 
леко завъртени навън, което осигурява 
пространство в областта на раменете и 
коленете.

Говорейки за работата си, Алексиев 
посочва като плюс това, че екипът е ма-
лък и презентациите на нови проекти 
се правят пред всички. „Помагаме си 
доста“, обобщава той.

Попитан откъде идват идеите за 
новите модели, Алексиев посочва, че 
най-често всичко тръгва от клиентите. 
Най-сериозните сред тях периодично 
имат срещи с ръководството на „Макла-
рън“, като често споделят каква кола 
биха си купили. Така се набелязват най-
общо чертите на бъдещия модел и

тогава на ход 
са дизайнерите

Така се ражда и „Спийдтейл“, който 
ще е първият автомобил на компания 
с хибридно задвижване, като бензино-
вият двигател и електромоторите ще 
дават обща мощност от 1050 конски 

сили. Какво ще е ускорението до 100 
км/ч, предстои да разберем, но от мяс-
то до 300 км/ч колата ще се изстрелва 
за под 13 секунди.

Първоначално идеята е да се на-
правят само 6 автомобила, но поради 
огромния интерес бройката нараства, 
за да стигне 106 - колкото са общо про-
изведените всички версии на „Макла-
рън“ F1. „Това ще е финалната бройка, 
въпреки че вече 220 клиенти чакат на 
опашка“, казва Алексиев.

Той посочва, че при избора на тези, 
които ще са сред щастливците, се взе-
ма предвид кой ще е достатъчно добър 
посланик на марката. Важните клиенти, 
притежаващи по няколко автомобила 
„Макларън“, също са с предимство, 
казва Алексиев. Той допълва, че

един от клиентите 
вероятно ще е българин

но не влиза в повече подробности. А 
иначе първите доставки на серийната 
версия на „Спийдтейл“ ще започнат 
през следващата година.

Нямаше как да не попитаме Алекс 
Алексиев за това как започва работата 
по един проект в днешните дигитални 
времена. „Първите рисунки винаги са 
с молив и на хартия“, изненадва ни той 
със своя отговор. След това се минава 
към създаването на дигитални модели 
на бъдещата кола и модели от глина.

Попитахме Алекс Алексиев и какво 
го вдъхновява, като създава определен 
модел. Отговорът не ни изненада - дру-
ги автомобили, архитектура и самоле-
ти, особено военните, изработени по 
технологията „Стелт“.

Поинтересувахме се дали Алексиев 
е получавал предложения за работа от 
други компании. Отвърна, че да, но те 
не представляват интерес за него.

„А ако дойде оферта от китайска 
компания, която ти каже, че сам можеш 
да определиш заплатата си“, продъл-
жихме да настояваме. „Не се виждам да 
рисувам някой SUV модел. За момента 
парите не са определящи“, отвърна 
Алекс.

Естествно бяхме любопитни как 
изглеждат София и България през 
очите на човек, който я посещава три-
четири пъти годишно. „Промяната е 
огромна. Особено бях впечатлен при 
първото ми идване през 2002 г., след 
пауза от шест години“, казва Алекс. За 
София посочва, че му су вижда чиста и 
подредена, макар това да важи само за 
определени райони.

Провокиран от този отговор, го 
попитах: „В „Обеля“ ходил ли си скоро?” 
Отговорът беше „Да“ и след кратко 
замисляне дойде и допълнението: 
„Метрото е нещо хубаво“.

3 - 6 май 2019 20-21

Интериорът на „Макларън“ 720 е първият проект, по който работи Алекс Алексиев
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Александър Атанасов е сред 15-те избрани за отличието на Hertz Александър Атанасов е сред 15-те избрани за отличието на Hertz 

З
а първи път американската 
фондация Hertz удостои 
българин с престижната си 
стипендия за млади учени. 
23-годишният Александър 
Атанасов се пребори за 

отличието в жестока надпревара. Той е 
един от 15-те, заслужили доверието на 
Hertz в конкуренция с над 750 кандида-
ти. Александър е докторант по теори-
тична физика в Харвардския универси-
тет. Стипендията, която ще получи, е за 
5 години на стойност 250 хил. долара.

“Според мен нещото, което ме откро-
ява измежду многото кадърни кандида-
ти, е, че в работата си комбинирам 

познанията си по чиста 
математика 

със своите умения по програмиране, 
придобити както от курсовете ми в 
Йейлския университет, така и от стажо-
вете ми в компании като Google, смята 
Александър Атанасов.

Дейността на фондация Hertz е 
посветена на иновативната приложна 
наука с реални ползи за човечеството. 
Всяка година тя връчва стипендията си 
на най-изтъкнатите докторанти в САЩ в 

сферите на биологическите и физиче-
ските науки, математиката и инженер-

ството. Чрез стипендията фондацията 
осигурява на студентите, които следват 
докторантура, финансова помощ, 
консултации, научни беседи и мрежа от 
колеги със сходни интереси.

Кандидатите първо подават научни 
разработки в писмен вид, а след това 
само около 40 преминават в следва-
щите кръгове с двучасови интервюта, 
проведени от възпитаници на Hertz, 
опитни учени и инженери докторанти. 
Накрая стипендии се присъждат на 10 
до 15 студенти, които са сред 

най-престижната група 
от млади учени

инженери и математици в света.
За българския студент първият етап 

от кандидатстването е бил „сравнител-
но лесен“ и дори се е радвал на дългите 
интервюта:

„Това беше добра възможност да се 
замисля сериозно за ролята, която мо-
ите изследователски интереси играят 

в по-широкия мащаб на развитието на 
науката, и да общувам с интервюира-
щите в широк спектър от области – от 
изчислителната динамика на флуидите 
до биологичните системи”, каза той в 
изявление за Харвард.

Българинът споделя, че очаква с 
нетърпение да се присъедини към 
мрежата на Hertz и „да получи по-добра 
перспектива за най-новите изследва-
ния в много различни области“.

„Наистина оценявам гъвкавостта, 
която ми дава преследването на много 
различни направления в научните 
изследвания. Физиката днес е в едно 
наистина интересно място, където 
хората от различни сфери на науката се 
обогатяват взаимно”, допълва той.

Алекс е роден в София, но на две 
години емигрира със семейството си 
в Съединените щати и израства във 
Вашингтон. През 2018 г. получава 
магистърска степен по математика 
от Университета в Йейл, а от същата 
година е и 

докторант по теоретична 
физика

в Харвардския университет. 
За стипендията разбира през по-

следната година от бакалавърското 
си обучение, но тогава е твърде късно 
да кандидатства. Година по-късно с 
подкрепата и насърчението на своите 
научни ръководители Александър кан-
дидатства и печели стипендията.

Въпреки че живее и учи на хиляди ки-
лометри от Родината, не е загубил връз-
ка с България. През лятото на миналата 
година дори преподава в България. Ста-
ва лектор в лятната Изследователска 
школа, организирана от Ученическия 
институт по математика и информатика 
към БАН. “Запали се интересът ми към 
работа с млади български учени, като 
през този август отново ще бъда част 
от школата. Занапред възнамерявам 
да поддържам връзката с ученическия 
институт и да сътруднича в развитието 
на българската наука”, казва младият 
учен.

За първи път: Българин с За първи път: Българин с 
престижна стипендия в САЩпрестижна стипендия в САЩ

Българинът с част от колегите си в Харвард
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М
лада българска 
дизайнерка проби на 
световната сцена, а 
нейни модели влязоха 
в италианското изда-
ние на модната икона 

„Vogue”. Тя се казва Елизабет Кейн и е 
едва на 22 години. Младостта й обаче 
няма значение, след като звезди и арти-
сти носят дрехите й. 

Елизабет е от София и като много 
българи на нейната възраст е искала да 
учи икономика. Желанията й обаче се 
трансформират и я насочват към една 
от столиците на модата – Лондон. Тя се 
прицелва в шоуто на шоутата там – Сед-
мицата на модата. „За мен на всяка цена 
беше важно да  попадна в това шоу“, 
спомня си Лиза.

И успява. Нейни модели участват в 
топ дефилето на годината. Там е забеля-
зана от модната библия. Италианското 
издание на списание „Vogue” публикува 
снимки на 

палто, направено 
от Лиза

„Аз разбрах един месец след като 
бяха публикувани нещата и впослед-
ствие видях, че това е станало на 
рождения ми ден“, споделя българката. 
“Трудно ми е да повярвам и не мога да 

не споделя, че една от най-големите 
ми мечти се сбъдна! Колекцията ми бе 
публикувана във VOGUE ITALY!“, споделя 
тя, когато разбира хубавата новина в 
профила си в социалната мрежа. 

Какво представлява палтото, донесло 
успеха й? То е може би от над 600 пар-

чета. Преди да бъде направено, на ком-
пютър Лиза успява да го създаде като 
3D визуализация. „След това реално 
го раздробих, така че да може да бъде 

конструирано и да бъде създадено като 
дреха. Изработката на дрехата отнема 
месеци денонощен труд.“

„Моята концепция беше да разгледам 
жената през различните времена, епохи 
и социални течения – как е била вижда-
на. Когато тя е била лошата, силната или 
когато тя е била слаба“, разкрива зами-
съла си Лиза. Целта на нейното предста-
вяне била да покаже жената като цвете, 
което може да е и крехко и силно.

В университета, в който българката 
се записала да учи мода, използват 
нетипични материали за изработка на 
моделите си.

„Успяхме да експериментираме с 
различни неща. Точно тази колекция не 
е изработена от нищо, което е шаяк или 
от подобни материи“, разказва за ус-
пешните си модели Лиза. Тя си спомня 
и за някои причудливи модели на свои 
колеги, като например този на обувки, 
чиито токове били 

направени от обелки 
на банани

“Винаги съм имала афинитет към ес-
тетиката, към изкуството и може би към 
това по някакъв начин да изразя себе 
си“, споделя талантливата българка. 

След успехите на световната модна 
сцена Лиза е в България и подготвя 
собствена колекция от дрехи. Тя мечтае 
да покори още модни сцени и корици.

Лиза – българката, която Лиза – българката, която 
покори италианския „Vogue“покори италианския „Vogue“
Тя участва в прочутата седмица на модата в ЛондонТя участва в прочутата седмица на модата в Лондон

Елизабет Кейн



Лиза – българката, която 
покори италианския „Vogue“
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Д
обре дошли в Алтимир, 
България, село на ръба на 
изчезването в най-бързо на-
маляващата страна в света. 
С това изречение започва 
материалът на американско-

то сп. The Atlantic, посветен на демо-
графската криза в България.

Към него има и късометражен доку-
ментален филм за живота в селото от 
режисьорката Кай Ханахан, правен за 
The Atlantic.

Тя прекарва известно време, живеей-
ки с местните жители в Атимир, където 
описва техния бит и проблемите, които 
имат вследствие на 

глобализацията и 
емигрирането

на младите от селото, а най-често и от 
страната.

Подобно на много българи от сел-
ските райони, жителите на Алтимир 
смятат разцвета на Съветския съюз за 
прекрасно време, в което животът в 
селото е процъфтявал, а младите хора 
се задържали достатъчно дълго, за да 
създадат семейство и да продължат 
да поддържат населението. Сега, 20 
години след падането на СССР и едно 
десетилетие след присъединяването си 
към Европейския съюз, населението на 
България бавно изтича със средно по 
164 жители на ден. Това са най-предни-
те линии в намаляването на населени-
ето в световен мащаб, пише изданието, 
цитирано от webcafe.

За режисьорката Кай Ханахан 
глобализацията най-често се разказва 
от погледа на тези, които заминават и 
откриват нови места. Или от погледа 
на тези, чиито родни места са дести-
нация за имигрантите. Много рядко 
обаче се показват онези, които остават 
в обезлюдяващите села като Алтимир, 
и нейният филм цели да покаже точно 
това.

По думите й тя искала да знае 

какъв е животът за 
останалите

Какво се губи, когато хората решат да 
напуснат дома си в търсене на по-до-

бър живот? Какво става с онези, които 
остават?

От изданието отчитат, че сливането 
на фактори допринася за продължава-
щата демографска катастрофа в Бълга-
рия, включително ниската раждаемост 
(сред най-ниските в света), високата 

смъртност и масовото изтичане на 
мозъци. Оттам цитират и прогнозата на 
ООН, че населението на България ще 
спадне от 7,2 милиона до 5,2 милиона 
до 2050 г. Понастоящем повече от 1 
милион българи живеят в чужбина - 
повечето от тях в ЕС.

Късометражният документален филм 
показва кризата на обезлюдяването 
на селото, което преди време е имало 
население от 3500 души, през очите 
на една възрастна двойка - Йордан и 
Малинка.

В Алтимир Ханахан открива преобла-
даващото 

чувство 
на носталгия

което се носи сред жителите на село-
то.

„Тяхната история отразява предиз-
викателствата, пред които са изправе-
ни много общности по света, които се 
борят с това да бъдат в крак с про-
мените, предизвикани от глобалната 
икономика“, коментира тя.

По думите й, докато снимка фил-
ма си, Ханахан осъзнава, че Йордан 
използва камерата й, за да създаде 
исторически сведения за онова, което 
е останало в селото. „В този момент 
знаех, че работим по проект, който е 
много по-голям от филма, който пър-
воначално съм замисляла“, казва тя.

Самата лента показва едно почти 
изоставено село, в което са останали 
предимно пенсионери и малко деца.

Малинка е една от малкото жители на Алтимир

Децата в селото стават все по-малко

Американското списание The Atlantic посвети Американското списание The Atlantic посвети 
материал на демографската криза в Българияматериал на демографската криза в България

Welcome to Алтимир, Welcome to Алтимир, 
в най-бързо топящата в най-бързо топящата 
се страна в светасе страна в света
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Иран – един страшен Иран – един страшен 
парадокспарадокс
Нов проект цели защитата Нов проект цели защитата 

на децата, но ислямски на децата, но ислямски 
духовници бранят шариатадуховници бранят шариата

Т
рудна работа се оказват 
в Иран законодателните 
промени, особено пък 
когато са насочени към 
подобряването на защи-
тата на децата и младите 

хора срещу сексуални посегателства. 
За такива случаи почти не се говори 
в Иран – страна, която още преди 25 
години е подписала Конвенцията на 
ООН за правата на детето, но и до днес 
не е направила нищо, за да приведе в 
съзвучие с нея своето ислямско-кон-
сервативно законодателство. 

Преди известно време иранец 
сподели в туитър личната си история 
– как преди 17 години, когато е бил 
ученик в 10-и клас, е станал жертва 
на сексуално насилие: „Беше учителят 
ми по физика. След един изпит той ме 
покани в своя дом...”

Така започва историята на аноним-
ния потребител, който е решил да 
прекрати мълчанието си, след като 
прочел в интернет за подобен случай с 
деца от един малък град в Южен Иран 
– някакъв градинар правил 

шокиращи снимки 
на деца

с които се опитвал да изнудва родите-
лите им. Междувременно извършите-
лят, за когото властите твърдят, че бил 
с психически отклонения, е задържан.

По този повод иранският депутат 
Махмуд Садеги припомни за един 
подобен случай от 2015 г. с известен 
местен рецитатор на Корана, обвинен 
в сексуални посегателства над мла-

не по взаимно съгласие. Жертвите 
дори могат да бъдат подведени под 
отговорност за „непристойно поведе-
ние” и да бъдат наказани с парични 
глоби или дори да влязат в затвора, а 
в същото време насилникът може да 
получи най-много една година затвор 
– по същото обвинение.

Новият проектозакон иска да про-
мени това положение. Той дефинира 
различни категории на насилие срещу 
деца и сексуални посегателства над 
деца и младежи и предвижда наказа-
ния също и за търговия на деца с цел 
принудителна проституция и порно-
графия. Предлага се тези престъпле-
ния, в зависимост от тежестта им, да 
бъдат санкционирани със затвор от 6 
месеца до 25 години.

Вероятно обаче ще мине още доста 
време, преди законопроектът да се 
превърне в действащ закон – ако 
въобще се стигне дотам. Защото вли-
ятелният Съвет на пазителите в Иран 
върна проектозакона като 

„несъвместим 
с исляма”

и с препоръката той да бъде напи-
сан така, че да не противоречи на 
шариата. Иранските пазители искат 
да постигнат това, бащата да има 
последната дума, включително когато 
той насилва сексуално собственото си 
дете. Ако парламентът не се съгласи 
с исканите поправки, ще бъде свикан 
специален арбитражен съвет, което 
ще направи изхода от този спор много 
несигурен.

дежи: „Ако това разследване не беше 
прекратено по нареждане отгоре, 
тези изнасилвачи нямаше да смеят да 
се държат така”, написа депутатът в 
туитър.

По този скандален случай поне 16 
младежи бяха готови да свидетелстват 
срещу извършителя, който обаче се 
оказа с дебели връзки, стигащи чак 
до върховния духовен водач аятолах 
Хаменей. Така разследването срещу 
него беше прекратено, а два месеца 
по-късно един от зам.-министрите 
на правосъдието заяви следното: 
„Случаите на сексуални посегателства 
и насилието срещу деца не са разпрос-
транени в нашата страна. В сравне-
ние със западния свят при нас тези 
посегателства са значително по-рядко 
явление, което се дължи на нашата 
култура и религия.”

Именно действащата нормативна 
уредба е тази, която осигурява защита 
от съдебно преследване на извър-
шителите на сексуални посегателства 

и на която се дължи това, че много 
малко от тези престъпления изобщо 
са разследвани. „Съгласно ислямския 
закон младежите над 15 години вече 
не са деца, а възрастни. Момичетата в 
Иран носят наказателна отговорност 
след навършването на 9-годишна 
възраст, а момчетата – от 15-годишни”, 
казва за ДВ политологът и експерт по 
ислямско право Мохамад Мохеби. „Ша-
риатът е в основата на правораздава-
нето, а сексуалното насилие над деца 

в него изобщо не е 
дефинирано

Затова ислямските духовници се 
противопоставят на проектозакона на 
парламента за защита на правата на 
децата в Иран”, допълва той.

Действащата в страната правна 
уредба облагодетелства извършите-
ля от южния ирански град. Неговите 
жертви трябва да докажат, че сексуал-
ните посегателства са били извършени 
изключително против волята им, а 
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Р
азсъжденията за това, че 
все повече богатства се 
натрупват по престъпен 
начин, дълго време бяха 
характерни за хората с леви 
убеждения. „Левият завой”, 

за чиято неизбежност писа осъденият 
олигарх Михаил Ходорковски през 2005 
година, продължава и сега. Страната все 
по-осезаемо завива наляво. Напълно ло-
гично Ходорковски се интересуваше от 
проблема за взаимоотношенията между 
бизнеса и населението. Сега обаче 
вододелът минава по линията „елит и не-
елит”. Бизнесът стана част, и то немалка 
част от елита. Сега предприемачите не 
стават част от елита благодарение на 
успешния си бизнес. Тъкмо напротив – 
успехите в бизнеса неизменно съпътст-
ват онези, които по рождение, благода-
рение на брак или просто на връзки се 
оказват в подходящото обкръжение. В 
правилната прослойка. По-точно

в правилния слой
А такива слоеве има само два – тънки-

ят на „елита” и гигантският на „не-елита”.
Днес между двата слоя има пропаст 

и средната класа (отчасти и бизнесът, 
който не се крепи на държавни пари) е 
много по-близко до бедните, отколкото 
до този нов елит. При това новият елит 
се състои не само от онези, които успяха 
да натрупат богатство още преди 15-20 
години и се смятаха за недостижими 
благодарение на своите бизнес способ-
ности. Знаменитата фраза на олигарха 
Полонски, че „който няма милиард, да 
ходи на майка си у......”, произнесена през 
2008 година, днес е още по-актуална. 
Този прословут милиард, дори „изяден 
от инфлацията и девалвацията”, стана 
вид разграничителна линия. Милиард-
ните богатства (при това не доларовите, 
а тези в рубли) днес са в ръцете на 

неколкостотин бизнесмени. Първото 
публично обявено „непредприемаческо” 
милиардно състояние станаха съкрови-
щата на арестувания през 2016 година 
полковник Захарченко. И събитията се 
развиват стремително. Допреди две 
години такива съобщения шокираха 
хората. После

станаха нещо 
обичайно

за криминалната, а днес са включени и в 
светската хроника.

Шефът на руските пощи Николай 
Подгузов, тулският губернатор Алекей 
Дюмин и шефът на „Роснефт” Игор Сечин 
се споменават през последните месеци 
в медиите като притежатели на недви-
жими имоти за не по-малко от един 
милиард рубли. Впрочем едва ли някой 
би се удивил, че сред тях е и шефът на 
„Роснефт”. На този фон един от главните 

пропагандатори в страната, телевизи-
онният водещ Владимир Соловьов, се 
оказва още по-богат, отколкото се пред-
полагаше. Той не блести толкова ярко 
със своята втора вила в Подмосковието 
и с недвижимите си имоти в Москва. Но 
все пак впечатлява. При това въпросът: 
„Откъде? Че плащат ли толкова много в 
телевизията?”, вече все по-малко интере-
сува публиката.

Фактическото притежание на бо-
гатство в Русия измести въпроса за 
законността на неговото придобива-
не. Корупционните схеми, прането на 
пари, подкупите, кражбите и всякакви 
други начини на обогатяване останаха 
на заден план. На преден план изля-
зоха скъпите часовници, луксозните 
лимузини, жилищата и вилите. Дори 
сред кръговете, уважаващи частната 
собственост, се налага становището, че в 
съвременните условия с честен труд не 

е възможно да бъде натрупано каквото 
и да е било състояние. Ето защо в очите 
на „не-елита” – от лумпена до креативна-
та класа – богатството само по себе си 
представлява улика. При тези темпове 
не е далеч и

денят за разправа 
с „буржоата”

Сегашната атмосфера на класова 
ненавист до болка напомня описанието 
на революцията от 1917 година в съвет-
ските училища. И това не вещае нищо 
добро. Особено на фона на, меко казано, 
скромните икономически показатели и 
перспективи. Всички знаем, че в такава 
ситуация бедните стават още по-бедни, а 
богатите – още по-богати. Това означава, 
че желаещите да отнемат и поделят ще 
стават все повече. Макар и мнозина от 
тях да знаят, че подобни начинания не 
завършват добре.

Русия, или как богатство Русия, или как богатство 
се превръща в уликасе превръща в улика

Фактическото притежание на богатство Фактическото притежание на богатство 
измести въпроса за законността муизмести въпроса за законността му

Иран – един страшен 
парадокс



К
олеги от „Стършел” разказ-
ваха, че на една екскурзия 
в Гърция писателят Васил 
Станилов се гмурнал край 
остров Тасос и извадил 
златно пръстенче. След 

него цялата група скочила да се гмурка 
на същото място, но нищо – ни пръстен, 
ни верижка, ни обица. Късметът не е за 
всяко ухо обица.

От стар рибар в Созопол съм чувал 
сентенцията:

– Мофето дафа, но и фзима... – каза го, 
след като бе изгубил изкуственото си 
чене при риболов. 

На следващото лято имаше ново чене 
и нова сентенция, казана със стария 
говорен дефект:

– Мофето фзима, но и дафа! – новото 
чене се бе заплело в мрежата му – 
късмет от морето. Не му бе съвсем по 
мярка, но такъв му бил късметът.

В морето и аз съм намирал нещо 
ценно, само че не в Черно, а в Адриати-
ческо. Летувахме на хърватски остров. 
Бяхме весела компания, сред която 
имаше и двама гмуркачи. Носеха си 
пълно оборудване – плавници, шнорхе-
ли, бутилки с кислород, неопрени-нео-
прани... И все говореха за подводните си 
подвизи – за гмурканията си из разните 
морета – Йонийско и Мраморно, Бяло и 
Червено.

Аз също бях на бяло и червено, но не 
на море, а на вино. Щото предпочитам 
да видя дъното на чашата си вместо 
морското дъно.

Една сутрин те платиха по 40 евро за 
услугата гмуркане, нарамиха си такъми-
те и лицензиран инструктор ги отведе 
с лодка на специално място, където да 
далдисват и да разглеждат останки от 
потънал кораб. 

Същата сутрин аз отидох да поплувам 
в морето, след като вечерта бях плувал 
до късно в бира. Както порех вълните 
със скоростта на пробита гемия, зърнах 
нещо да шаренее на дъното. Гмурнах се 
на около два метра и извадих две банк-
ноти – 50 и 200 хърватски куни, около 
40 евро по фиксинга на деня.

Тогава си спомних сентенцията на 
созополския рибар – морето беше 
взело от някого тия куни и ги беше дало 
на мен. А вечерта събрах компанията на 
„морски дарове“ и им разказах подвига 
си. Двамата истински гмуркачи мълчаха 
– те нищо не бяха извадили от морското 
дъно. Жените им ги гледаха укорител-
но, че са загубили – по точно толкова в 
евро, колкото аз бях намерил.

На сутринта видях двамата приятели 
в пълно снаряжение – маски, шнорхели, 
неопрени-неопрани, да далдисват на 
дълбочина два метра край брега, където 
аз се бях плацикал предния ден. Но 
късметът не е за всеки.

Тия дни се чу из мрежите (не ри-
барските, а социалните), че нашето 
Черно море дало странен улов – пакети 
кокаин. „Белото“ било изхвърлено по 
северното крайбрежие – от румънския 
бряг, чак до Златните пясъци и курорта 
Слънчев ден.

Из мрежите (социалните, не рибар-
ските) почнали да се организират групи 
по кока интереси за весела ваканция на 
морето. Поради внезапното пролетно 
явление Джулай морнинг се изтеглял с 
два месеца и половина напред.

Преди години приятел ми разказа, че 
бил в Норвегия и видял по телевизията 
изявление на норвежката министърка 
на здравето. Тя предупредила сънарод-
ниците си да не ходят на българското 
море. Там, рекла министърката, бутилка 
водка е 5 евро, но алкохолът не е ка-
чествен, има евтина проституция, но с 
опасност от СПИН и други болести… 

Резултатът: на другия ден записвани-
ята на норвежки туристи за почивка в 
България скочили няколко пъти.

Сега късметът неочаквано може да 
споходи туристическата ни министърка 
Ангелкова. Само по-бързо да разпрос-
трани по света новината, че по нашите 
курорти плават пакети кокаин, очаква я 
успешен туристически сезон! 

Ах, морето – 
взело, дало

МИХАИЛ ВЕШИМ

блог   
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казана дума

„Ако нямам музиканти и автори, 
аз съм една нула. Това е. Да не се 
правим на велики.”

Примата на българската естрада 
Лили Иванова в откровено тв 

интервю по случай рождения си ден

„Не мога да препоръчам на 
Нинова да приказва по-умно, 
не може да го постигне, но да 
приказва по-възпитано.”

Лидерът на АБВ Георги 
Първанов по повод думите 

на соцлидерката, че иска да 
влезе през „задния вход” в 

Европарламента

„Ревете, че заплатите ви са 
ниски. Не са ниски, просто сте 
мързеливи.”

Сценаристът Иво Сиромахов по 
случай празника на труда 1 май

„Най-много се ядосвам, като 
чуя, че България е малка. 

България е малка само с едно – с 
политическия капацитет на 

своите лидери.”
Кандидатът за евродепутат 
от „Демократична България” 

Радан Кънев коментира 
политическата ситуация

„Хората, които 
слушат простотии, 
обикновено 
правят 
простотии.”

Певецът Ицо 
Хазарта в 

навечерието 
на първия си 

самостоятелен 
албум



Всеки 
ден в САЩ 
умират по около 200 души 
и тенденцията е възходяща. 

Не се вижда и краят на тази криза. През 
2017 г. в Щатите са починали над 72 000 
души в резултат на наркозависимост. 
32 000 от тях са били пристрастени към 
опиоидите - болкоуспокояващите, които 
човек може да си закупи легално. През 
октомври 2017 г. президентът Тръмп 
обяви национална криза в здравеопазва-
нето, но обявените финансови средства, 
които трябва да облекчат ситуацията, се 
отпускат прекалено бавно. Предвидено е 
този процес да бъде ускорен. Американ-
ското правителство смята да инвестира 
милиарди: в различни терапии, разяс-
нителни кампании, научни изследвания 
и борба срещу свободната продажба на 
опиоиди. Защото пристрастеността към 
тях отдавна е прераснала в епидемия - 
така наречената опиоидна епидемия, за 
която BG VOICE неведнъж писа.

Никъде другаде по света хората не са 
толкова силно зависими от опиоидите 
и сходните им субстанции, както в САЩ. 
И макар в различни щати вече да текат 
процеси срещу една от най-големите 
фармацевтични фирми, Purdue Pharma, 
пристрастяването на много хора всъщ-
ност започва,

след като лекар им е 
предписал

някой обезболяващ медикамент. 

Изследвания от 80-те години показаха, 
че пациентите, нуждаещи се от болко-
успокояващи, твърде рядко получават 
съответните рецепти. В резултат на този 
извод тенденцията през последните десе-
тилетия се обърна, а рецептите за бол-
коуспокояващи започнаха да се издават 
значително по-често. В хода на това раз-
витие Purdue Pharma започна да произ-
вежда генеричния препарат оксиконтин. 
През 1996 г. той се появи на пазара. Само 
пет години по-късно оксиконтинът стана 
най-често продаваният опиоид.

Силни обезболяващи обикновено се 
прилагат само при тежки и нелечими 
форми на рак или след сложни операции. 
Purdue Pharma обаче разпространи ме-
дикамента като обезболяващо средство с 
широк спектър на действие. В съобщение 
на фирмата, при представянето на препа-
рата се казваше, че „страхът от пристра-

стяване е преувеличен“.
Експертът по психиатрия, неврология 

и психотерапия Оливер Погарел твърди, 
че фирмата е провеждала „агресивен 
маркетинг“ и е раздавала финансови 
бонуси на онези лекари, които често 
предписват медикамента. Някои медици 
са го предписвали „с много широка ръка 
- направо лекомислено“. Експертът смята, 
че не само фармацевтичната индустрия, 

но и лекарите са имали „съмнително 
поведение“. Медикаментите от рода на 
оксиконтин са важни и необходими за 
съвременната болкотерапия. Ако обаче 
се предписват на пациентите безкритич-
но и за твърде продължителен период 
от време или на хора с леки оплаквания, 
може да се стигне до развитие като това 
в САЩ.

Проблемът с наркозависимостите в 

САЩ е многопластов, подчертава Пога-
рел, цитиран от Deutsche Welle. Фарма-
цевтичната индустрия

не е единственият 
виновник

за това развитие. Вина има и системата на 
американското здравеопазване, твър-
ди експертът. Предписването на силни 
болкоуспокояващи средства например 
не е строго регламентирано. Съществуват 
и други проблеми: в структурно слабите 
региони, където много хора са без работа 
и не съзират никаква перспектива, броят 
на пристрастените е значително по-го-
лям. Междувременно лекарите в САЩ 
предписват вече по-внимателно оксикон-
тин, но това не решава съществуващия 
вече проблем, защото много от нарко-
зависимите преминават към нелегална 
дрога като хероин или синтетичен фента-

нил, който е известен като заместител на 
хероина. И двете наркотични вещества 
могат да бъдат лесно закупени в САЩ, а и 
са много евтини.

За да спаси реномето си, концернът 
Purdue Pharma пусна на пазара „про-
тивосредство“, за което BG VOICE вече 
съобщи. Оливер Погарел обаче не смята, 
че става дума за някаква дългосрочна 
стратегия срещу растящата наркозависи-
мост. „Това е препарат, който се употре-
бява само в краен случай“ - обикновено 
след голяма свръхдоза се инжектират 
опиоидни антагонисти. През 2007 г. фар-
мацевтичният концерн и трима мениджъ-
ри бяха осъдени да платят глоба от 634,5 
милиона долара за разпространението 
на оксиконтин. През март тази година в 
ново дело те бяха осъдени да платят 270 
милиона долара. Вероятно ще последват 
и нови дела. В САЩ вече са подадени 

над 1600 жалби срещу фармацевтичния 
концерн. Наскоро в няколко американ-
ски щата бяха

арестувани 
над 30 лекари

седем аптекари и осем болногледачи, 
които години наред са предписвали и 
продавали милиони болкоуспокояващи 
средства на наркозависими.

Към юридическия натиск се прибавя 
и общественият, който застигна не само 
фармацевтичния концерн, а и неговите 
собственици - семейство Саклер. Члено-
вете на влиятелната фамилия винаги са се 

представяли за меценати на изкуството. 
Много галерии и научни институции са 
кръстени на тях. Но музеите в Лондон 
и Ню Йорк вече не приемат никакви 
дарения от клана Саклер. Инвестицион-
ната фирма, която управлява активите 
на семейството, също не иска да има 
нищо общо със Саклер. Според груби 
изчисления, семейство Саклер е напра-
вило оборот от 35 милиарда долара след 
въвеждането на препарата оксиконтин 
през 1996 г. Бойкотът и жалбите обаче 
не могат да спрат опиоидната епидемия 
в САЩ. Наркозависимите имат нужда от 
индивидуална подкрепа.
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Д
вадесет и четирима души, вклю-
чително лекари и собственици 
на компании за производство на 
медицинско оборудване, са изпра-

вени пред обвинения за участие в схеми 
за измами при лечение на възрастни и 
хора с увреждания.

Лекарите са „предписвали” брекети 
за гръбнак, рамене, колена и китки, без 
пациентите да имат нужда от тях, твърдят 
прокурорите. Международна мрежа за 
телемаркетинг с телефонни центрове във 
Филипините и Латинска Америка нами-
рала „нуждаещите” и ги убеждавала да им 
осигури евтини или безплатни медицин-
ски брекети.

Следващи в схемата са били собствени-
ци на компании за този вид медицинско 
оборудване, които подкупвали лекари да 
изписват рецепти за ненужните брекети. 
Лекарите от своя страна ги предписвали, 
без да се консултират или да информират 
пациентите си, съобщава New York Times.

Две корабни компании са транспорти-
рали нискокачествените брекети, произ-
ведени в Китай, директно до пациентите, 
а фирмите за медицинско оборудване са 
фалшифицирали разходите за медицинска 
помощ пред Medicare (федерална здравно 

осигурителна програма за хора над 65 
години).

Собствениците на фирмите получавали 
между 500 и 900 долара за всеки внесен 
медицински брекет, а лекарите са получа-
вали

рушвет от 300 
долара на брой

Според следователите стотици хиля-
ди пациенти са въвлечени в схемата, а в 
обвинителния акт се казва, че измамата е 
продължила 5 години.

Обвинените са изпрали парите чрез 
международни „кухи фирми” и са използ-
вали печалбата за закупуване на луксозни 
коли, яхти и къщи.

Повдигнати са обвинения за изплаща-
нето на подкупи, пране на пари и заговор 
за извършване на измама срещу здраве-
опазването на пациенти в Калифорния, 

Флорида, Ню Джърси, Пенсилвания, Южна 
Каролина и Тексас.

Един от обвинените е Уил Макнийл от 
Флорида. Собственик и главен изпълни-
телен директор на две телемедицински 
компании. 

Макнийл плащал на медицински лица, 
за да предписват от незаконните бреке-
ти на пациентите, независимо дали са 
били необходими от медицинска гледна 
точка. В замяна той получавал рушвет, 
за да поръча продуктите от определени 
доставчици.

42-годишният американец улеснил въз-
можността за незаконно разпространява-
не на медицинско оборудване на стойност

близо 250 млн. долара
Ако обвиняемият бъде намерен за 

виновен, правителството ще настоява да 
конфискува парите от рушвети и всякак-
ви имоти, придобити благодарение на 
тези приходи, включително 10 имота във 
Флорида.

Досега са издадени 80 заповеди за 
претърсване в 17 федерални окръга с 
обвинения срещу 24 обвиняеми. Според 
информация от Министерството на право-
съдието на повече от 100 телемедицински 
компании ще бъдат спрени изплащанията 
на федерална здравна застраховка, пише 
BBC.

US лекари в схеми за US лекари в схеми за 
измами за $1,2 млрд.измами за $1,2 млрд.

В САЩ: Смъртта идва и 
по лекарско предписание

секи
С

За опиоидната криза вина има не само За опиоидната криза вина има не само 
фармацевтичната индустрияфармацевтичната индустрия
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К
омпанията Mitsubishi Motors 

започва да произвежда 

автомобили със задвижване 

на четирите колела още 

преди Втората световна 

война, но след нейния край 

се оказва, че от такива няма нужда. 

Причината е, че всъдеходите по това 

време се използват само от армията, а 

за производството на машини за военни 

цели се след строго, тъй като Япония е 

сред победените държави.

Все пак компанията успява да си 

спечели правото да сглобява модела 

Mitsubishi Jeep, който представлява 

версия на легендарния Wrangler, но през 

60-те години обстановката се променя и 

японците започват да обмислят създава-

нето на собствен всъдеходен модел, раз-

казва Automedia. По това време те нямат 

нужната технологична база и първите 

концептуални модели са създадени на 

основата на същия този Mitsubishi Jeep.

Един от тези автомобили е Pajero 

Concept, представен на автосалона в 

Токио през 1973 г. Технически автомо-

билът представлява добре позната на 

японците машина, която е получила 

допълнително оборудване за активен 

начин на живота – лебедка, багажник за 

превоз на мотоциклети и др.

Серийното Pajero дебютира отново на 

изложението в Токио, но през октомври 

1981 г., а през май 1982 г. започва и не-

говото серийно производство. Първона-

чално моделът се предлага

само с 3 врати
Покривът може да бъде от метал или 

от плат. Клиентът трябва да избира 

между 3 двигателя, като единият от тях е 

турбодизелов.

Всъдеходът бързо се превръща в 

световен хит и през 1983 г. компанията 

стартира проекти за създаването на 

негова версия за автомобилния спорт. 

Още през същата година Mitsubishi 

започва да предлага удължена версия на 

Pajero с пет врати и седем места, като се 

появяват и два турбомотора с обем 2,0 и 

2,3 литра (вторият е дизелов).

Тук се появява и малък проблем, тъй 

като на някои езици Pajero има обидно 

значение или пък се произнася доста 

трудно. Затова в Испания и Америка всъ-

деходът се предлага като Montero, а във 

Великобритания – като Shogun – в Вели-

кобритания. По това време Mitsubishi е в 

доста близки отношения с Chrysler и така 

се появява неговият брат близнак Dodge 

Raider, който се произвежда от 1987 до 

1989 г. Самото Palero от първо поколе-

ние се задържа до 1991 г., като продъл-

жава своя живот като Hyundai Galloper, 

произвеждан от 1991 до 2003 г.

През 1983 г. се появяват

първите Pajero, създадени 
за състезания

В компанията бързо оценяват огро-

мния потенциал на всъдехода и още при 

дебюта му в „Париж–Дакар” през същата 

година той завършва на 11-о място в 

крайното класиране. Година по-късно 

автомобилът влиза в тройката, а през 

1985 г. печели легендарната надпревара. 

Това се повтаря още 11 пъти, като през 

периода 2001-2007 г. Pajero тотално 

доминира в ралито.

Премиерата на второто поколение на 

всъдехода е през 1991 г., като той запаз-

ва лесно разпознаваемата си външност, 

но става по-голям на размери и по-тех-

нологичен. Главната новост е системата 

за задвижване на четирите колела 

Super Select 4WD. Моделът получава 

многоканална ABS и електронно упра-

вляеми амортисьори. Машината отново 

се предлага както с 3, така и с 5 врати.

През 1994 г. Mitsubishi създава Pajero 

Mini – кай-кар на базата на модела 

Minica. Малкият всъдеход, както и всич-

ки коли от този клас, разполага с мотор с 

обем 660 куб. см, който се предлага в два 

варианта – атмосферен и с турбо. Това 

Pajero Mini тежи едва 850 кг. и се произ-

вежда до 2012 кг. Същият автомобил, но 

под името Pajero Junior, излиза през 1995 

г., като той използва платформата Delica 

и разполага с

по-мощни и по-големи 
двигатели

Много важен етап в еволюцията на 

Pajero става моделът Pajero Sport. Той се 

появява през 1996 г., като технически 

повтаря пикапа L200, но с различна 

каросерия и съответно с 5 врати. В 

момента съществуват три поколения на 

Pajero Sport, който е много популярен 

сред любителите на офроуда. В Бразилия 

той е известен като Pajero Dakar, въпреки 

че тази машина няма много общо с 

легендарното състезание.

Това обаче не важи за Pajero Evolution, 

което се появява през 1997 г. Той е 

резултат от новия регламент в клас Т3 на 

рали „Париж–Дакар” и е една от най-ред-

ките версии на модела (произведени са 

едва 2500 бройки). Това го превръща и 

в един от най-търсените всъдеходи. По 

това време той има впечатляващи харак-

теристики – ускорение от 0 до 100 км/ч 

за 8,5 секунди и максимална скорост от 

210 км/ч, които се дължат на 3,5-литро-

вия V6 мотор с 280 к.с.

Второто поколение на Pajero се про-

извежда и в наши дни благодарение на 

китайската компания Leopaard (по-рано 

тя беше известна като GAC Changfeng), 

която продължава да обновява своя мо-

дел Q6. Компанията Pajero Pinin (извес-

тен още като Pajero iO) обае беше спрян 

преди 4 години. Симпатичният всъдеход 

беше нарисуван от дизайнерите на 

Pininfarina, като получи

4-цилиндрови 
мотори

с обем 1,8 и 2,0 литра. Той изкара цели 17 

години в производство.

Третото поколение на модела се поя-

вява през 1999 г., като всъдеходът става 

по-масивен и получава нова трансмисия 

Super Select. Тя е с електронно управле-

ние и може да променя разпределение-

то на въртящия момент по двете оси. Топ 

версията е с V6 мотор с обем 3,8 литра, 

като това е последното Pajero (по-точно 

Monero), предлагано в Щатите.

През 2006 г. дебютира и четвъртата 

генерация на модела, която без същест-

вени промени се произвежда и днес. 

Всъдеходът отново е с добре позната 

оптика, като разполага със система за 

задвижване на четирите колела Super 

Select II, която е комбинирана със систе-

ма, активна стабилизация и устойчивост 

(ASTC) плюс електронна система за раз-

пределение на спирачното усилие.

омомпапаниниятятаа MiMitstsububisishihi MMototororss зазапоопочввчвааа ддада ппрередлдлагагаа удудълължеженана вверерсисияя на 

Почитателите на японския всъдеход 
очакват новото му поколениеочакват новото му поколение
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F
acebook, какъвто го по-
знаваме сега, се запъти 
към миналото. На негово 
място идва нов, с по-семпъл 
дизайн, без емблематичните 
сини полета и без сегашния 

новинарски поток.
Промяната бе представена лично 

от главния директор Марк Зукъбърг 
на най-важната за годината среща с 
разработчици на продукти. А според 
специалистите измененията са опит 
компанията да се дистанцира от серия-
та скандали за несанкциониран достъп 
до личните данни на десетки милиони 
нейни клиенти и извличане на печалби 
от нови източници.

За сметка на по-ограничения 
новинарски поток се изкарва напред 
услугата за съобщения, онлайн паза-
руване и продажби и сайт за платено 
видео съдържание. По-силен акцент 
получават и историите със снимки. 
Стимулира се и участието в тесния кръг 
познати и бизнес контакти, възмож-
ността за запазване на време и място за 
делови или приятлески срещи, както и 
поверителната услуга Facebook Dating 
за романтични запознанства.

„Докато светът става все по-голям и 
обвързан, ни е нужно повече от всякога 
усещането за интимност, поради което 
аз вярвам, че

бъдещето е на личното 
пространство

каза на конференцията Зукъбръг.
Първата реакция на инвеститорите 

бе доста сдържана и акциите приклю-
чиха търговията във вторник с 0.7% 
поевтиняване. Една от причините е, 
че представените форми на бизнес 
изглеждат като носители на по-малки 
печалби.

Зукърбърг е на друго мнение - той 
изтъкна поверителните съобщения, 
публикациите с кратък „живот” и мал-
ките групи като най-бързо растящите 
сфери на онлайн комуникации. През 
последните 3 години броят на използ-
ващите притежаваното от компанията 
приложение WhatsApp, например, 
почти се е удвоил.

Залагането на подобни интимни и 
криптирани форми може да намали и 
натиска над Facebook да прочиства от 
фалшиви новини и дезинформация, 
което изисква от компанията значител-
ни разходи.

Сега акцентът ще е върху възмож-
ността потребител на социалната 
мрежа директно да продава или купува 
вещи. Работи се и върху LightSpeed 
- значително олекотена и по-бърза 
версия на приложението Messenger.

През есента ще се появи

десктоп версия на 
Messenger

под операционните системи Mac 
и Windows, както и услуга Product 
Catalogue за WhatsApp Business.

Промяна ще има и в Instagram- скоро 
в Канада ще бъде тествана версия с 
премахване на броя на „харесванията” 
на снимките. Ще се добави възможност 
за видео от каналите на потребителите, 
както и за директни призиви към кам-
пании за набиране на средства за каузи.

„Отново демонстрираме като компа-
ния, че разполагаме с нужните качества 
да се развиваме”, заяви още Зукърбърг.

Пазарът за онлайн реклама е домини-
ран от неговата компания и от Google 
на Alphabet. Но при мрежите за съоб-
щения, онлайн търговия и плащания 
ситуацията е по-различна. Там конку-
ренцията идва от гиганти като Amazon, 
Microsoft и eBay, а бързо расте влияни-
ето и на агресивни „новаци” като Slack и 
услугата за видео конферентна връзка 
на Zoom Video Communications.

Очевидно Facebook търси прихо-
ди отвъд рекламите - през миналата 
година средно 2.7 млрд потребители са 
ги гледали и това донесе на компания-
та почти 56 млрд. долара приходи. Но 
САЩ и Европа почти не добавят нови 
клиенти, а това са основните пазари за 
приходи.

Представените приложения, както 
и специалното устройство за видео 
разговори, показват, че екипът на Зу-
кърбърг се опитва да задържи потреби-
телите по-дълго в мрежата.

Услугата за онлайн 
търговия

изглежда насочена към това бизнесът 
да започне да плаща за използването й.

„Историите” и видео клиповете, които 
са най-привлекателни за потребителите, 
са отделени в нови инструменти и полу-
чават засилено присъствие в различни-
те платформи. Един такъв инструмент 
позволява синхронно гледане на видео 
от няколко потребители на Messenger, 
докато в същото време се виждат ре-
акциите им от текстови съобщения или 
видео чат.

Facebook Dating ще бъде предложен 
на нови 14 пазара, където Facebook 
отчита бърз растеж. Вероятно там ще 
бъде тестван и ефектът от Secret Crush - 
услугата за романтични връзки.

Instagram разширява въведената ми-
налия месец система за прожаби, позво-
ляваща популярни потребители (т.нар. 
инфлуенсъри) да маркират продукти в 
съобщенията си, така че феновете им 
веднага да могат да си ги купуват.

Който продава през Marketplace ще 
може да получава плащания и да уреж-
да транспорта директно през Facebook. 
Който използва WhatsApp и Messenger 
ще може да изпраща и получава пари 
толкова лесно, колкото сега е да споде-
лиш снимка, обеща Зукърбърг.

Facebook става оnline Facebook става оnline 
магазин и място за магазин и място за 
романтични срещиромантични срещи
Компанията обяви промяна на дизайна, Компанията обяви промяна на дизайна, 
маха броя на лайковете в Instagramмаха броя на лайковете в Instagram



С
коро ще бъде създаден 
хapдyep, ĸoйтo ще cвъpз-
вa чoвeшĸoтo cъзнaниe c 
ĸoмпютpитe. Това твърди 
еĸcцeнтpичният ви-
зиoнep и глaвeн изпъл-

нитeлeн диpeĸтop нa Теѕlа Илън Mъcĸ.
През 2016 г. тoй ocнoвa cтapтъп, 

наречен Nеurаlіnk, който сега e нa път дa 
cтapтиpa нoвa peвoлюциoннa тexнoлo-
гия. Mъcĸ oбяви тoвa в Тwіttеr, нo oтĸaзa 
дa дaдe дoпълнитeлни дeтaйли.

Bъпpeĸи чe идeятa зa тaĸaвa мa-
шинa e яcнa oщe oт ocнoвaвaнeтo нa 
ĸoмпaниятa, нямa инфopмaция ĸaĸвo щe 

пpeдcтaвлявa тя и ĸaĸ тoчнo щe paбoти.
Уeбcaйтът нa Nеurаlіnk, в ĸoйтo 

нacĸopo бяxa пyблиĸyвaни oбя-
ви зa 11 paбoтни пoзиции, oпиcвa 
фyтypиcтичнaгтa тexнoлoгия ĸaтo 
„yлтpaвиcoĸoчecтoтнa вpъзĸa“ мeждy 
ĸoмпютpитe и чoвeшĸия мoзъĸ.

Cпopeд Mъcĸ нaвлизaнeтo и пpи-
лoжeниeтo нa изĸycтвeния интeлeĸт 
зacтpaшaвa вce пoвeчe чoвeчecтвoтo. 
Πo дyмитe мy тaĸaвa инoвaция e oт 
cъщecтвeнo знaчeниe, тъй ĸaтo в близĸo 
бъдeщe нa xopaтa мoжe дa им ce нaлoжи 
дa ce cъpeвнoвaвaт c poбoтитe.

Πo вpeмe нa ĸoнфepeнция пpeз 2016 г. 

пpeдпpиeмaчът ĸaзвa, чe чoвeчecтвoтo 
мoжe дa зaпoчнe дa ce тpeтиpa ĸaтo

дoмaшeн любимeц нa 
изĸycтвeния интeлeĸт

aĸo нe ce изгpaди xapдyep, ĸoйтo дa 
cвъpзвa чoвeшĸия мoзъĸ c ĸoмпютpитe.

„Hиĸaĸ нe ми дoпaдa идeятa дa бъдa 
дoмaшнa ĸoтĸa, нo ĸaĸвo e peшeниeтo? 
Mиcля, чe eднa чacт oт нeгo e дa ce из-
пpeвapи тaзи дoминaция нa aвтoмaтизa-
циятa и изĸycтвeният интeлeĸт дa бъдe 
oт пoлзa нa xopaтa“, ĸaзa Mъcĸ тогава.

Идeятa зa Nеurаlіnk e xapдyepът дa 
ce cлee c тяx. Hayчнa cтaтия в Nаturе 
Nаnоtесhnоlоgу, пyблиĸyвaнa пpeз 2015 
г., oпиcвa ĸoнцeпциятa зa инжeĸтиpaнe 
нa eлeĸтpoннa cxeмa в чoвeшĸия мoзъĸ. 

Изcлeдвaнeтo, нa ĸoeтo e бaзиpaнa и 
cтaтиятa, paзглeждa нaчини дa нaмaли 
paзличиeтo мeждy чoвeшĸитe и нeвpoн-
нитe cxeми.

„Tpябвa дa ce нayчим дa въpвим, пpe-
ди дa ce нayчим дa тичaмe, нo нaиcтинa 
cмятaмe, чe мoжeм дa пpoмeним 
peвoлюциoннo нaчинa, пo ĸoйтo cи 
взaимoдeйcтвaмe c мoзъĸa“, ce ĸaзвa в 
изcлeдвaнeтo.

Bъпpeĸи тoвa oбaчe eдин тaĸъв 
xapдyep мoжe дa cтaнe жepтвa нa 
ĸибepaтaĸa нa изĸycтвeния интeлeĸт. 
Aĸo тoвa ce cлyчи, изкуственият инте-
лект щe мoжe дa yпpaвлявa миcлитe, 
peшeниятa и eмoциитe нa xopaтa, 
изпoлзвaщи cxeмaтa, инжeĸтиpaнa oт 
xapдyepa.

С
мapтфoнът e абсолютната 
нeoбxoдимocт. Доказател-
ството е, чe днec нa Зeмя-
тa имa пoвeчe мoбилни 

тeлeфoни ĸaтo бpoй, oтĸoлĸoтo xopa.
B cpeдaтa нa тoвa дeceтилeтиe 

бpoят нa aĸтивнитe ycтpoйcтвa зaпoч-
вa дa изпpeвapвa тoзи нa нaceлe-
ниeтo, пoĸaзвaт дaннитe нa Meж-
дyнapoдния тeлeĸoмyниĸaциoнeн 
cъюз ĸъм OOH (ІТU) и Cвeтoвнaтa 
бaнĸa.

Tyĸ тpябвa дa ce нaпpaви eднa 
yгoвopĸa - нe вceĸи чoвeĸ имa 
cмapтфoн. Cпopeд изчиcлeниятa 1,1 
милиapдa дyши пo cвeтa вce oщe 
нямaт дocтъп дo eлeĸтpичecтвo, ĸoeтo 
oзнaчaвa, чe тe нe биxa мoгли дa 

зapeждaт cвoя мoбилeн тeлeфoн.
Oт ІТU изчиcлявaт oщe, чe ĸъм 

ĸpaя нa 2018 г. имa 5,28 милиapдa 
aбoнaмeнтa зa пoлзвaнe нa мoбилeн 
интepнeт. И oĸoлo 45% oт тaзи гpyпa, 
или 2,38 милиapдa дyши, пpoвepя-
вaт Fасеbооk нa cмapтфoнa cи вceĸи 
мeceц, пишe Quаrtz.

„М
еханични дървета“ 
могат да се окажат 
търсеният лек за кли-
матичните промени. 

Те са високи, стройни и абсорбират 
въглероден диоксид подобно на ис-
тинските. Устройствата са оборудвани 
с наподобяващи филтри компоненти, 
които извличат газа директно от 
въздуха. Компания със седалище 
в Дъблин, Ирландия, планира да 
издигне в САЩ подобни съоръжения, 

които да улавят въглеродния диоксид 
директно от въздуха.

След успешен тест в Аризона ком-
панията „Силикон Кингдъм Холдингс“ 
планира в рамките на година да 
изгради 1200 прочистващи въздуха 
метални колони. Създателите на 
технологията виждат в нея по-евтина 
алтернатива на настоящите комерси-
ални методи.

Специалистите очакват в рамките 
на 2-годишния пилотен проект, който 

вероятно ще бъде 
осъществен в Ка-
лифорния, да бъдат 
улавяни около 
36 500 метрични 
тона въглероден 
диоксид годишно. 
Количеството се 
равнява на годиш-
ните въглеродни 
емисии от около 
8000 автомобила.

Смартфоните повече от Смартфоните повече от 
всички хора на планетатавсички хора на планетата

„Механични дървета“ „Механични дървета“ 
ще борят мръсния въздухще борят мръсния въздух

Машина ще свързва Машина ще свързва 
съзнанието ни съзнанието ни 
с компютърас компютъра
Компания на Илън Mъcк работи Компания на Илън Mъcк работи 
по въпроса от годинипо въпроса от години
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В 
предишната статия започ-
нахме разговора за ставите 
и костите и тяхното здраве. 
Искам да продължа този 
разговор с намерението да 
ви поднеса повече инфор-

мация по въпроса, тъй като забелязвам, 
че все повече хора се хвалят с поднове-
ните си колена или тазобедрени стави. 
А място за хвалене няма.

В много случаи официалната медици-
на третира телата ни като автомобили, 
чиито части биха могли да се подменят 
всеки момент с надеждата да се върнем 
отново в движение. Но дали тялото е 
машина, съставена от индивидуални 
части, които работят всяка за себе си, 
или е система от системи, които са тясно 
обвързани, зависими една от друга и 
незаменими?

На страницата на Канадския инсти-
тут за здравна информация (Canadian 
Institute for Health Information) можете 
да намерите статистическа информация 
за процедурите по получаване на нови 
стави.

Подмяната на става

в Канада струва 
над $9000

като заплащането на хирурзите и 
следоперативната рехабилитация не са 
включени в тази цена. Държавата харчи 

над 1 милиард на година както за тези 
операции, така и за производството на 
изкуствени стави! През периода 2016-
2017 г. 67 000 канадци са се сдобили с 
нови коленца, а 56 000 - с нова тазобе-
дрена става. По-голямата част от паци-
ентите, на които се подменят ставите, са 
на възраст над 65 години.

Най-често срещаната причина за под-
мяна на тазобедрена и колянна става 
е остеоартритът, или дегенеративна 
ставна болест. Случаите на счупвания и

други травми са 
незначителен брой

Какво е дегенеративна ставна болест 
(остеоартрит)?

Това е най-разпространеният артрит, 
причинен от възпаление, износване 
и евентуална загуба на хрущялната 
тъкан и ставата под нея, нарушение 
на обмяната на веществата и др. Този 
процес предизвиква задълбочаваща 
се болка, скованост (намалена мобил-
ност) и деформация на ставите, които 
представляват основните симптоми за 
диагностициране.

Този вид артрит обикновено се 
развива в тези стави, които поемат 
огромната част от теглото ни като тазо-
бедрената става, гръбнака, колената и 
стъпалата. Ръцете, вратът и раменете 
също така могат да развият остеоар-
трит.

С развитието на болестта настъпват 
промени в стойката и походката, които 
водят до нестабилност и намален обем 
на движение на ставите.

Официалната медицина вярва, че ня-
кои процедури могат само да успокоят 
симптомите, но не и да предизвикат 
обрат в болестта. Тя предлага подмя-
ната на засегнатата става като крайна 
мярка за справяне с болестта. Но много 
често тези операции водят до такива 

промени в структурното устройство на 
тялото, че създават условия за

нежелани промени 
в стойката

странични ефекти от използваните 
болкоуспокояващи и дори операции на 
други стави.

По-долу ще ви предложа мнението 
на алтернативната медицина, която 
гледа по-оптимистично на тази болест и 
вярва, че тя може да се контролира без 
намесата на хирург.

Тъй като това е прогресиращо разви-
ваща се болест, при която способността 
на тялото да регенерира тъканите е 
недостатъчна поради много по-ин-
тензивния процес на повреждането 
им, то ние трябва преди всичко да се 
концентрираме върху предпазването от 
тази болест и снабдяването на тялото с 
необходимите хранителни съставки за 
борба с нея.

Преди всичко искам да отбележа, че 
теглото играе огромна роля при свръх-
натоварването на ставите, поради което 
те променят позициите си и респектив-
но функциите си в процеса на движение.

Загубата на мускулна маса, която да 
поддържа и асистира ставите, е друг 
компонент, който може да се коригира 
чрез промени в начина ни на живот. Тре-
нировките за увеличение на мускулната 
маса трябва да са със средно натовар-
ване и засегнатите стави да се затоплят 

преди натоварване за оптимално кръво-
обращение и лубрикация.

Тъй като остеоартритът предизвиква 
структурни промени в тялото, то ще е 
добре

да се работи със 
специалист

който разбира важността от балансира-
щи упражнения, които да са насочени 
към подобряване на повреждания в 
стойката преди всичко. Целенасочени 
масотерапевтични сесии, съчетани с 
електротерапия, могат да бъдат много 
полезни за облекчение на болките и по-
добряване на мобилността на пациента.

Рискът от остеоартрит при жените за-
почва след 40-годишна възраст. Предпо-
лага се, че това се дължи на хормонал-
ните промени в тялото благодарение на 
пременопаузата.

Хидротерапията и термотерапията 
са любими мои препоръки, тъй като те 
подобряват цялостното кръвообраще-
ние на тялото, което допринася не само 
за увеличаване обема на движение на 
засегнатите стави, но и тяхното снабдя-
ване с хранителни вещества.

Успешен алтернативен метод за об-
лекчаване на болките е акупунктурата 
- преди всичко при колянната става.

Билката Boswellia serrata е известна 
от аюрведическата медицина. Тя има 
противовъзпалителни качества, поради 
което се използва при остеоартрит.

Канада харчи над $1 млрд. на година Канада харчи над $1 млрд. на година 
за подмяна и производство на ставиза подмяна и производство на стави

Нови колена Нови колена 
и стави: и стави: 
Струва ли сиСтрува ли си

МАРИЯ ТАНЕВА
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Х
ората, които пият по чаша 
вино или халба бира на ден, 
са с по-нисък риск от депре-
сия от пълните въздържате-
ли. Това е установило проуч-
ване на шведски учени.

При въздържателите рискът е със 70 
процента по-висок, а при тези, които от 
време на време пийват - с 80 процента 
по-висок.

Учените, ръководени от Каталин Йе-
мес, са проследили начина на живот на 
повече от 5000 души от 1998 до 2010 г.

Резултатите им показват, че най-
стабилните психически пият до 14 
алкохолни единици седмично, които са 
равни на 10 халби бира или малко под 
10 чаши вино.

Макар и да е известно, че алкохолът, 
особено злоупотребата с него, е рисков 
фактор за депресия, много изследвания 
показват, че има оптимално количество, 
което не вреди.

В почти всички райони, където хората 
живеят най-дълго, голяма част от тях си 
позволяват по чашка всеки ден.

С чаша вино или С чаша вино или 
халба бира: Сбогом халба бира: Сбогом 
на депресиятана депресията
Това е установило изследване, Това е установило изследване, 
провеждано повече от 10 годинипровеждано повече от 10 години

П
ропускането на закуската 
може да увеличи риска от 
сърдечносъдово заболява-
не и инсулт.

В сравнение със закусващите хора-
та, които пропускат първото хранене, 
са с 87 процента по-голям риск от 
смърт от сърдечносъдово заболяване 
и с 19 процента по-голям риск общо 
от смърт. Рискът от инсулт при тях е 

три пъти по-висок.
Учените от универистета на Айова 

са проследили за 17 години 6500 
души на възраст 65-75 години, които 
в началото на изследването са били 
здрави. Почти 60 процента от тях са 
закусвали редовно, четвърт - поняко-
га, а 16 процента рядко или никога.

„Много трудове показват, че 
прескачането на закуската е свър-

зано с по-висок 
риск от диабет, 
високо кръвно 
налягане и висок 
холестерол - каза 
ръководителят 
на изследването 
д-р Вей Бао. - 
Нашето изслед-
ване насочва, че 
закуската може 
да е лесен начин 
за поддържа-
не на здрава 
сърдечносъдова 
система.“

Х
ората могат да усещат мириз-
ма и с езика, защото върху 
него има сензори за обоняние, 
характерни за носа.

Учени от центъра „Монел“ във 
Филаделфия изследваха живи чо-
вешки вкусови клетки с генетични и 
биохимични методи. Така установи-
ха, че те съдържат много ключови 
молекули, характерни за рецепторите 
на обонянието. След това с друг метод 
- калциево изображение, доказаха, 
че вкусовите клетки реагират на 
молекулите на миризмата по същия 
начин като клетките на рецепторите 
на обонянието.

Други техни експерименти пока-
заха, че една вкусова клетка може да 
съдържа рецептори и за вкус, и за 
миризма.

Характерният вкус на повечето 
храни и напитки се дължи предимно 
на аромата. Вкусът като сетиво, което 
разграничава молекулите за соле-
но, сладко, кисело, горчиво, служи 
повече за оценка на хранителната 
стойност. Миризмата обаче дава 
подробна информация за качеството 
- например колко силно мирише шо-
коладът, кафето или банан. Мозъкът 
комбинира информацията от вкуса, 
миризмата и от други сетива. Досега 
вкусът и обонянието се смятаха за от-
делни системи, които не взаимодейст-
ват, докато събраната информация не 
достигне до мозъка.

Пропускането на закуската Пропускането на закуската 
вреди на сърцетовреди на сърцето

Езикът като Езикът като 
носа – усеща носа – усеща 
миризмитемиризмите
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О
чевидно пушенето е 
един от най-смъртонос-
ните навици. Същест-
вуват обаче и други 
рискови фактори, които 
се разпространяват с 

почти същата скорост и които основ-
но произтичат от уседналия начин на 
живот на хората.

Ето петте водещи за момента според 
класацията на Science Alert.

Самотата
Нарастването на ролята 

на социалните медии и 
намаляването на личния 
контакт лице в лице с други 
хора превръща самотата в 
разпространена епидемия, 
която засяга целия свят. И тя 
може да бъде смъртоносна. 
Самотата намалява продъл-
жителността на живота с 
еквивалента на пушенето на 
15 цигари на ден.

Седенето 
е втората заплаха. Седенето по цял ден 
увеличава риска от развиването на 
различни ракови заболявания.

Скорошно изследване сравнява хора, 
които прекарват по-малко от два часа 
дневно пред телевизора или в почивка 
пред компютъра с хора, които прекар-

ват повече от четири часа от свободно-
то си време пред екрана.

Резултатите показват, че при послед-
ните рискът от смърт вследствие на 
всякакви заболявания е по-висок с 48%. 
Рискът от сърдечносъдови заболявания 
е със 125% по-висок.

Този по-висок риск е изчислен отдел-

но от традиционни фактори като тютю-
нопушене и високо кръвно налягане.

Безсънието
Безсънието увеличава риска от инсулт 

и инфаркт по сходен начин с тютюнопу-
шенето, убеден е проф. Валери Гафаров 
от Световната здравна организация.

Солариумите 
са другата сериозна заплаха пред 

здравето на днешния чонек. Изкуст-
веният тен може да изглежда като 
полезна слънчева баня, но съвсем не е 
такъв. Той е потенциално по-опасен от 
пушенето, тъй като е свързан с при-
чиняването на редица кожни ракови 
заболявания.

През 2014 г. изследване, 
публикувано в JAMA, откри-
ва, че солариумите водят 
по-често до рак на кожата, 
отколкото пушенето до рак 
на белия дроб.

Нездравословното 
хранене

Множество изследвания 
доказват, че захарните и 
обработените храни, богати 
на наситени мазнини, ни 
излагат на доста потенци-
ално фатални заболявания 
- почти толкова (ако не и 

повече), колкото и пушенето.
През 2016 г. учени, проучващи риска 

от смърт при хора, които се хранят 
нездравословно, заключват, че той е 
много по-висок от пиенето на алкохол, 
приемането на наркотици, правенето 
на незащитен секс и пушенето, взети 
заедно!

55 неща, които са толкова неща, които са толкова 
опасни, колкото и цигаритеопасни, колкото и цигарите

Повечето от тях произтичат Повечето от тях произтичат 
от заседналия начин на животот заседналия начин на живот
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Ш
арени и прозрачни, 
големи и малки, 
плетени и сламени – 
тази пролет отваря 
широко границите на 
позволеното в света 

на чантите. В тях има и бохемски нотки, 
и ретро закопчаване, те са креативни и 
удобни.

Максимализмът като идея присъства 
и тук, макар че дизайнерите не забра-
вят и за миничантите. Сред актуалните 
модели са и познатата на всички чанта 
през рамо, както и раниците. А ето и 
останалите топ тенденции при чантите 
за пролет/лято 2019:

Чанта колан

Тя продължава да е на мода. Дори 
напротив – моделът затвърждава пози-
циите си, като прибавя нови вариации. 
Някои от тях са вдъхновени от „работ-
ните униформи” и наподобяват колан за 
инструменти, докато други са по-еле-
гантни и са подходящи за по-минима-
листичен стил.

Чантите от прозрачен материал също 
са сред актуалните тенденции. Те дават 
възможност да изразите своята инди-
видуалност чрез съдържанието им. 
Преобладават по-големите и обемисти 
чанти, но се срещат и по-компактни 
модели, а благодарение на правите и 
строги линии са подходящи дори за 
офис стил.

Цилиндрична чанта

Едно от новите попълнения сред 
тенденциите при чантите е моделът с 

цилиндрична форма. Срещат се вариан-
ти, които наподобяват спортен сак и са 
подходящи за по-небрежен стил, докато 
други са в миниразмер и са идеални за 
парти визията ви.

Чантата торба е друг от моделите, 
които ще да актуални този месец. 
Повлияни от практичната градска мода, 
дизайнерите налагат модела от плат. 
Някои дори се затварят с връзки и въ-

зли, пише rozali и допълва, 
че те наподобяват вързоп 
или мешка, но цветният 
им принт ги прави инте-
ресна и ярка находка за 
пролетта.

Сламена чанта
Сламената чанта е кла-

сика за летните месеци, 
на която дизайнерите дават нов прочит 
този сезон. Освен познатата кошница 

се срещат чанти с всякакви размери и 
форми, но предимно в неутрален цвят. 
Освен това са идеални за вашия бохо 
гардероб.

Bucket чанта също е сред модната 
селекция на дизайнерите за този сезон.

Тя е от познатите и винаги актуални 
модели – чантата тип кофа с кръгло 
дъно и връзки. Предимството на bucket 
чантата е, че пасва отлично на модер-

ния градски стил и успява 
да побере повече вещи.

Плетена чанта
За пролет/лято 2019 

може да заложите на 
плетена чанта. Най-по-
пулярните са моделите 
хобо, както и тип торба, 
подходящи за небрежен 

ваканционен стил. Тези обаче, които 
искат да са по-различни, могат да зало-

жат на плетена раница или на модел с 
ресни.

Кръгли и сферични чанти също могат 
да бъдат изборът, с който да блеснете 
през тази пролет. Ако си търсите по-
оригинално попълнение за колекцията 
от чанти, тогава заложете на модел 
с формата на сфера и къса дръжка – 
подходящо допълнение на вечерната 
ви парти визия. Кръглите чанти също са 
актуални – с къса дръжка и интересен 
принт.

Много големи чанти
Казват, че в дамската чанта има всич-

ко и новите oversized модели предлагат 
достатъчно място, за да поберете всич-
ки вещи. Преобладават чантите с къса 
дръжка, както и комбинирани варианти 
от голяма и малка чанта.

Чантите през Чантите през 
тази пролет – тази пролет – 
бохемски и удобнибохемски и удобни

Шарени, прозрачни, раници и минимодели – те са на мода
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И
нтернет и социалните 
мрежи отдавна излязоха 
извън контрол, много от 
потребителите им дори 
не се замислят за новата 
реалност, в която живеят. 

Не се замислят и онези, които би тряб-
вало да ни пазят. Доказа го експери-
мент, поръчан от армия на неназована 
държава, която поиска да провери до-
колко може да се повлияе на поведени-
ето на войниците в истинския свят чрез 
манипулация в социалните мрежи.

За целта е била създадена фалшива 
страница във Facebook. Тя, изглежда, 
сякаш е посветена на мащабно военно 
учение в Европа, и освен това в нея се 
подвизават профили, които поне на 
пръв поглед са на истински войници. И 
страницата, и акаунтите са създадени 
и управлявани от изследователи от 
Центъра за високи постижения на НАТО 
в областта на стратегическите комуни-
кации (NATO StratCom COE), базиран в 
столицата на Латвия – Рига.

Проучването потвърждава предполо-
жението, че информацията може да се 
използва,

за да се повлияе на 
военнослужещите

Колко струва цялата „схема”? Едва 
60 долара – един плашещо нисък праг, 
който злонамерени лица трябва да 
покрият, ако планират да манипулират 
хора онлайн.

Експериментът показва колко много 
лична информация е свободно достъп-
на в социалните мрежи и което е още 
по-тревожно, как точно тя може да бъде 
използвана дори срещу онези, които са 
в най-добра позиция да се противопос-
тавят на подобно вмешателство.

В случая става дума за професионал-
ни войници, за които се предполага, че 
са много подготвени, обяснява дирек-
торът на NATO StratCom COE – Янис 
Сартс. По думите му, ако се говори за 
обикновени граждани, всичко е щяло 
да бъде много по-лесно.

Много от детайлите около експери-
мента са класифицирани. В това число 
– къде точно е проведен той и коя от 
членките на НАТО е участвала.

Екипът от StratCom провежда про-
учването по време на военно учение 
с одобрението на армията, но самите 
военнослужещи не са наясно какво 
се случва. В продължение на четири 
седмици изследователите разработват 
фалшиви страници и затворени групи 
във Facebook, които изглеждат така, 
сякаш са свързани с военното учение. 
Създадени са и фалшиви профили, 

които уж принадлежат на военнослуже-
щи – както истински, така и измислени 
такива.

За да съберат войници в страниците, 
изследователите използват

таргетирано 
рекламиране

чрез Facebook. От същите тези стра-
ници след това популяризират затво-
рените групи, в които в крайна сметка 
използват фалшивите профили, за да 
задават на истинските военнослужещи 
различни въпроси за техните батальони 
и задачите им.

Използват фалшивите акаунти и за да 

станат „приятели” с военнослужещите. 
Според доклада функцията „Препоръча-
ни приятели” на Facebook се е оказала 
много полезна за намирането на нови 
„цели” на експеримента.

Изследователите също така намират 
Instagram и Twitter акаунтите на воен-
нослужещите и търсят друга свободно 
достъпна информация за тях в интернет 
– по същия начин, по който би могъл 
да го направи някой злонамерен човек 
или група. Успяват да открият голямо 
количество данни, включително и лич-
на информация.

Един от войниците например е 
женен, но в същото време използва 

приложения за уреждане на срещи.
До края на експеримента изследова-

телите успяват да идентифицират 150 
войници, локализират няколко батальо-
на, проследяват част от маневрите на 
войските и убеждават военнослужещи 
да проявят „нежелано поведение” – като 
например да изоставят позициите си 
въпреки дадените им заповеди.

Директорът на StratCom Янис Сартс 
обяснява, че „всеки човек си има бутон” 
– при един става дума за финансов про-
блем, за друг е възможността за среща 
с привлекателен човек, за трети – нещо 
семейно. Според Сартс основното е, 
че информацията, която е свободно 
достъпна онлайн, е достатъчна, за да се 
разбере какво е слабото място на даден 
човек.

Военнослужещите се нареждат сред

важните цели 
на измами

като кетфишинг (чрез използване на 
фалшив профил в интернет) или сексу-
ално изнудване. Наскоро група затвор-
ници в Южна Каролина са обвинени, 
че са изнудвали 442 военнослужещи, 
използвайки фалшиви профили в услу-
ги за онлайн уреждане на срещи.

Тези тактики могат не само да изпраз-
нят портфейлите на военните, но също 
така представляват и риск за сигурнос-
тта, ако жертвите имат достъп до важна 
информация.

Говорител на Facebook коментира, че 
компанията „приветства изследовате-
ли, които информират технологичните 
компании за откритията си по отгово-
рен начин”. Той също така обяснява, че 
от FB призовават хората да не приемат 
съмнителни покани за приятелство и да 
съобщават за съмнителни съобщения, 
които се опитват да подмамят хората да 
споделят лична информация и такава, 
свързана с работата им.

А експериментът на StratCom е малък 
в сравнение с измамите на някои злона-
мерени лица, които използват стотици 
акаунти, профили и страници.

Facebook раздава Facebook раздава 
„команди“ „команди“ 
на натовски на натовски 
войницивойници

Експеримент показа Експеримент показа 
слабостта на военните в слабостта на военните в 
армиите на Алиансаармиите на Алианса
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ОВЕН
Периодът е 
напрегнат - за-
пазете самооб-
ладание и не 
отговаряте на 
провокации. 
Бъдете внима-

телни при пътуване. Здравето ви е 
стабилно, но все пак не се прето-
варвайте. Звездите обещават голям 
късмет в любовните отношения. 
Чудесно време за флирт.

БЛИЗНАЦИ
В отлична 
физическа и 
интелектуална 
форма сте. Ще 
трябва да рабо-
тите усилено, за 
да постигнете 

желания успех. Не се колебайте да 
проявявате смелост и постоянство и 
да извличате максимума от всяка си-
туация. Очакват се разногласия в се-
мейството, така че бъдете дипломати 
и координирайте всички действия.

ЛЪВ
Противоре-
чив и напрег-
нат период. 
Избягвайте 
големите пла-
нове. Успехът 
ще ви съпро-

вожда в малките неща. Ще бъдете 
лесно раздразнителни и може 
да се сблъскате с непредвидени 
обстоятелства. Здравето е най-
слабото звено, така че ограничете 
задължения. Вероятността от кон-
фликти и трудности на работното 
място е висока. 

СТРЕЛЕЦ
Ако не искате 
проблеми, 
опитайте се 
да се държи-
те настрана 
- това, което 
сте искали 

преди, вече не е от съществено 
значение. Много представители на 
този знак ще трябва да преминат 
през етап на разрушение, за да 
започне етапът на сътворението. 
Tрябва да намерите сили да пре-
къснете изчерпани отношения.

ВЕЗНИ
Няма нужда 
да се стра-
хувате от 
промяната, 
защото ще 
вземете пра-

вилното решение и ще промените 
живота си към по-добро. Личният 
ви чар е огромен, той е и златен 
коз по пътя на великите пости-
жения. Стремете се да правите 
каквото желаете, не се насилвайте 
в неприятни дела. За вас е добре 
да почивате колкото е възможно 
повече, да правите това, което 
обичате. 

ВОДОЛЕЙ
Късметът 
работи във 
ваша полза. 
Научавате 
нови неща, 
общувате, 
интересува-

те се от всичко - разширявайте 
духовните си хоризонти, поддър-
жайте контакти с хора с висока 
духовна култура. Възможни са 
обостряния на хронични заболя-
вания, умора, болки в ставите и 
костите на краката, наранявания 
и натъртвания. Има вероятност 
за разногласия у дома с близките. 
Избягвайте негативните емоции.

РАК
Добро време за 
промяна. Не се 
страхувайте, не 
спорете, рабо-
тете усилено и 
докажете, че сте 
безценен слу-

жител, златото на кадровия фонд!  
Стремете се да постигнете компро-
мис по чувствителните въпроси. 
Трябва да решавате всичките си 
най-важни задачи и проблеми без 
помощта на другите. 

ДЕВА
Време е за 
нови по-
стижения 
и активна 
работа. Но 
бъдете вни-

мателни - действията ви могат да 
предизвикат критика от страна на 
началството. Ограничете негатив-
ните емоции и покажете повече 
мъдрост. Вие сте енергични, но не 
прекалявайте, силите трябва да се 
пестят. Много въпроси ще бъдат 
решени, без да се натъквате на 
пречки по пътя си. Радвайте се на 
живота и се стремете да превър-
нете в реалност мечтите си.

КОЗИРОГ
Ще пожънете 
плодовете 
на грешките, 
придобивай-
ки нова мъд-
рост. Израст-
вате духовно, 

ставате по-умни, по-съвършени. 
Оптимизмът е основното оръжие 
срещу съмненията и основен съ-
юзник за вдъхновение. Останете 
спокойни. Овладейте изкуството 
на миротворците - изключителна 
мисия, при която се нуждаете от 
дипломатичност, чар, ерудиция и 
проницателност. Вие притежавате 
цялото това богатство. 

СКОРПИОН
Успешен и 
енергичен 
период. 
Ще решите 
финансовите 
въпроси. Не-
предвидено 

могат да се променят плановете 
ви, така че винаги е добре да 
има план „Б“ в резерв. Мислете 
за доброто и вярвайте в себе 
си. Периодът обещава да бъде 
романтичен и приятен във всички 
отношения. Благоприятно време 
за реализиране на творчески 
идеи.  В личната сфера всичко е 
чудесно.

РИБИ
Обобщете 
грешките си, 
направете 
си изводи, 
архивирай-
те миналия 
опит. Сега не 

трябва да харчите пари, спестя-
вайте. Бъдете търпеливи и живей-
те в мир. На вашето романтично 
настроение и фантазия могат да 
завидят и най-големите писатели 
фантасти. Общувайте повече с 
природата и мечтайте смело. Има 
голяма вероятност любовта да е 
наблизо - колега, съученик, добър 
приятел или близък познат.

ТЕЛЕЦ
Вятърът на про-
мяната надува 
платна ви в пра-
вилната посока. 
Важно е да не 
правите при-

бързани заключения. Избягвайте 
да влизате в конфликти и спорове, 
търсете компромиси. Взаимоотно-
шенията в семейството ви безпо-
коят - опитайте се да ги разрешите. 
Бъдете по-толерантни. Лесно може 
да се разболеете, да настинете, да 
се уморите. 

Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 3 - 9 май 2019 г.за 3 - 9 май 2019 г.
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� � ☺
Мъж ограби банка, за да си почине 

от жена си в затвора, но му дадоха 
само домашен арест...

� � ☺
Умиращ перничанин моли жена си 

да го зарови с голфа:
- Ама как!
- Те така!
- Ама що?!
- Що нема дупка, от коя да не съм 

излезнал с тоа голф!
Кумът на пернишка сватба:
- Събрали сме се най близките, само 

роднини и ще е много трудно да стане 
бой. Обаче аз съм професионалист...

� � ☺
Пернишки любовен триъгълник:
- Не ме биеш както в началото! Друга 

ли има?

� � ☺
Жена с две посинени очи влиза в 

районното в Перник. Полицаят:
– Какво се е случило?
Тя:
– Искам да арестувате мъжа ми!
Полицаят:
– Аз питам какво се е случило, ти 

май никога не слушаш?

� � ☺
На всеки, посрещнал новата година 

в Перник, ще му се зачита за военна 
служба.

� � ☺
В Перник.
- Какво да кажеш на жена, на която 

са и посинени и двете очи?
- Какво да и кажеш, като вече са й 

говорили, при това два пъти...

� � ☺
Мъжка компания разпива. По едно 

време един от компанията иска съвет:
– Имам връзка с омъжена жена - 

името няма да споменавам, дали да 
продължа връзката, или да сложа 
край? Само без глупави коментари, 
ако обичате!

След кратко мълчание един от ком-
панията проговаря:

- Абе, аз ще взема да пребия моята 
за всеки случай...

� � ☺
Открито е дете отгледано от вълци в 

близост до град Перник. След обстоен 

медицински и психологически пре-
глед е установено, че това е най-добре 
възпитаното дете от целия регион.

� � ☺
Петък вечер, гражданин пред входа 

на пернишка дискотека. Охраната го 
пита:

- Огнестрелно оръжие носите ли?
- Мии не.
- Нож, бокс, винкел?
- Ми не.
- Пускам ви, но на ваша отговорност!

� � ☺
В Перник, звъни телефонът в район-

ното:
- Полицай Петров, докладвам за 

битов инцидент, жена измила пода, а 
мъжът й влязъл с кални обувки.

- Е, и?
- Убила го на място с пет удара в 

главата!
- Трупът заснет ли е, отпечатъци?
- Не, чакаме в коридора да изсъхне 

подът...

� � ☺
- Господин полицай, аз съм бежа-

нец искам социална издръжка, топла 
храна и подслон!

- Какъв бежанец си ти бе, като си от 
Перник, от кого бягаш?

- Ми... от жена ми...

� � ☺
Мъж пита жена си:
- Даде ли обява за количката?
- Даже са я отпечатали.
Мъжът чете „Продава се детска 

количка, с*кс не се предлага”.
- Какво пък е това за с*кса?

- Знаеш ги 
перничани, само 
повод си търсят.

� � ☺
В едно перниш-

ко семейство:
- Мамо, това 

е бъдещата ми 
съпруга!

- Браво, а къде 
и как се запозна-
хте?

- Видях я на 
гарата пияна да 
се бие с един по-
лицай, и си рекох 
- „ТЕ ТАА ЩЕ Е!”

� � ☺
Турист си оф-

ормя застраховка 
за пътуване до 
България.

Служителката 
попълва въпрос-
ник:

- Практикувате 
ли екстремни 

спортове? Плани-
рате ли да посетите 
Перник?

� � ☺
Купил един мъж крава. 

След време я води при вете-
ринаря:

– Млеконадоя е добре, храни 
се добре, послушна е... в общи 
линии всичко е нормално, но 
когато я заведа при бика, сяда си 
на задницата и не мърда!

– Да не сте я купили от Перник?
– Да, от Перник я купих, а как се 

досетихте?
– Жена ми е от там...

� � ☺
В зоопарка:
- Извинете, а къде е клетката на 

подвид „Пернишки зайци?”
- Нямат собствена клетка. Постоян-

но огъват винкелите, излизат и ходят 
да тормозят хищниците. В момента са 
ееейй там, в клетката на тигъра и му 
бият комбали!

� � ☺
Жена разхожда куче по улицата. 

Срещнал я перничанин и я попитал:

- Каква порода е кучето?
Жената отговорила:
- Самоед.
Перничанина:
- Да бе, вертоует.

� � ☺
Мутра влиза в магазин:
- Дай един нов анцуг!
- За сватба или за всеки ден?

� � ☺
- Как се обръщат софиянци един 

към друг?
- Съграждани.
- А как се наричат хората от Перник 

помежду си?
- Съперници.

� � ☺
Две блондинки си говорят.
- Муцка, хайде за почивните дни да 

ходим в Перник?
- А за Перник не ни ли е нужна виза?
- Много си глупава, муцка! Ами 

обади се в посолството на Перник и 
просто попитай.

� � ☺
На светофар пернишки голф-2 спира 

до майбах и шофьорите се заговарят.
– Как е майбахът, добър ли е?
– Перфектен.
– Ама всичко ли му е наред? Дефе-

кти дава ли?
– Да бе, нали това казвам - никакви 

дефекти не дава! Що?
– Ми, кат’ гледам, не ги купуват 

много...

� 
� ☺

Час по физическо в Перник. Учите-
лят:

- Ааааа, няма да се разберем така, 
тука сте ми дошли кой с какво е наме-
рил, а вечерта в дискотеката всички 
сте с „Адидас”!

� � ☺
Ония ден срещам един и му викам:
- Откъде си бе?
- От Перник.
- Е, всеки си има някакви кусури.

� � ☺
Журналистка пита перничанин:
– Къде се събират гостите на града?
– Епа у поуикуиниката.

� � ☺
Двама си говорили:
– Много искам в Испания да ходя, от 

бикове да бягам.
Другият му казал:
– Ходи на дискотека в Перник, бутни 

някого и бягай.

� � ☺
- Алооо, обаждаме се от Перник.
- Добре де, кажете първо какво иска-

те, защо веднага заплашвате?

� � ☺
- Хюстън, имаме проблем!
- Какъв?
- Не знам, но дойдоха едни момчета 

с анцузи, казват, че са от Перник, и 
според тях имаме проблем.

� � ☺
Как е на английски „обичам те”?
- Ай лав ю!
- А на немски?
- Их либе дих.
- А на пернишки?
- Марш в леглото да не вадя винкела!
- А на бистришки?
- Оди си легни, я че си карам беем-

вето!

� � ☺
- Докторе, уапа ме змия!
Докторът:
- Къде те ухапа?
- Епа зад трафопосту.
- Не бе, за какво те ухапа?
- Епа те така е - без нищо!

� � ☺
Много ме дразнят тия жени, дето 

крещят на мъжете си по улицата.... Ми 
пребий го тихичко, ма... Не сме длъжни 
да ти слушаме семейните проблеми!

� � ☺
Днес ходих на психолог - нормално 

ли е през цялото време да цъка с език 
и да повтаря: „Верно ли?!?”

� � ☺
- Скъпи, защо, като запея, ти винаги 

излизаш на терасата, не ти ли харесва 
да ме слушаш? 

- Не е това, просто искам съседите 
да видят, че не те бия...

Виц в снимка

Мързеливите правят 

всичко бързо, за да си 

почиват по-дълго.

Правят го и качествено, 

за да не се налага да го 

правят наново.



на 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
PLAYROOM CAFE
Цена US$ , Зипкод 60056, Искате да работите в 
сферата на customer service? Обичате да рабо-
тите с деца? Playroom caff e търси да назначи ра-
ботници на пълен работен ден, 2 смени с добро 
заплащане. Английският е задължителен, както 
и работа през уикендите. 2243182108 №16213
ШОФЬОРИ И OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Малка транспортна 
компания търси да назначи CDL class A шофьор 
и OWNER OPERATORS. Предлагаме идивидуално 
и кореkтно отношение, добро и честно запла-
щане. За повече информация: 847-571-0945. 
2248480266 №16190
DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна ком-
пания търси DISPATCHER . Говорене на българ-
ски & English е задължително. Изисква се общ 
опит за работа с компютър. Други езици са от 
голям плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
8476680373 №16192
FEDEX GROUND 
Цена US$, Зипкод 60668, Търся един шофьор 
за тим в FedEx Graund,стеди курс до Rifl e,CO че-
тири дни $1500 на 1099 +$300 кеш 3126753489 
№16136
CDL DRIVER 
Цена US$, Зипкод 60631, Търсим CDL A шофьор 
за Volvo i shift Dry van, 2500-3500 мили на седми-
ца.Паркингът е в Melrose park. Отлично заплаща-
не за контакт : 7573386477 Сава №16138
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камьо-
ни 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 №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 

Chicago + suburbs

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 

НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на ками-

они 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

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся жена за замест-

ване за 2 дни през 12 дни за гледане на възраст-

на жена в Sherwood. Подробности по телефона. 

2243051894 №16251

CDL DRIVERS, 
Цена US$ , Зипкод , Small family owned motor 

carrier company is looking for experienced CDL 

DRIVERS AND OWNER OPERATORS for Dry Van 

OTR. - Must have at least 2-year experience. - Clean 

driving record. 8477910050 №16255

**OWNER OPERATORS**, 
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компа-

ния намираща се в Wood Dale, IL търси Owner 

Operators за dedicated runs от Чикаго. Отлично 

заплащане! За повече информация моля свър-

жете се с нас на 630-948-4547, х.601. 6309484547 

№16259

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 

НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на ками-

они и CDL шофьори! *********Тел. 847-665-9273 ; 

или тел. (847) 483-8787 ************ 24/7 Диспеч 

* Регионална работа * Леки товари * Чек всеки 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

петък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 

8476659273 №16263

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка ком-

пания предлага работа за Owner Operators със 

собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 

Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 

Постоянни курсове; Чек всеки петък! Корект-

но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 

№16262

ЛОКАЛНА РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Локал-
на работа - абсолютно всяка вечер 
в къщи. Между 1200$ до 1600$ на 
седмица. Една година (12 месеца) 
опит. Не повече от един тикет за 
последната една година или два за 
последните три. Ние имаме рабо-
та всеки ден, за разлика от over the 
road. Защо да стоите по truck stops, 
като можете да работите нормално 
и да си бъдете в къщи всяка вечер? 
За повече информация се обадете 
на 3016931273, Иван.   №16252

!!! ШОФЬОРИ !!!, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Малка компания пред-

лага работа за регионални CDL шофьори! Добро 

заплащане! Възможност за прибиране в къщи 

през ден и всеки уикенд! Предимно Midwest; 

24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Коректно отно-

шение! За повече информация 847-665-9273 или 

(847) 483-8787! 8476659273 №16264

ТЪРСИМ УЧИТЕЛ С ОПИТ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60657, Търсим учител с 

добър английски език да започне незабавно ра-

бота с деца от 2 до 5 години в Lakeview Preschool 

Academy на следния адрес: 3536 N Lincoln Ave., 

Chicago, 60657. Желателно е да имате CPR and 

First Aid Certifi cates. 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 необ-

ходим, но е препоръчителен! За повече инфор-

мация, моля обадете се на 630-948-4547, х.601 

№16247

OWNER OPERATORS !!!

Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка ком-

пания предлага работа за Owner Operators със 

собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 

Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 

Постоянни курсове; Чек всеки петък! Корект-

но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 

№16248

ОФИС АСИСТЕНТ В СЕРВИЗ, 
Цена US$ , Зипкод 60191, Delta 
Repair & Maintenance търси да на-
значи човек за офис работа. Добро 
заплащане, пълна работна седмица, 
не е нужен предишен опит. Владее-
нето на Английски език и компюрна 
грамотност са задължителни. За по-
вече информация тел: 630-350-8622 
8723031060  №16254

$$$ ШОФЬОРИ $$$
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 

предлага работа за OTR и регионални шофьо-

ри! Добро заплащане! Възможност за прибира-

не в къщи през ден и всеки уикенд! Предимно 

Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Корект-

но отношение! За повече информация 847-665-

9273 или (847) 483-8787! 8476659273 №16249

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 

НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на ками-

они и CDL шофьори! ***Тел. 847-665-9273 ; или 

тел. (847) 483-8787 *** 24/7 Диспеч * Регионал-
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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 ден или $1500 на седмица. 
Volvo автоматик. Чек всяка седмица без никакви 
удръжки (847)640 8171 №16175
$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХАНИК 
НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИЦА! 
Транспортна компания намираща се в Wood 
Dale, IL търси да назначи МЕХАНИК на пълен ра-
ботен ден. За повече информация моля обадете 
се на 630.948.4547 х.601 6309484547 №16119
HAIRSTYLIST WANTED, 
Цена US$ , Зипкод 60090, Hairstylist Wanted! Busy 
hair salon in Palatine looking for a hairstylist. Part 
time 847-221-2212 ,312-479-4125 Lena №16113

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

ШОФЬОР НА АВТОВОЗ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся шофьор на 
автовоз. Заплащане от 70 цента на миля. Жела-
телно 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 догова-
ряне. В бизнеса от 2003. Само за най-добрите 
водачи! 7738959620 №16182
БАРМАНИ И СЕРВИТЬОРИ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Ресторант „Механата” 
набира сервитьори и бармани За повече инфор-
мация 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 , 
Цена US$ , Зипкод 60101, Trucking company 
located in Addison, IL is looking for part time 
accountant/bookkeeper. Flexible work time. 
Must be profi cient with QuickBooks. 7734707088 
№16160
OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна ра-
бота. За информация търсете Зори на телефон 
(224)659-2356. №16130
ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шофьор-дос-
тавчик за FedEx с любителска книжка в Carol 
Stream. Заплащане: $16-$20 на час. Фирмата оси-
гурява камион, гориво и униформa. За контакти: 
702-215-9196 №16084
$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХАНИК 
НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИЦА! 
Транспортна компания намираща се в Wood 

Dale, IL търси да назначи МЕХАНИК на пълен ра-
ботен ден. За повече информация моля обадете 
се на 630.948.4547 х.601 6309484547 №16119

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

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 търси да 
назначи шофьор на камион. Заплащане 55c/m. 
За повече инфо 815-307-3438. №16121
DIESEL SHOP MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания 
намираща се в Wood Dale, IL търси да назначи 
Diesel Shop Manager на пълен работен ден. До-
бро заплащане. За повече информация моля 
обадете се на 630.948.4547 х.601 №16109

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

ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60007, Търся шофьори class 
A с double-triple, може и без опит за стеди рънс, 
5500 мили на седмица, добро заплащане 708-
369-1475 №16077
TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking for a CDL-A 
truck driver with a min of 3 years of experience up 
to $0.70 per mile for more info call 773-580-4032 
№16051
2019 REEFER 4 RENT, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 ThermoKing 
Precedent S700 $450.00/Week За повече инфор-
мация, моля звънете на телефон 847-418-6269 
№16074
СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам строител-
ни ремонти 2248300447 №16034
TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A truck 
drivers за over the road (ОТR) и регионални курсо-
ве. Минимум 3 години опит, седмично заплаща-
не до 0.65 цента на миля. За повече информация 
обадете се на: 773-580-4032 №16040
ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 999.99, Зипкод 60016, Търся шофьор за 
straight(box) truck. Не се изисква CDL. Заплаща-
нето е като за голям камион. За повече информа-
ция 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
LIMO DRIVERS 
Цена US$ , Зипкод 60008, Looking for limo drivers. 
All candidates should live near O’Hare Airport or 
Arlington Heights 7733197024 №16014
PARTS / ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185, Сервиз за ками-
они и трейлъри намиращ се в West Chicago,IL 
търси да назначи PARTS / ACCOUNTING на 
пълен работен ден.За повече информация се 
обадете на 773.600.3992. №15993
TЪРСЯ CDL ШОФЬОРИ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим шофьори 

с 2г. опит за full или part time job.Нови камиони 
Freightliner Cascadia 2018 автоматик,нови dry van 
trailers. Старт заплаштане 0.65-0.70цента на миля.
Минимум 3 работни дни за part time шофьорите.
За повече информация моля обадете се и оста-
вете 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 обаде-
те 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$, Зипкод 60010, Trucking company is 
hiring Truck Drivers for OTR New 2019 Volvo and 
2020 Kenworth trucks available and 2019 Dry 
vans Min 3 years experience OTR for more info 
call 773-580-4032 №1566
ТЪРСЯ CDL
Цена US$ , 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 книж-
ка. Заплащане: $17-$20 на час. Фирмата осигу-
рява камион, гориво и униформa. За контакти: 
702-215-9196  №1588

  
COAST TO COAST

БИЗНЕС
Цена US$ , Зипкод 60016, Бизнес за Амбициозни, 
Предприемчиви и Находчиви ! PHP Agency Само 
сега кеш бонус $4000! Помагаме на семейства и 
бизнес да спестяват и предпазват техните при-
ходи и собствености. Тел:224-423-5654 Любомир 
Мицов. Офис адрес : 1S 450Summit Ave, Oakbrook 
Terrace, IL 60181 2244235654 №16221

MЕНИДЖЪР ЗА КЪЩИ PA, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 17111, Търсим млада по-

мощница за менажирането на 15 къщи в Пенсил-

вания 3039748716 №16257
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, We need next 
independent contractors in YORK HARRISBURG 
and HERSHEY in PENNSYLVANIA ;Housekeepers/
housemen Laundry attendant , maintenance Front 
desk 3039748716 №16195
HOUSEKEEPERS/HOUSEM
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers / houseman в Pennsylvania 
3039748716 №16179
HOUSEKEEPERS, PA, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17011, We need 
housekeepers , painters and movers for Harrisburg 
and Hershey, Pennsylvania . The job is only for 2 
months. Pay every week depend on experience and 
job performance 3039748716 №16116
НУЖНИ СА HOUSEKEEPER
Цена US$ 0.10, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers в Pennsylvania 3039748716 
№16083

НЮ ЙОРК
HOUSEKEERS $12
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими са ка-
мериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час 
Предоставяме квартира 3039748716 №16235

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
IFTA PREPARATION , 
Цена US$ , Зипкод 60618, Need help fi lling IFTA? 
preparing truck Registration?Preparing HUT 2290 
form? Getting NY Ky OR permits? I can help you 
with that Call Tanya 773 426 1230 7734261230 
№16193
ШОФЬОР СЪС CDL A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 11235, шофьорс 
с над 4г,опит със CDL A ,ендорзменти 
HAZMAT,TANKER,търси работа hook and drop,от 
терминал до терминал в Чикаго.тел.3479093392 
№16120
DISPATCHER POSITION, 
Цена US$ , Зипкод 60101, Auto transport company 
looking for experienced dispatcher. 7734707088 
№16090
LIVE-IN ELDERLY HELP
Цена US$ 0.00, Зипкод 60061, Experienced Female 
Helper for Elderly person for LIVE-IN 6-7 days week- 
will cook meals, laundry, beds, and light cleaning. 
No driving / No heavy Lifting /NO agency, just 
private families please. NW Suburbs preferred - Call 
224-800-2683 №16010

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ RACINE, 
Цена US$ , Зипкод 53401, давам под наем стаи в 

Racine WI, 773 934 4547 7739344547 №16260

ETAЖ ОТ КЪЩА АДИСЪН, 
Цена US$ 600, Зипкод 60101, Приземен етаж от 

къща в Адисън се дава под наем. Голяма уют-

на спалня със самостоятелна луксозна баня и 

перално помещение, отделен вход. В наема се 

включват консумативи, интернет и едно парко 

място. Предпочитаме жена - $600 или двойка - 

$800. Имаме куче. +17738292393 №16261
TOWNHOUSE FOR RENT
Цена US$ 1300, Зипкод 60070, 2bdr 1 bath 
townhouse for rent. Stainless steel kitchen. Granite 
tops.All hardwood fl oors. Convenient location. 
Prospect heights. Palatine and wolf rd.1300$. 
2246164327 №16236
2 СТАИ ПОД НАЕМ 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дават се 2 стаи под 
наем, 2 ри етаж в многофамилна къща, обща 
кухня с нова фурна и хладилник. Хол, ремодели-
рана баня. В месечния наем влизат и gas, вода и 
безжичен интернет. Паркирането на улицата е 
без спец. пермит На 5 мин от Harlem и Irving Park 
Plaza. 3123443276 №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 обза-
ведена стая за жена, след основен ремонт, в ра-
йона на Golf Mill Mall, Des Plaines всичко включе-
но. Изисква се едномесечен 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 $395pm 
ALLINCUDE CAL; 17738148338? 17738170102 
franwalk@gmail.com 7738148338 №16194
FOR RENT ARL HEIGHTS
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007, 2 bdr 1 bath 
available for RENT in Arlington Heights. Heat, 
central A/C, cooking gas, water, garbage, laundry 
included in rent. Top rated schools. For more 
information call 773 996 8900 Sylvia. №16181
СТАЯ В ЧИКАГО , 
Цена US$ , Зипкод 60631, Стая под наем от 1 юни. 
$300 на месец. Намира се на Bryn Mawr ave. На 
5 мин пеша от синята линия. Мъж,непушач. Тел. 
за връзка +1 (773) 837-6657 Илия 7738376657 
№16152
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съкварти-
рант/ка за двустаен в Шилер парк, наема 
от$450+задължителен депозит, включва: ото-
пление, вода топла и студена, газ, паркинг.Ел. и 
интернет се плащат отделно. Стаята е свободна.
тел 7737042622 7737042622 №16153
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$, Зипкод 60016, Обзаведена стая за 
жена в къща в Des Plaines. 8476093535 №16129
СТАЯ В ЧИКАГО
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Давам стая под 
наем $480 на месец, всичко включено. Чикаго 
(Belmont и Naragansent) 7734252700 №16133
СТАЯ В РОЗЕЛ
Цена US$, Зипкод 60172, Давам под наем стая 
от къща в Розел $500 на месец.Всички кон-
сумативи са включени в наема.За контакти-
630-923-3333-Пламен 6309233333 №16143
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам стая под наем 
в Des Plaines. Помещението е за жена, непушач. 
$600 на месец, с всичко включено + бонус интер-
нет. Комплексът има басеин. Любо Lubo-773 677 
9484 или Кремена 773 366 4225. №16110
FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$ 1,050.00, Зипкод 60176, FOR RENT 
1 BEDROOM SCHILLER PARK. HEAT, COOKING 
GAS, WATER INCLUDED. TENANT PAYS ONLY 
ELECTRICITY. 2ND FLOOR SOUTH EXPOSURE 
ASSIGNED PARKING. AVAILABLE MAY 1ST 2019 
3124511561 №16115
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съквартирант/
ка за двустаен в Шилер парк, наема е $450 + за-
дължителен депозит, включва: отопление, вода 
топла и студена, газ,паркинг. Ел. и интернет се 
плащат отделно тел. : 1 773 704 2622 №16105
POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia pod naem 
za nepuchach jena v Des Plaines. 600$-vsichko 
vklucheno + bonus internet. Kompleksa e s basein. 
Lubo-773 677 9484, Kremena 773 366 4225 
№16110
СТАЯ В ПАЛАТАЙН, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Обзаведена стая в 
Palatine 7088376432 №16063
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СТАЯ В ПАЛАТАЙН
Цена US$, Зипкод 60074, Обзаведена стая в 
Palatine 7088376432 №16063
RENT DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Two&One bedrm apts 
available at GOLF&ELMHURST ,next to WallMart 
plaza,Nik Grill,Serdica.After total renovation with 
new hw fl oors,ss apliances,new kitchen&bathrm.
Good schools!ready to move in.$1,300.00-$950.00-
6305394849 №16058
2BDR FOR RENT , 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Renovated 2 
bedroom apartment in Arlington Heights. Highly 
desirable John Hersey High School. Rent includes 
heat, A/C,cooking gas, water, garbage, parking. For 
more info please call 773 996 8900. №16073
СЪКВАРТИРАНТ
Цена US$ , Зипкод 60176, Съквартирант/ка за 
двустаен в Шилер парк, наема от $450 + задъл-
жителен депозит, включва : отопление, вода то-
пла и студена, газ, паркинг. ел. и интернет се пла-
щат отделно. Стаята е свободна от 01Юни2019 
7737042622 №15978

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СТАЯ ПОД НАЕМ.
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся стая под наем 
в/или около Чикаго! Работя като шофьор и съм 
непушач..за повече инфо,моля позвънете! :) 
6308224655 №16244

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
СПАЛНЯ С МАТРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Продавам спалня с ма-
трак Queen size и стъклена кухненска маса. Кре-
мена 7733664225 №16111

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

MOVING SERVICE, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Преместване на иму-

щество от домове,офиси,магазини и всичко ос-

танало- изгодно за контакт Муги -847-409-9484 

18474099484 №16253
DISPATCHER TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Dispatcher 
Training starts in May To register: online: www.
smarttrucking.us by phone: 331-551-8787 by email: 
van53co@gmail.com №16237
SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Safety Manager 
Training starts in May To register: online: www.
smarttrucking.us by phone: 331-551-8787 by email: 
van53co@gmail.com №16238
QUICKBOOKS/BUSINESS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Book-Keeping 
for Small BusinessTraining starts in June To register: 
online: www.smarttrucking.us by phone: 331-551-
8787 by email: van53co@gmail.com №16240
CONCEALED CARRY CLAS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Concealed 
Carry License Training starts in May To register: 
online: www.smarttrucking.us by phone: 331-551-
8787 by email: van53co@gmail.com №16241
СПЕСТИ ЗА БЪДЕЩЕТО!
Цена US$ , Зипкод 60016, Застраховки живот! 
Представям повече от 20 живот застрахова-
телни компании в САЩ. Много възможности 
да спести за вашите нужди като Колеж,Къща, 
Дебт,Болнични нужди, Пенсии, Бизнес! Безпла-
тен рате за вашите нужди! Обади се на тел: 224-
423-5654 Любомир Мицов №16219
БИЗНЕС . ЛИЧНИ .
Цена US$ , Зипкод 60016, Представям повече 
от 20 живот застрахователни компании! Бизнес 
Собственици много възможности да спестявате, 
предпазите, направите пенсиони планове за вас 
и вашите служители. Опция да спестявате от да-
нъци! Безплатно оценка на вашите нужди! Обади 
се на 224-423-5654 Любомир Мицов №16220
УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна украса 
за партита,включваща обличане и декорация 
на столове и маси,арки и фигури с балони,фон 
с воали и хартиени цветя,centerpieces,украса 
за сладък бар, head table,и мн.др.Услугите ни 
са съобразени с вашите идеи и бюджет,за да 
направят празника ви незабравим!facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 №16223
DISPATCHER TRAINING 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Friday May 17 1 from 
11.00 AM – 6.00 PM Saturday May 18 from 11.00 AM 
– 6.00 PM Sunday May 19 from from 11.00 AM – 6.00 
PM https://smarttrucking.us/product/dispatcher-
training-for-trucking-companies/ Register and Pay 
in Full $700, Automatically Receive $50 Discount 
8472080368 №16170
ФОКУСНИК/ МАГЬОСНИК 
Цена US$ , Зипкод 60194, Българският Дейвид 
Копърфийлд прави фокуси за рожденни дни на 
деца Иван 708 415 0590 №16171

МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли да има-
те красив и здрав маникюр? Можете да изберете 
подходящата за вас процедура в ILG Nails :гел,гел 
лак,изграждане,ръчно рисувани декорации или 
укрепваща терапия с витамини и масла. Обадете 
се на 224 423 4245-Миглена №16225
FREIGHT DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, DRY VAN, REEFER , 
FLAT BED, STEP DECK, CAR HAULER, HOT SHOT, LTL, 
7278355206 №16161
АЛУМ. ДОГРАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Custom Glass Inc 
предлага монтаж, демонтаж, извозване, ре-
монт на всякакъв вид алуминиева дограма за 
Commercial and Residential. Монтаж, демонтаж 
и поддръжка на алуминиеви врати и всякакъв 
вид прозорци. Гаранция и качество на услугата 
осигурено. 7087761582 №16163
ШИВАШКИ УСЛУГИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам шивашки 
услуги, намирам се в Дес Плейнс. Б. Николаева 
2244109027 №16100
SIDING, WINDOWS,DOOR, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране на врати, 
прозорци и всичко по външния интериор на ва-
шата къща. 8478096144 №16091
WINDOWS,DOORS,SIDING, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Installation of doors 
and windows. Siding, gutters,wrapping ,metals 
8478096144 №16092
ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлингтон 
Хайтс предлага Фризьорски услуги на  
кичури, къдрене, кератин, тел. 708 415 7911 
№16053

ABV PLUMBING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , LICENSED, 
BONDED, INSURED BULGARIAN 
PLUMBER Предлагаме водопровод-
ни услуги. Ремонт и нови инста-
лации на: water lines, drain pipes, 
faucets,sinks, water heaters, showers, 
toilets etc. 1 година гаранция на ра-
ботата + заводската гаранция на ма-
териалите. Достъпни цени за наши-
те услуги. (224) 707-0505 ID 16087

WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт за 
всякакъв вид бизнес. Стартова цена $995. Го-
тов само за 2 седмици! За повече информация 
може да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@
gmail.com или да посетите нашия уебсайт 
www.all-easy.com 7738916957 №15988
ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME детски 
партита - Face & Body painting, glitter tattoos, за-
бавни игри, песни и танци, любими Дисни герои 
(Елза и Анна, Пепеляшка, Ариел, Рапунцел, Мини 
Маус и др). Намерете ни на www.ARTsplashME.
com, FB@artsplashme, IG#artsplashme, (224)408-
0045 №16125
ВИК УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60707, Предлага ВиК услуги. 
Ново строителство или ремонт на ВиК иснта-
лации. Смяна на бойлер, монтаж на перални и 
миялни машини, ремонт на мивки, душ или вана, 
монтаж и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 
ремонт на всякакъв вид течове. Обадете се на 
224-558-7530 №16041
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневно 
и почасово гледам дечица в дома си в Elk 
Grove Village .Предлагам домашно приготве-
на храна ,ежедневни разходки и занимания.
За повече индормация на тел:2244253371 
2247899296 №15982
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли 
нещо красиво и свежо да сгрява погледа ви 
по всяко време ?! Направете си прекрасен 
маникюр!!!Гел,гел-лак,изграждане и подарък 
-ръчно рисувана декорация.За да запазите 
своя час обадете се на 224- 423- 4245 Миглена 
№15985
ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране на про-
зорци и врати. И всичко за външния изглед на 
вашата къща. 8478096144 №16094
WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт за 
всякакъв вид бизнес. Стартова цена $995. Готов 
само за 2 седмици! За повече информация може 
да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@gmail.

com или да посетите нашия уебсайт www.all-
easy.com 7738916957 №15988
РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички 
видове Перални, Сушилни, Съдомиални, Хла-
дилници, Фризери, Готварски и Микровълнови 
Печки. Търсете Свилен 847-962-0242 №16015
ПОМОЩ В ДОМАКИНСТВО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Прелагам по-
мощ в домакинството. Всичко за което не ви 
остава време. Почистване, готвене, подреж-
дане, гледане на деца. Целодневно или поча-
сово. Имам опит. Тел.за връзка 7735101992. 
№15991
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Предлагам по-
мощ в отглеждането на деца. Почасово или 
целодневно.Имам богат опит. Тел.за връз-
ка:7735101992 №15992
HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60016, Гледам деца в райо-
ните на Des Plaines и Mt. Prospect. 
Предлагаме домашна храна, игри и щастли-
ва и спокойна обстановка, разходки и игри 
навън. Целодневни и почасови грижи. За ин-
формация на тел. 847-744-4870. 8476121822 
№15938
IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatcher Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 Three Hour IFTA 
Calculation Class - April 6 at 10.00 AM №15953
SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 
Transportation Dispatcher Training Center www.
smarttrucking.us 331-551-8787 New Safety 
Manager Training Starts March 15 3315518787 
№15954

КОНТЕЙНЕР ДО БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$, Зипкод, Контейнер до Бълга-

рия 6308431326   №15840

  
COAST TO COAST

ИМИГРАЦ. ЕКСПЕРТ 
Цена US$ , Зипкод 60194, Помагам при всички 
имиграционни услуги. 14 години опит, безплатна 
консултация по телефона. Станчо 708 415 0590 
№16172

SOMEWHERE ELSE
ПСИХОТЕРАПИЯ 
Цена US$ , Зипкод , Здравейте, предлагам онлайл 
индивидуална, семейна и детска психотерапия 
от професионален системен терапевт. При сил-
ни пристъпи на паник атаки, моля пишете за 
повече информация на email: bebezihno@abv.bg 
Kaтя Илиева 00447549397881 №16246
ДОМ ЗА CТАРИ XОРА 
Цена US$ , Зипкод , Ние специализираме в гри-
жата и ежедневната помощ за множество хора. 
Ако се нуждаете от професионална помощ 
поради стареене, заболяване или възстановя-
ване, нашият екип ще ви осигури индивиду-
алната услуга, на която можете да се доверите! 
3126469982 №16211
ПОДМЛАДЯВАНЕ! , 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Безиглена МЕЗО-
ТЕРАПИЯ с ХИАЛУРОНОВ серум само за Април 
2019: 49лв. вместо 70! Дава хидратация, свежест 
и активира регенериращи механизми на ко-
жата. Можете да получите повече информация 
https://prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-s-
hialuronova-kiselina 0885108502 №16159

НЮ ЙОРК
МАНИКЮР В PRETTY LAB
Цена US$ 0.01, Зипкод 1505, По случай настъпва-
щата Пролет, салон за красота Pretty Lab https://
prettylab.bg ще зарадва една от Вас с БЕЗПЛАТНА 
процедура МАНИКЮР! За да участвате в томбо-
лата вижте условия на страницата на Pretty Lab 
във Facebook. Печелившия, ще бъде определен 
с теглене на жребий на случаен принцип на 
1.04.19 +359885108502 №16043

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs
ДЪРВОДЕЛЕЦ
Цена US$ , Зипкод , Търся човек , който да ми 
преподаде няколко урока по основни познания 
в дърводелството 7086550001 №16242
VIDEO TRANSFER - ANA
Цена US$ , Зипкод 60148, Запазете вашите стари 
ленти като ги направите дигитални преди на ста-
нат неизползваеми. Презапис от VHS , MiniDV ви-
део касети на DVD. Трансфер на негативни фил-
ми 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 записване на 
час. +359885108502 №15968

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2002 VOLVO VNL 670, 
Цена US$ 11,000.00, Зипкод 60090, Продавам 

2002 Volvo 670 - Cummins N 14, 10 скорос-

ти. За повече информация тел 847-275-6542 

8472756542 №16258
VOLVO 2004, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Двигател Cummins, 13 
скорости, 320 000 мили, Много части сменени. 
773 558 8463 7735598463 №16196
VOLVO D12, 2006, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 35242, Продавам Volvo 
D12 ,Производство 2006 ,червен цвят ,13 скорос-
то ,дизел ,с нови гуми с ново турбо ,, без основен 
ремонт на 1284000 мили ,цена 13,500$ За повече 
информация позвънете на телефон 205 2402282 
—Иван 2052402282 №16149
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 последни-
те 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 
повече информация 224 595 0257 №15984

МС/USDOT НОМЕР 
Цена US$ , Зипкод 60005, Продавам МС номер 
( Authority ) / тръкинг компания на 8 години , 
чист перфектен рейтинг на работеща компания 
!!!! Възможност да влезете в тръкинг бизнеса и 
буквате товари с най-добрите брокери в бранша 
моментално ! 224-999-2750 Николай №15960

VOLVO TRUCK
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Волво 2013 автома-
тик перфектно всичко сменено сьединител, ско-
ростна кутия, инжетрори,радиатор.Възможност 
и на изплащане 2243882400 №15942   

DRY VAN UTILITY,
Цена US$ 26000, Зипкод 60007, 2018 Utility 
2243882400 №15950

SOMEWHERE ELSE
МИКРОБУС ,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , Микробус 8+1, в 
отлично състояние. Нов внос от Германия/юли 
2018г/, на реални километри, с регистрация. В 
България е каран 2-3000км. Гражданска и пре-
глед до юли 2019г. Винетка/1год/ до март 2020г. 
Сменени масла, филтри, изцяло обслужен. Дви-
гател с верига. Чисто нов, силен акумулатор с 2г. 
гаранция. 0885945153 №16158
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КАРАМЕЛЕН СУТЛЯШ   
с праскови

КАРАМЕЛЕНА 
баница

Загрейте захарта в подходящ съд до 
карамелизиране. Свалете от огъня и 
добавете прясното мляко. Върнете 

на котлона да поври, докато се разтвори 
карамелът. 

Сварете ориза и щом попие водата, доба-
вете карамеленото мляко постепенно. Варе-
те, докато оризът попие течността. Свалете 
от котлона, добавете ванилията и разбитата 
сладкарска сметана и разсипепе в купички да 
се охлади.

Загрейте маслото и захарта и добавете 
нарязаните праскови. Варете, докато сосът 
се сгъсти. С този сос залейте млякото с ориз 
и поръсете с канела и нарязани бадеми по 
желание.

Пригответе карамела, като загреете захарта 
в тенджерка. Добавете 3 с.л. вода и раз-
бъркайте. Бързо прехвърлете карамела в 

тава.
В сварената юфка прибавете маслото.
За крема разбийте яйцата и захарта, добавете 

млякото, ванилията и разбъркайте добре. Върху 
охладения карамел изсипете юфката, полейте 
със сместа от млякото и печете в предварително 
загрята фурна 30 минути.

Пригответе си блата от яйцата, захарта, масло-
то, баршното, какаото  и бакпулвера. Извадете 
тавата от фурната и върху крема изсипете блата. 
Печете още 20 минути. Като изстине баницата, я 
обърнете и я украсете по желание.

Продукти
»  120 г ориз;
»  850 мл прясно мляко;
»    75 мл сладкарска сме-

тана;
»  5 с.л. захар;
»  1 ванилия;
»  3 обелени праскови;
»  3 с.л. захар;
»  1 с.л. масло;
»    канела и нарязани баде-

ми за украса.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Парализа. Абатисти. Родео. Родос. НРБ. На-
вес. Пития. Таел. Бос. Греко. Барби. Лав. Гроса. Рамиро. Не-
фрит. Трики. Ог. Лимит. Етили. Филиз. Чува- ли. Кра. Цирус. 
Реки. Гриф. Бинт. Конец. Елаци. Капери. Помия. Сандали. 
Томас. Емайл. Накат. Билкар. Ефект. Аир. Маар. Ибер. Аор-
та. Тим. Изделия. Саад. Лам. Аида. Спирки. Сараево. Хамак. 
Ан. Клеми. Кирия. Деорит. Транс. Нор. Ироними. Диадеми. 
ОТВЕСНО: Барабанчици. Асимилации. Ровове. Линон. 
Ламар. Ор. Хадес. Флирт. Дека. Макро. Лес. Гризу. Кама-
ри. Елин. Пио. Грим. Скалар. Завети. Протич. Опии. Иди-
ом. Кариес. Турне. Лебед. Ити. Откат. Веерт. Фелах. Радио. 
Реакционери. Акад. Боя. Ритли. Мак. Ясмини. Пас. Бакии. 
Епакта. Парса. Тамил. Глоса. Осики. Чи- нари. Икрам. Та-
рар. Яне. Сребро. Рицин. Итака. Ом. Библиография. Гра-
динари. 

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Да ви е сладко!  ЦветиДа ви е сладко!  Цвети

Продукти
»  1 л прясно мляко;
»  5 яйца;
»  100 г сварена юфка;
»  50 г масло;
»  250 г захар;
»  3 ванилии;

ЗА КАРАМЕЛА:
»  200 г захар;
»  3 с.л. вода.
»  За блата:
»  4 яйца;
»  1/2 ч.ч. масло;
»  3 с.л. какао;
»  1 ч.л. бакпулвер;
»  1 ч.ч. брашно.
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Голямата актриса, снимала Голямата актриса, снимала 
се в знакови филми, бе се в знакови филми, бе 
изпратена с аплодисментиизпратена с аплодисменти

МИЛА МАНОЛОВА

Б
лизки, приятели и много 
български артисти из-
пратиха с аплодисменти 
Виолета Гиндева малко 
след Великден. Голямата 
актриса си тръгна от този 

свят навръх Цветница на 72 години и 
остави безутешни едни от големите 
имена на театъра, сред които и звездата 
на сцената Стефан Данаилов.

Виолета Гиндева е родена в Сливен 
на 14 юни през 1946 година. Завършва 
ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов” през 1968 г. 
Тя е е сред най-обичаните актриси на 
българското кино още с първите си 
изяви на големия екран. Има шанса да 
работи с Въло Радев, Борислав Шара-
лиев, Христо Христов, Вили Цанков, да 
играе с големи актьори като Апостол 
Карамитев, Стефан Данаилов, Йосиф 
Сърчаджиев.

“Черните ангели” е най-популярната 
и гледана творба на режисьора Въло 
Радев. Някои я определят като първия 
български екшън. От премиерата му 
през 1970 г. до 1985 г. е видян от

близо 4 милиона души
и заема 8-о място в зрителската класа-
ция на българските филми. Тя е Искра.

Идеята за „Черните ангели“ се ражда 
в Париж. В началото на 1968 г. режи-
сьорът е командирован във френската 
столица и там попада на студентските 
вълнения. Въло написва история за три 
момчета и три момичета – красиви и 
одухотворени, но пленени от една идея, 
в името на която започват да убиват. 
За основа на сюжета той използва ме-

моарната книга „В името на народа“ 
на Митка Гръбчева – участничка в 
бойните групи на БКП през 40-те 
години на миналия век, които уби-
ват военни и политици, осъдени на 
смърт от комунистите.

“Майка ми беше наясно, че Въло 
прави художествено произведение 
по нейните спомени“, обяснява тога-
ва режисьорката Иванка Гръбчева, 
дъщеря на Митка.

Въло Радев избрал за “ангелите” 
младите Доротея Тончева, Виолета 
Гиндева, Добринка Станкова, Йосиф 
Сърчаджиев и Марин Младенов. 
Единствен по-популярен е Стефан 
Данаилов, но точно за неговата роля 
режисьорът пробва и футболиста 
Георги Аспарухов-Гунди.

За ролята на Катина, чийто прото-
тип е самата Митка Гръбчева, режи-
сьорът определя Доротея Тончева. 
Гръбчева гледала пробните снимки 
и харесала повече Виолета Гиндева. 
И отсякла: Ето това момиче ще бъде 
аз! Въло все пак избира Тончева.

Във филма има

каскади, запалени коли, 
преследвания

– все неща, които при тогавашната 
техника изискват много време и сили за 
реализация. Актьорите преминават спе-
циална физическа подготовка, специа-
листи ги учат на стрелба и джудо.

Стефан Данаилов твърди, че филмът 
направил актьорите неразделни. “Въло 
ни наричаше “рожбо”. Усещах го като 
израз на особена любов към нас и като 
предупреждение за това, което ще ни 
се случи по време на снимките. Наис-
тина беше и психически, и физически 

уморително”, спомня си Ламбо.
Виолета Гиндева разказва историята 

така: “След като ме застреляха, отидох 
да се преобличам в колата и там осъз-
нах, че се разделям с моята героиня, с 
колегите ми, с Въло. И като ми рук-
наха сълзите... Проснах се на задната 
седалка, за да не ме видят. И си плача. 
И чувам, че още някой хлипа. Надигам 
се – Въло легнал на предната седалка 
и той плаче. Допряхме си главите през 
облегалката...”

Въло Радев гледа отново целия заснет 
материал, обсъжда го с най-близките си 
хора от екипа. Накрая иска мнението и 
на Митка Гръбчева. “Ако оставиш няко-
го жив, той трябва да поеме върху себе 
си вината за гибелта на другите. Така 

си захванал играта, така ще 
я играеш. Нямаш друг избор 
– ще стреляш”, категорична е 
някогашната партизанка.

Според Стефан Данаилов 
“Черните ангели” имал голям 
успех на премиерата си на 
“Шан-з-Елизе”. Елитната 
френска публика е впечатле-
на от естетиката на филма 
и го награждава с овации. В 
България обаче лентата е по-
срещната на нож от участници 
в партизанското движение и 
бойните групи, някои от които 
са използвани и като прототи-
пи на героите.

“Иконостасът” е български 
игрален филм от 1969 година 
на режисьорите Христо 
Христов и Тодор Динов по 
мотиви от романа “Железният 
светилник” на Димитър Талев. 
Присъстват и елементи от 
втората част на преспанската 

тетралогия – „Преспанските камбани”. 
Музиката във филма е композирана 
от Милчо Левиев. Гиндева е Катерина 
Глаушева.

Ирина
Началото на XIII век. След смъртта на 

цар Калоян младият Йоан-Асен и брат 
му Александър са прокудени от Роди-
ната си от претендента за трона Борил. 
Години по-късно Йоан-Асен се завръ-
ща като законен престолонаследник. 
Продължителните и неуспешни войни с 
враговете на България карат Йоан-Асен 
да иска да задържи мира колкото се 
може повече. Това го кара да се ожени 
няколко пъти и дори да изпрати жената, 
която обича, в манастир. Гиндева е в 
ролята на Ирина, а Стефан Данаилов 
е Бургундеца. Участват още Апостол 
Карамитев, Коста Цонев, Иван Кондов, 
Невена Коканова, Цветана Манева, 
Георги Черкелов.

Мария в „Князът“
Краят на ХIII и началото на ХIV век. На-

чело на държавата е 24-годишният княз 
Светослав Тертер (Стефан Данаилов). 
Той води сложна политическа игра спо-
ред наложените му от обстоятелствата 
дворцови интриги.

Търси помощта на хора от народа, с 
които подменя болярите. Опитва се да 
организира обща борба срещу турското 
нашествие, приобщавайки съседните 
славянски народи. В своята дейност 
има подкрепата на руския княз Юрий.

Тертер преживява голяма лична дра-
ма. Той остава чужд за най-близкия си и 
любим човек – жена си Мария (Виолета 
Гиндева), която не намира сили да го 
разбере и да го последва в трудния му 
път.

Черният ангел Черният ангел 
Виолета Гиндева Виолета Гиндева 
отлетя нагореотлетя нагоре

Със Стефан Данаилов в „Черните ангели”
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НАСКО ГЕОРГИЕВ

С
ъвсем наскоро изпъл-
нителният директор на 
„Левски“ Павел Колев 
направи сравнение 
между успехите на меж-
дународната сцена на 

големия отбор на „сините“ от средата 
на миналото десетилетие и сегашните 
постижения на „Лудогорец“.

„С всички успехи, постигнати в по-
следните години, „Лудогорец“ още не 
е достигнал коефициента на „Левски“, 
когато игра на четвъртфинал за Купата 
на УЕФА и влезе в групите на Шампи-
онската лига. Такъв коефициент още 
български клуб не е постигал“, каза 
Колев.

И е напълно прав - активът, който 
„Левски“ натрупа към сезон 2006/07, бе 
космически за българските стандарти: 
38.112 точки в 5-годишната европейска 
клубна ранглиста. Само за един сезон 
(2005/06) тимът на Станимир Стоилов

спечели 
умопомрачителните 

17.887 точки
с достигането до четвъртфинал за Ку-
пата на УЕФА. Тогава „сините“ изиграха 
14 мача в Европа в рамките на година и 
дълго браха плодовете на „приказката“ 
си: в следващите сезони неизменно 
бяха сред поставените при жребия за 
квалификационните кръгове.

Настоящият евроактив на „Лудого-
рец“ е доста по-нисък: 27.000 точки.

Само преди година обаче „орлите“ 
имаха актив от 37.000 точки, т.е. само 
с около точка по-малко от онзи велик 
отбор на „Левски“, който освен това 
имаше „подкрепа“ и от другите бъл-
гарски евроучастници ЦСКА и „Литекс“, 
също попаднали в груповата фаза на 
евротурнирите през 2005 г.

Техният актив допринесе за вдигане 
на националния коефициент, част от 
който също се добавя към клубния. 
Обективната истина изисква да се 
каже, че сега „Лудогорец“ си извоюва 

коефициента практически сам.
Какво обаче показва историята? Бъл-

гарските клубове се подвизават вече 
над 60 години на европейската сцена, 
но кой е записвал най-голям актив в 
ранглистата на УЕФА? И по-важното: 
какво от това? Защото днес коефици-
ентът има значение, при това голямо, 
но определено невинаги е било така...

Първият 
български клуб

спечелил коефициентни точки в Ев-
ропа, логично е ЦСКА - „червените“ са 
и изобщо първият български предста-
вител на международната сцена. През 
сезон 1956/57 „армейците“ елиминират 
още дебютния си евросъперник Дина-
мо (Букурещ) след 8:1 и 2:3 и отпадат 
на четвъртфинал от „Цървена звезда“ 
(1:3 и 2:1). Това им носи 1.250 точки за 
коефициента. В първата 5-годишна 
класация на УЕФА (от 1960 г.) тогаваш-
ният ЦДНА има актив 2.250 точки и по 
този показател дели деветото място 
в Европа с италианския „Интер“ и ав-
стрийския „Виенер Шпортклуб“.

Любопитното обаче е, че още при 

първия си голям пробив на европей-
ската сцена през кампанията 1966/67, 
когато изиграва цели 13 двубоя в 
КЕШ и отпада чак на полуфинал след 
драматичен трети мач с „Интер“, ЦСКА 
остава с изненадващо нисък актив от 
едва 1.375 коефициентни точки, които 
му отреждат почти абсурдното 23-то 
място в класацията за сезона. Нищо, че 
де факто е сред четирите най-добри на 
континента.

Това е така, тъй като по това време 
коефициентът се изчислява по съвсем 
различна формула от днешната - 
спечелените точки (2 за победа, 1 за 
равенство) просто се делят на броя 
изиграни мачове.

На всичкото отгоре,

УЕФА не брои за 
коефициента

първите четири срещи на „армейците“ 
от турнира за КЕШ (в квалификацион-
ния кръг срещу „Слиема Уондърърс“ и 
в първия редовен кръг срещу „Олим-
пиакос Пирея“), но им начислява 2 
бонус точки за достигането до полу-
финал.

Сметките показват, че в края на 
сезон 1966/67 ЦСКА и „Славия“ имат 
еднакъв актив в 5-годишната ранглис-
та (по 2.875 т.) и делят 49-ото място. 
Тогава „белите” също достигат полуфи-

нал (в КНК), но европоходите на двата 
български клуба реално не се отра-
зяват на коефициента им. Днес това 
би било немислимо - подобни успехи 
биха им осигурили грамаден коефи-
циент, но времената са съвсем, съвсем 
различни.

И за това си има логично обяснение 
- до 1990 г. коефициентите на практика 
нямат никакво значение за УЕФА. Те 
се използват само за определяне на 
квотите на страните в турнира за Купа-
та на УЕФА, но не и за дирижиране на 
жребия. В КЕШ и в КНК всички отбори 
се поставят в обща урна и се тегли на 
свободен принцип. Единственото уточ-
нение е, че от един момент нататък по 
служебен път най-силните клубове на 
континента не се кръстосват в първите 
два кръга на турнирите, но това не 
променя кой знае колко картината.

Затова и фактът, че

следващият полуфинал 
на ЦСКА

през 1982 г., също не носи дивиденти 
на клуба в европейската ранглиста, не 
е болка за умиране.

„Червените“ елиминират актуалния 
носител на КЕШ Ливърпул и достигат 
до епични мачове с „Байерн“, но фи-
нишират сезона с коефициент от едва 
4.875 точки - колкото днес отборите 
ни записват на регулярен принцип. Но 
дори 10 пъти по-голям актив нямаше 
да им свърши работа при жребия за 
следващия сезон, когато още на старта 
се падат срещу френския шампион 
„Монако“...

От своя страна „Левски“ печели пър-
вите си точки през сезон 1965/66 г. при 
дебюта на „сините“ на европейската 
сцена в турнира на шампионите срещу 
шведския „Юргорден“ (1:2 и 6:0) и пор-
тугалския гранд „Бенфика“ (2:2 и 2:3). 
Победата, равенството и двете загуби 
носят на левскарите актив от 0.750 кое-
фициентни точки. Подобно на истори-
ята с ЦСКА и в най-добрите си сезони 
до падането на Берлинската стена, 
левскарите не успяват да натрупат кой 
знае какво. Дори при четвъртфиналите 
си „сините” не прескачат границата от 4 
коефициентни точки.

Аналогична е ситуацията и с оста-
налите ни евроучастници - просто 
системата за изчисляване на коефици-
ентите и тежестта на самите коефици-
енти преди 1990 г. са съвсем различни 
от настоящите. Което, разбира се, няма 
никакво отношение към резултати на 
терена,

елиминираните 
съперници и 

постигнатите успехи
И в крайна сметка за всеки футболен 

фен значимите европейски вечери на 
неговия любим клуб са най-великото 
преживяване.

Независимо колко дебел е коефици-
ентът му или къде го нарежда просло-
вутата ранглиста на УЕФА.

Кои са клубовете с най-големи Кои са клубовете с най-големи 
успехи на международните терениуспехи на международните терени

ЦСКА от времето на най-големите си победи Големият отбор на „Левски“, воден от Станимир Стоилов

Кой (всъщност) Кой (всъщност) 
е най-успелият е най-успелият 
български отбор?български отбор?
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Н
ова голяма победа 
за българския спорт. 
Изключителната Мария 
Гроздева постигна по-
реден невероятен успех 
в богатата си спортна 

кариера.
Българската състезателка по спортна 

стрелба и президент на Българския 
стрелкови съюз завоюва световната 
купа в дисциплината 25 м спортен пис-
толет в Пекин, Китай.

Състезанието бе изключително силно 
с участието на всички звезди на све-
товната спортна стрелба. Мария 
влезе с шести резултат на 
финала, а първа бе герман-
ката Моника Карш.

На финала обаче Гроз-
дева бе безапелационна. 
На второ място остана ун-
гарката Вероника Майор, 
а трета е гъркинята Анна 
Коракаки.

С тази победа Гроздева си 
осигури 7-о участие на олим-
пийски игри, от които вече има

два златни и 
три бронзови медала

Останалите български състезателки 
се класираха съответно 18-а Антоанета 
Бонева и 44-та Мирослава Минчева.

„Единственото, което ме доведе до 
победа, беше това, че не погледнах 

нито веднъж къде 
се намирам в кла-

сацията, водя ли, не 
водя ли. Просто внимавах 

и се концентрирах във всеки 
изстрел“, разказа Гроздева при завръ-
щането си в България.

„Явно и адреналинът ми се беше 
покачил, защото не усетих изстрелите. 
Толкова бързо минаваха, че докато 
се осъзная, и финалът свърши. Имах 
такъв резултат на тренировки, но беше 

трудно, защото тук почваме късно да 
тренираме малокалибреното пора-
ди студеното време. Там беше много 
студено. В двата дни, в които стреляхме, 
беше 9-10 градуса, беше зверски студ. 
Някои от колегите се разболяха“, доба-
ви още тя.

В Токио Гроздева ще се бори за свой 
6-и медал от олимпийски игри. В колек-
цията си тя има 2 титли и 3 бронзови 
отличия.

„Смятам да се подготвим сериоз-

но. Това, което зависи от мен, да се 
постарая да го направя. Приемам 
спорта като професия, като нещо, което 
все още чувствам, че мога да правя и 
се старая да го правя по най-добрия 
начин. Няколко пъти казах, че след тези 
олимпийски игри ще се откажа, защото 
в един момент трябва да дойде краят. 
Засега съм много щастлива и ще се 
подготвя както трябва. Лос Анджелис 
2028? Колко му е! Засега обаче мислим 
за Токио 2020“, сподели тя.

Изключителната спортистка се класира за седмата си олимпиадаИзключителната спортистка се класира за седмата си олимпиада

Мария Гроздева с нов успех: Мария Гроздева с нов успех: 
Отстреля Световната купаОтстреля Световната купа

Б
иляна Дудова и Тайбе Юсеин 
дадоха поредна повод за 
гордост на България. Двете 
спечелиха златни медали на 

европейското първенство по борба в 
средата на април.

Биляна Дудова стана шампионка в 
категория до 59 кг, след като победи на 
финала рускинята Светлана Липатова 
с 3:0. Родната състезателка завърши 

първенството, което се проведе в 
Румъния, без загубена точка.

За Дудова това е трета поредна титла 
на Стария континент, като всички те са 
в различни категории - през 2017 г. при 
до 55-килограмовите, а на следващата 
при до 57.

21-годишната Дудова е и сребърна 
медалистка от световния шампионат 
през 2018 г.

Тайбе Юсеин донесе второ злато за 
България от европейското в Букурещ.

На финала при 62-килограмовите 
световната и европейска шампионка 
срази италианката Аурора Кампаня с 
4:0, и с това

защити титлата си от 
миналата година

В категория до 55 кг Евелина Нико-
лова загуби с 4:10 от украинката Ирина 
Хусяк. Българката започна отлично, 
записвайки четири поредни точки, но 
впоследствие съперничката й на свой 
ред влезе в серия от 10 точки и грабна 
европейското злато.

Преди това Миглена Селишка също 
се задоволи със сребро в Букурещ. 
Тя остана на 15 секунди от европей-
ската титла при до 50-килограмовите, 

отстъпвайки на украинката Оксана 
Ливач.

Съперничката й бързо поведе с 2:0, 
но Миглена успя да върне една точка. 
Ливач изпрати извън очертанията 
Селишка, с което поведе с 3:2.

Родната боркиня обърна резултата 
до 4:3, но в самия край не успя да удър-
жи на напрежението и отстъпи с 4:6.

При 57-килограмовите Мими Хри-
стова загуби с туш на азерката Альона 
Колесник и остана с пета.

При мъжете Даниел Александров 
загуби на полуфиналите при 77-кило-
грамовите на класическия стил и утре 
ще спори за бронза.

България спечели 4 медала от пър-
венството - два златни - на Тайбе Юсе-
ин и Биляна Дудова, както и сребро на 
Миглена Селишка и Евелина Николова.

Биляна и Тайбе – Биляна и Тайбе – 
златните момичета златните момичета 
на България в борбатана България в борбата

Тайбе Юсеин

Биляна Дудова вдясно
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20 
хил. астероида 
е открила НАСА 
през последните 
години близо до 
земната орбита, 
900 от тях са с 

диаметър около и над километър. Това 
означава, че стотици опасни небесни 
тела могат да причинят огромни щети 
на Земята и дори да застрашат живота 
на нея.

Затова и ако допреди години астро-
номите разглеждаха небето само от 
любопитство, днес техните амбиции се 
простират много по-надалеч. От НАСА 
вече искат и да спасят света от евентуа-
лен армагедон.

Данните за опасните астероиди кара 
астрономите да зарежат послович-
ното си търпение и да настояват за 
възможно най-бързото изстрелване на 
NEOCam – инфрачервен космически 
телескоп, който ще следи тези космиче-
ски обекти и ще праща информацията 
за тях към Земята.

Телескопът ще има специфична 
мисия – да следи най-вече тези тела, 
най-вече астероиди, чиято орбита на 
въртене минава твърде близо до наша-
та планета, разказва webcafe. Учените 
предупреждават, без да искат да всяват 
страх, че

фатален сблъсък 
на Земята

с астероид или метеорит, каквито сме 
гледали в холивудските филми, далеч 
не е спекулация.

Голям сблъсък с космическо тяло е 
на практика неизбежен и затова трябва 
внимателно да се наблюдава какво се 
случва в Слънчевата система. Въпросът 
не е дали ще се случи подобен катакли-
зъм, а кога и най-вече предотвратим 
ли е той. Историята вече показа част от 
потенциалните рискове при сблъсък с 
космическо тяло.

Един от най-големите документира-
ни удари с космически обект е този в 

Тунгуска, Русия. През 1908 г. метеорит 
успява да изравни със земята над 2000 
кв. км гора. Учените смятат, че диаме-
търът му е бил поне 40-60 м. През 2013 
г. друг метеорит пада в Челябинската 
област и отново напомня за потенциал-
ните рискове, на които сме изложени.

Сега НАСА бърза да навакса пропу-
ските в изучаването на близките до Зе-
мята обекти, а правителството на САЩ 
показва силен интерес към програмата 
за NEOCam. Американската космическа 
агенция има поставен срок до 2020 г. за 
събиране на подробна информация за 
космическите тела, близки до земната 
орбита.

Учените обаче се притесняват, че 
може и да не успеят за толкова кратко 
време.

През 2018 г. от НАСА съобщават, че 
вече са засечени и описани около

8000 големи 
космически обекта

но специалистите са на мнение, че поне 
два пъти повече такива все още не са 

открити. Като илюстрация за това колко 
сериозно е положението, от Агенцията 
посочват, че ако се установи, че такъв 
обект заплашва живота на Земята, ще са 
необходими поне 10 години за реакция.

От НАСА освен това изчакват да 
приключи проучване на американската 
Национална академия на науките (НАН), 
след което вече ще бъде дадена зелена 
светлина за изстрелването на NEOCam. 
Планетарните учени не прекарват но-
щите си в паника, че във всеки един мо-
мент може да дойде краят на света, но 
не пропускат да изтъкнат колко важна е 
реализацията на проекта NEOCam.

Въпреки че телескопът е почти готов 
за пускане, крайните срокове това да се 
случи продължават да са неясни.

Един от вариантите NEOCam да бъде 
изстрелян възможно най-скоро е друг 
проект, наречен IMAP. Той ще бъде 
приведен в действие през 2024 г. и 
ще представлява уред за космическо 
картографиране, изведен в орбита от 
ракета. Апаратът ще изучава слънчевия 
вятър, а орбитата му около Земята е 

идеална и за дейността на инфрачерве-
ния телескоп. На борда на ракетата има 
достатъчно място и за двата уреда.

Само че нуждата от одобрение и 
финансиране от страна на правител-
ството, за

да бъде изстрелян 
телескопът навреме

си остава. NEOCam е значително по-
скъп от наземните телескопи, защото 
разполага с инфрачервена технология 
за разпознаване и прецизно измерване 
на космическите обекти. Никой негов 
наземен вариант не може да постигне 
същото.

Затова НАСА тепърва ще трябва 
да убеждава Конгреса колко важна е 
програмата NEOCam, защото освен 
спасяването на човечеството събира-
нето на информация за астероидите и 
метеоритите ще даде и редица ценни 
познания за галактиката ни. А те биха 
могли да набележат за НАСА и частните 
й сътрудници цели за бъдещи космиче-
ски мисии.

С телескоп С телескоп 
срещу армагедон: срещу армагедон: 
900 опасни 900 опасни 
астероида астероида 
до Земятадо Земята
НАСА иска да изстреля възможно най-бързо уред, който да ги следиНАСА иска да изстреля възможно най-бързо уред, който да ги следи
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Учени от Австралия и Индонезия установиха, 

че скоростта на ветровете над Световния 

океан и височината на вълните му са се 

увеличили от 1985 г., съобщава сп. „Сайънс“.

По-високите показатели са особено забележи-

ми в Южния океан. Там височината на вълните е 

нараснала с 5% процента, а скоростта на вятъра 

- със 7%.

Освен това специалистите регистрирали про-

мени в южните части на Тихия и Атлантическия 

океан, както и в северната част на Атлантическия 

океан. В тези райони скоростта на вятъра се е 

увеличила с 1 секунда, а височината на вълните - 

с 1-2 сантиметра.

Учените изследвали въпросните показатели с 

помощта на висотомери, радиометри, скатероме-

три и спътници.

В Ботсвана е бил открит най-големият неш-

лифован диамант в най-новата история 

на страната. Скъпоценният камък бил 

изкопан в мината „Карове“, която се експлоатира 

от канадска компания. Само за последните две 

години на същото място са намерени 12 диаман-

та с тегло от над 300 карата.

Така беше подобрен рекорда от ноември 

2015 г., когато компанията откри друг диамант 

- 1109-каратовия диамант „Леседи ла Рона“. 

Той беше продаден две години по-късно, след 

като британска компания плати за него 53 млн. 

долара.

Новият 1758-каратов скъпоценен камък е 

по-голям от топка за тенис. Той заема второто 

престижно място след 3106-каратовия диамант 

„Кулинан“, открит в Южна Африка през 1905 г.

Вълните в океана са 
„пораснали“ с 1-2 сантиметра

Откриха 1758-каратов 
диамант в Ботсвана

В
нукът на Тодор Живков 

- Тодор Славков, си купи 

частен самолет. За новата 

придобивка се разбра от 

социалните мрежи, където малък 

Тошко, както е прякорът му, се 

похвали сам.

Внукът на Тато избрал летателната 

машина след сериозно проучване 

и много консултации с експерти 

в областта. Той закупил самолета 

от Австрия, където получил най-

изгодното предложение. Според 

запознати луксозната придобивка 

надхвърля 1 млн.

Дали е изкарал курс за пилоти-

ране, или ще ползва личен пилот, 

Тодор не споделя, но и двете опции 

също не са никак евтини. Мечтата 

да се возиш сам в самолет коства 

между 40 000 и 45 000 хиляди евро, 

а да си наемеш авиатор - по 5-6 бона 

на курс.

След скъпарската покупка името 

на малък Тошко попада в списъка 

с 50-те българи, които могат да се 

похвалят с подобна екстра.

По-голямата мистерия обаче е как 

наследникът на Тодор Живков има 

толкова сериозни финансови въз-

можности, след като няма натрупан 

трудов стаж.

Неотдавна самият той се похва-

ли, че фамилията му е наследила 

достатъчно пари от Тато и повече от 

20 години не е изпитвал финансови 

проблеми. Наследството му било 

солидно и опитвал да инвестира в 

две фирми, където е съдружник.

В
идеото на сингъла „Me!” на 

Тейлър Суифт е с 65,2 ми-

лиона гледания в Youtube 

през първите 24 часа след 

пускането му.

По този начин видеото влезе в 

книгите за рекорди, като направи 

Тейлър Суифт изпълнителката с най-

много гледания на неин клип през 

първите 24 часа след пускането му 

в Youtube.

Тя изпревари певицата Ариана 

Гранде, чието видео за песента 

„Thank U, Next” имаше 55 милиона 

гледания през първите 24 часа след 

пускането му.

За сравнение видеото за друга 

от най-известните песни на Тейлър 

Суифт през последните няколко го-

дини - „Look What You Made Me Do”, 

имаше 43,2 милиона гледания през 

първите 24 часа след пускането му.

Двадесет и девет годишната 

Суифт наскоро призна, че се вдъх-

новявала от домашните си котки 

Оливия и Мередит.

Малък Тошко си купи 
частен самолет

Тейлър Суифт счупи 
рекорд в Youtube

„В
инаги съм знаел, че един ден 

ще бъда на същото място, на 

което Мадона е снимала „Like 

a Virgin“. Това написа Азис 

и публикува снимка от поредното си 

пътуване. Певецът сподели с последова-

телите си във Facebook, че разпуска във 

Венеция.

Азис се е снимал на фона на един от ем-

блематичните канали в италианския град. 

По потника, който носи, става ясно, че той 

е случил на хубаво време за разходки из 

забележителностите.

„Ако дойдеш към Барселона, ще ти 

покажа и къде си е купила апартаментче“, 

отговори му фен под публикацията.

Преди няколко дни попфолк изпълни-

телят качи снимка и изтъкна, че тръгва на 

път с двама свои приятели.

Азис разпуска 
с приятели 
във Венеция
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26-годишен манекен внезапно умря по 
време на дефиле в рамките на Седми-
цата на модата в Сао Пауло, оповести-

ха организаторите.
Талес Соариш се почувства зле по време на 

дефиле на бразилския бранд „Окса“, се казва в ко-
мюнике на организаторите. Причини за смъртта 
му не се споменават.

Младият мъж, чийто сценичен псевдоним е 
Талес Кота, припаднал, докато се обръщал, за да 
слезе от подиума. Според в. „Фоля де Сао Пауло“ 
зрителите първоначално помислили, че пада-
нето му е в рамките на специална „постановка“, 
свързана с дефилето.

Брандът „Окса“ обяви в Instagram, че е съкру-
шен от смъртта му.

Седмицата на модата в Сао Пауло започна на 
22 април. Това е най-значимото събитие в област-
та на модата в Латинска Америка.

Малшанс: Манекен умря 
по време на дефиле

В
иктория Бекъм може да се 
събере с другите момичета 
от групата „Спайс гърлс“ за 
предстоящите й концерти 

в Лондон.
Певицата, станала модна дизай-

нерка, вече отхвърли възможността 
да пее заедно с Мелани Браун, 
Мелани Чизхолм, Ема Бънтън и Гери 
Хорнер по време на предстоящото 
им турне. Виктория обаче се съгла-
сила да се появи на сцената на един 
от концертите на момичешката 
група на стадион „Уембли“ в британ-
ската столица през юни.

„Изглежда, че става въпрос за 
втория концерт на „Уембли“ на 14 
юни - заяви източник, цитиран от в. 
„Дейли стар“. - Все още не е оконча-
телно решено какво тя ще прави на 

сцената.“
Виктория не е склонна да пее на 

живо, но не отхвърля идеята да се 
появи заедно с другите момичета 

на сцената. „Тя настоя, че не желае 
да бъде под натиск да пее на живо, 
но е възможно да танцува заедно с 
тях“, поясни източникът.

Виктория Бекъм може да 
се събере с другите спайски

тетелнлно решено какво тя ще прави на появи заедно с друугите момичета тях , пооясяснини изтточоч иникък т.

За трети път: Идрис Елба 
ще вдига сватба

Ч
овекът, който се появява като 
Дарт Вейдър по време на филмо-
ви премиери и пред събития за 
феновете на сагата, ще продаде 

на търг костюм, създаден през 1979 г. от 
дизайнерския екип на „Междузвездни 
войни“ през следващия месец.

Костюмът е от 17 части и включва 
черната маска на злодея, ботуши, чифт 
пелерини и шнур, казват от къщата, които 
очакват цената му да бъде между 1 и 2 
млн. долара.

Продавачът е Брайс „Кермит“ Елер, чий-
то дълбок глас му помогна да си намери 
работа, явявайки се като Вейдър на пре-
миери, подписване на книги и събития 
като връчването на награди на Американ-
ската филмова академия от 1978 г. насам.

Костюмът, който се продава на търг, 
е една от малкото дрехи на Вейдър, 
произведени през 1979 г. от екипа на 
„Междузвездни войни“ на Джон Молло в 
Лондон за филма „Империята отвръща на 
удара“. Не е ясно дали някакви части от 
продавания костюм са били използвани 
при снимките, преди да са били дадени 
на Елър.

Продават на търг 
костюма на Дарт Вейдър

Кичур от косата на Леонардо да Винчи за 
пръв път ще бъде изложен публично на 2 
май, за да се отбележи 500-годишнината от 

смъртта на художника, оповестиха италиански 
експерти.

„От другата страна на Атлантическия океан 
получихме кичур коса, известен като косата на 
Леонардо да Винчи - заяви Алесандро Вецози, 
един от кураторите на изложбата „Леонардо е 
жив“ във Винчи, недалеч от Флоренция. - Този 
кичур, съхраняван тайно досега в американ-
ска колекция, за пръв път ще бъде представен 
публично в рамките на изложба, която ще бъде 
открита на 2 май във Винчи.“

Италиански експерти се надяват да подложат 
на ДНК изследване въпросния кичур коса, за да 
се установи дали Леонардо да Винчи има живи 
наследници, или не.

Показват кичур от косата 
на Леонардо, пазен в САЩ

А
ктьорът Идрис Елба се вре-
че през уикенда на годени-
цата си Сабрина Даури на 
церемония в Мароко. 29-го-

дишната булка блесна на събитието 
с рокля на Вера Уанг, а тридневните 
тържества се проведоха в различни 
хотели в Маракеш.

Това е трети брак за 46-годишния 
актьор. От първия с Хане Норгард 
той има 17-годишна дъщеря. Втори-
ят със Соня Никол Хамлин продъл-
жава само четири месеца.

На въпроса какво прави годени-
цата му „единствената“, Идрис Елба 
каза преди време: „Допадаме си. Тя 
ме разсмива и имаме общи цели. Тя 
ме прави щастлив. Кара ме да праз-
нувам успехите и да се замислям, 
когато не съм много сигурен“.
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Голямата страст на 
Шарлийз Терон е... балетът

„Д
ъщерите ми нямат мобил-
ни телефони“. Това заяви 
Никол Кидман и изтъкна, 
че би искала да държи де-

цата си далеч от социалните мрежи. 
Актрисата ще се появи на корицата 
на майския брой на Vanity Fair.

„Те нямат телефони и не позволя-
вам да имат Instagram. Опитвам се 
да им поставям някакви граници“, 
разкри известната майка.

По думите на Кидман, когато тя не 
придружава съпруга си Кийт Ърбън 
на неговите турнета, прекарва спо-
койно дните си заедно с дъщерич-
ките си Фейт и Съндей в Нешвил.

Актрисата споделя още, че за 13 
години брак с музиканта двамата се 
познават до такава степен, че знаят 
какво иска другият от връзката. 
„Изключително просто е“, казва тя.

На въпрос дали покровителства 

по-големите си деца, тя отговаря, 
че те вече отдавна са самостоятел-
ни. По думите й 26-годишната Бела 
вече е омъжена и има собствен 

бизнес с тениски, докато синът й 
Конър, който е с две години по-
малък, живее в Маями и композира 
музика.

Никол Кидман: Дъщерите 
ми нямат телефони

Д омашен питомец от породата немски дог, 
търсейки кучешко лакомство, неволно е 
подпалил кухнята на стопаните си.

Необичайният инцидент е станал в град Рай-
хенбах, германската провинция Саксония. Догът, 
чието име не се споменава, е поставил лапите 
си върху кухненския плот и неволно е включил 
готварската печка. В резултат на това е пламна-
ла дървена дъска за рязане. Пожарът бързо е 
обхванал кухненските шкафчета, съобщиха от 
местната полиция.

Пристигналите на мястото пожарникари са 
успели да овладеят огъня. Трима души, които по 
това време са се намирали в дома, са получили 
медицинска помощ заради вдишване на пушек.

Въпреки че е било доста уплашено, кучето не 
е пострадало. Нанесените на кухнята щети се 
оценяват на 20 000 евро.

Вселената е по-млада, отколкото се смяташе 
досега, и се разширява много по-бър-
зо. Това показват нови астрономически 

изследвания.
Новите данни сочат, че познатата вселена 

е приблизително на 12,5-13 милиарда земни 
години, което е с около един милиард години по-
малко, отколкото се смяташе от космолозите.

Данните, събрани от космическия телескоп 
„Хъбъл” на НАСА, доведоха до моментно бло-
киране на стандартния модел на физиката, тъй 
като учените по света обмислят последиците от 
новата информация.

Новото число пряко влияе върху способността 
на човечеството да отгатне възрастта на позната-
та вселена - интегрално изчисление на физиката.

Немски дог подпали кухнята 
на стопаните си

Вселената е с 1 милиард 
години по-млада

Д
ен след като фенове се 
събраха в Западен Холивуд 
на протест, Бритни Спиърс 
наруши мълчанието си и 

отговори на спекулациите, че е 
държана в психиатрична клиника 
против волята й.

„Има слухове, заради които 
членове на семейството и екипа 
ми получават смъртни заплахи. 
Опитвам се да отделя време за себе 
си, но нещата, които се случват, 
правят това много трудно. Не вяр-
вайте на всичко, което прочетете и 
чуете. Любовта и отдадеността ви са 
страхотни, но имам нужда от малко 
уединение сега, за да се справя с 
трудностите, пред които ме изправи 
животът. Би било чудесно, ако 

можете да ми го дадете“, призовава 
звездата.

Спиърс влезе в лечебното заведе-

ние в началото на месец април, като 
според информацията е постъпила 
доброволно.

Бритни Спиърс поиска 
уединение от феновете

П
ървата страст на холивуд-
ската красавица Шарлийз 
Терон е бил балетът.

На въпроса дали винаги 
е искала да стане актриса, Терон 
признава: „Не, аз бях балерина, ко-
гато бях на четири години, и смятах, 
че това е нещото, с което трябва да 
се занимавам. Напуснах Южна Аф-
рика на 16 години и учех в чужбина, 
издържах се с моделство. Бях в Ню 
Йорк, когато разбрах, че с кариера-
та ми е приключено, колената ми 
бяха казали „чао“, а аз никога не съм 
нямала план Б“.

Тогава нейната майка Герда идва 
на помощ, предлагайки й да опита 
с актьорството. „Тя долетя, за да ме 
види през декември, беше смра-
зяващо, аз живеех в едно мазе без 
прозорци и ядях сладолед. Казах й, 
че не знам какво да правя, а тя ми 
каза: „Знаеш ли какво чух, че снимат 

филми в Лос Анджелис, трябва да 
отидеш. Все пак не искаш да си на 

80 и да се чудиш какво можеше да 
бъде“.
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И
звестният американски 
телевизионен водещ Лари 
Кинг претърпя сърдечен 
удар, след което бе отка-

ран в болница.
Инфарктът се е случил, докато 

Кинг се готвел да отиде в болницата 
за ангиограма заради затруднения 
с дишането, които изпитвал в про-
дължение на месеци. На водещия е 
извършена ангиопластика и са му 
поставени няколко стента.

85-годишната легенда е в интен-
зивното отделение за сърдечни бо-
лести и се очаква да бъде изписан.

Кинг получава инфаркт за втори 
път. Първият е през 1987 г. 

Легендарният водещ 
Лари Кинг получи инфаркт

П
евицата Адел била видяна 
да се целува страстно с 
нов мъж в Ню Йорк.

Британската мегазвезда 
обяви, че се е разделила със съпру-
га си Саймън Конеки преди десе-
тина дни. Заради брадата новата й 
любов прилича много на него.

„Адел е силна жена и е решена 
да продължи живота си като всеки 
нормален човек, който иска да 
преживее разпадането на брака 
си - каза човек от обкръжението й. 
- Тя има слабост към американците, 
откакто живее в Лос Анджелис.”

Адел е на 30 години. Тя има 
6-годишен син от Саймън Конеки. 
Двамата обявиха, че въпреки раздя-
лата си ще се грижат заедно за него. 
Бракът им продължи три години, 

но според в. „Сън“ те отдавна са 
живеели разделени - тя в дома си 

в Бевърли хилс, а той - във Велико-
британия.

Адел вече има нов мъж 
в живота си

В
место някое екзо-
тично кътче зад 
граница Николета 
Лозанова избра 

Сапарева баня за своята 
почивка за Великден. Брю-
нетката сподели няколко 
снимки в Instagram, за да се 
похвали, че разпуска в спа 
център.

От кадрите на изкусител-
ката се вижда, че тя е била 
заедно с приятеля си Ники 
Михайлов – двамата са се 
снимали по халати.

Вместо да сподели 
снимки на яйца и козуна-
ци, както правят повечето 
БГ звезди по Великден, 
Лозанова избра да покаже 
прелести и се щракна по 
бельо в хотела.

Освен че се е поглезила 
с различни процедури, Ни-
колета е събрала и малко 
тен, пиейки коктейли.

По-рано любимата на 
вратаря на „Левски“ бе на 
Малдивите и Занзибар.

Николета Лозанова разпуска 
на спа за Великден

Обградени от малки розови медузи, водо-
лази любители от целия свят се гмуркат 
в дълбините на Червено море, за да се 

полюбуват на коралите, които са застрашени от 
развитието на туризма в Египет.

В морето край брега, където е разположен 
курортният град Хургада, риби клоуни, бодло-
перки и риби от семейство Хетодонтиди плуват 
между коралите на десетина метра дълбочина. 
Снабдени с плавници и кислородни маски и 
придружени от професионални водолази, ту-
ристи, повечето от които европейци, се любуват 
на гледката. Така обаче поставят под въпрос 
същесвуването на коралите, категорични са 
експерти.

В Хургада, където край морето са построе-
ни хотели и търговски комплекси, цените са 
относително ниски, за да се привлекат възможно 
най-много туристи.

Коралите в Червено море 
са застрашени от туризма

Американка получи печалбата си от 50 000 
щатски долара от лотарията „Пауърбол“ 
с два месеца закъснение, като обясни, че 

котката й е скрила билета.
Жената купила няколко билета за лотарията с 

тираж на 23 февруари и ги сложила на сигурно 
място - на нощното шкафче. Котката й обаче ги 
бутнала заедно с други хартии и те паднали зад 
леглото. Жената, която е на 67 години, ги открила 
чак при пролетното почистване.

„Когато купувам лотарийни билети, никога не 
гледам тегленето на номерата. Проверявам дали 
съм спечелила чак след няколко дена. Този път 
не знаех обаче, че котката ги е бутнала от шкаф-
чето“, обясни тя.

Късната проверка показала, че единият от би-
летите е печеливш, и жената потърсила печалба-
та си от клона на лотарията в Балтимор.

Котка скри лотариен билет 
с печалба $50 000
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Р
азпростиращи се на 

стотици квадратни метри 

или сгушени в малки изби, 

странните казина по света 

привличат посетители, 

решили не само да опитат 

късмета си, но и да зърнат необичай-

ните игрални зали. Някои от тях са 

разположени в замъци, други са част 

от огромни хотели, а има и такива на 

отдалечени на стотици километри от 

каквото и да е населено място.

Ето ги най-странните казина по света, 

открити от MailOnline Travel:

Club Casino Ушуая, 
Аржентина

Разположено на брега на най-южния 

град в света, казиното в Ушуая, Аржен-

тина, може да се похвали с нетради-

ционна архитектура.

Намираща се на брега, сградата му е 

наречена Club Casino, или End of World 

Casino, и е построена във формата на 

кит.

Стартира работа през 2009 г., за да 

привлече туристите, преминаващи през 

отдалечения град на път към Антаркти-

ка, както и корабните работници.

Разполага с три етажа със слот маши-

ни, специална покер зала и ресторант, 

гледащ към Beagle Channel.

Dragonara Casino, 
Малта

Казино Dragonara, разположено в 

оживения град Сейнт Джулиънс, се 

намира в бивш дворец, на собствен по-

луостров, осигуряващ на комарджиите 

спираща дъха гледка към морето.

Голямата класическа сграда е постро-

ена през 1870 г. като лятна резиденция 

на местен благородник.

Тя работи като казино от 1964 г. и 

сега е отворена 24 часа в денонощието, 

седем дни в седмицата, като предлага 

300 игрални автомата, 15 маси на живо 

и първокласна покер зала.

Excalibur Hotel & Casino, 
Лас Вегас, САЩ

Намира се на прочутия булевард 

Strip, като представлява приказна кре-

пост с множество кули.

Открито е през юни 1990 г. и по това 

време е най-големият хотел в света - с 

над 4000 стаи, разположени на над 70 

акра.

Междувременно зоната за игри с 

площ 30 480 квадратни метра включва 

1200 слот машини и покер зала, която е 

отворена денонощно.

Средновековната тематика е застъпе-

на в цялата сграда, а кулите на кази-

ното помещават ресторант, наречен 

Steakhouse Camelot.

North Cadbury Court, 
Великобритания

Разположен в сърцето на английската 

провинция - в Съмърсет, North Cadbury 

Court крие уникална тайна.

Под величествения дом от XVI век 

преустроената изба разполага със скри-

то казино. Само гости, които резерви-

рат целия имот, имат достъп до него.

Това го прави не само едно от най-

малките казина в света, но и едно от 

най-ексклузивните.

Разкошно декорираното помещение 

има маси за блекджек и рулетка, както 

и зашеметяваща покер зала, скрита зад 

кадифена завеса.

Desert 
Cave Hotel, 
Австралия

Казината обикновено 

са разположени в на-

селено място или поне 

в близост до него. Това 

обаче не се отнася за 

хазартната зона на хо-

тел Desert Cave в Кубер 

Педи, Австралия.

Тя се намира на 687 

километра от най-близ-

кия град Алис Спрингс.

Посещението в под-

земната игрална зала е 

описвано като неверо-

ятно приключение.

В изба или замък: В изба или замък: 
Най-странните Най-странните 
казина на света

Club Casino Ушуая Excalibur Hotel & Casino

Dragonara Casino

North Cadbury Court Desert Cave Hotel

Някои са разположени на полуостров, Някои са разположени на полуостров, 
други в замък, а трети под земятадруги в замък, а трети под земята



В изба или замък: 
Най-странните 
казина на света



БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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