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ОТ РЕДАКТОРА

Може и да не харесвате Слави. Може 
и да искате той да стане новият преми-
ер на България. Или просто да се заба-
влявате със скечовете и да харесвате 
музиката на “Ку-ку бенд”. Или визията на 
беквокалистките. Каквото и да е – Слави 
Трифонов е неизменна част от полити-
ко-обществения и културния живот на 
България, и то от телевизионния ефир. 
Някак си знаеш, че Слави е там, в ефира. 
Дори и да не го гледаш редовно – зна-
еш, че е там. Но този период изглежда, 
че приключва. Трифонов обяви, че по-
следното му предаване по bTV ще е на 
31 юли и той е решил да не подновява 
договора с първата частна национална 
телевизия, която го превърна в нещо 
повече от звезда.

Всяко нещо има начало и край. За 
много зрители финалният епизод на 
“Шоуто на Слави” ще е край на една 
епоха в техния живот. Когато свърши 
сериалът “Приятели”, за зрителите от 
моето поколение това беше ясен знак, 
че сме пораснали – не сме вече учени-
ци или студенти, а сме нагазили дълбо-
ко в дебрите на живота. И беше тъжно.

Малко тъжно е и сега – не защото 
Слави слиза от ефира на bTV. Наистина 
е край на една илюзия – че телевизион-
ните герои могат да бъдат революцио-
нери, че предаванията могат да са бунт, 
че промяната ще дойде от ефира. В ед-
на нормална държава Слави Трифонов 
в този му вид нямаше да е възможен. 
Слизането му от екрана щеше да е 
добра новина, ако беше именно защото 
България се е превърнала в такава 
нормална държава. Но то не е.

Съгласни или не с позициите, с 
методите и стилистиката на Слави, той 
е прав – медийната среда в България не 
е такава, каквато всички бихме искали 

да бъде. Казвал съм го тук и преди – не 
е нормално да приемаме вечерното 
забавно шоу преди сън за публицисти-
ка и място за сериозни теми, разговори 
и разследвания – но Слави и екипът му 
къде успешно, къде не поеха тази роля. 

Мнозина искат да видят Трифонов в 
по-сериозна политическа  роля – въз-
лагат на него надеждите за поредния 
спасител – като Царя, като Борисов. Но 
и той ще ги разочарова. Защото голя-
мата промяна е възможна, ако дойде 
само от хората, отдолу. Не от поредния 
“месия”. 

Но спирането на “Шоуто на Слави” е 
повод за ретроспекция на всички годи-
ни, в които Слави и колегите му са били 
в ефир – от “Ку-ку” през “Хъшове” до bTV 
– една история на хаоса в годините на 
прехода, сложно преплитане на интере-
сите на властта и медиите, желанието за 
лично богатство, слава и власт. Слави е 
част от този преход и тези отношения. 

Не знам какъв ще бъде следващият 
голям ход на Слави – той е човек с 
размах и съм сигурен, че планът е 
начертан. Не съм успял да говоря с него 
все още, но хора от екипа му казаха, 
че не са разтревожени за бъдещето си. 
Съмнявам се да бъде политика, очаквам 
го отново на полето на шоубизнеса, 
може би отново в телевизионен ефир. 
Кога и къде – зависи от обстоятелства-
та, от желанията и амбициите му. От 
него самия. Но е ясно – Слави не си 
отива. Твърде е рано. За нас остава само 
да гледаме. Но и да не се залъгваме – 
това е просто шоу.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Слави си отива. Но дали?
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Посещението на папа 
Франциск в България 
бе белязано от плахи 
опити за сближение 
между Католическата 
църква и Българската 

православна църква.  Папата проведе 
среща с патриарх Неофит, на която и 
двамата духовни водачи се изказаха в 
полза на единението на християните.

В обръщението си към папа 
Франциск патриарх Неофит изтъкнал, 
че „глава и кормчия на кораба на 

Едната, Света, Вселенска и Апостолска 
църква е сам Господ Иисус Христос и в 
днешните бурни времена наш безусло-
вен дълг е да пазим Неговия кораб от 
каквито и да е пробойни, за да се спасят 

повече човешки 
души“.

От своя страна 
папата заявил: 
„Раните, които в 
хода на историята 
се отвориха сред 
нас, християните, са 
болезнени разкъс-
вания, нанесени на 
Тялото Христово, 
което е Църквата.“ 
Папата казал още, 
че е възможно „да 
предвкусим деня, 
в който с Божията 
помощ ще можем да 
отслужваме на един 
и същ олтар пасхал-

ната тайна”.
Двудневното посещение на папата в 

България бе  

много интезивно откъм 

събития
и предизвика огромен интерес сред 

хората. На летището той бе посрещнат 
от премиера Бойко Борисов. Сред пода-
ръците на Борисов бе и кисело мляко. 
Като дете бабата на папа Франциск го е 
хранила с такова мляко и по този повод 
той – по собствения му разказ – за пръв 
път е чул името България.  Президентът 
Румен Радев посрещна папата като 
държавен глава на Ватикана с всички 
полагаеми му се почести.

В центъра на София папа Франциск 
отслужи молитва за мир с представите-
ли на различни вероизповедания, както 
и Богородичната молитва „Царице 
небесна“. Главата на католиците посети 
и бежанския лагер във Враждебна. Част 
от посещението му бе и визитата в град 
Раковски, където живеят предимно 
българи католици. Там папата отслужи 
молитва и даде първо причастие на 
около 250 деца.

Основните послания, отправени от 
папа Франциск, бяха за единство на 
християните, мир, толерантност към бе-
жанците и др. Той призова хората да не 
се страхуват да бъдат светците, от която 
тази земя се нуждае. Папата неведнъж 
изтъкна богатата история на България 
и нейните заслуги за християнството. 
В храма „Св. Алекснадър Невски“ той 

Папа и патриарх в плах опитПапа и патриарх в плах опит
за сближениеза сближение

Франциск предизвика огромен 
интерес при посещението си в 
България

Сн. Цветомир Петров, БТА

Сн. Цветомир Петров, БТА Сн. БТА

Папа Франциск на  обиколка в София

Папа Франциск отслужи неделна литургия в София Папа Франциск се срещна с бежанци
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Българският генералитет 
трябва да има активна и 
принципна позиция, защото 
безмълвието днес може да 

струва скъпо на подчинените и данъко-
платците утре. Това заяви президентът 
Румен Радев в словото си по време на 
военния парад в София на Гергьовден. 
Според Радев България окончателно се 
е простила с илюзиите, че членството 
в отбранителни съюзи, без развитие на 
собствените способности, е достатъчно 
условие за гарантиране на сигурност. 
Сега обаче има ново изпитание – да се 
трансформират парите за армията в 

съвременни отбранителни способности 
ефективно и ефикасно. „През послед-
ните десетилетия войската ни преживя 
всякакви експерименти, недоимък, 
съкращения, политическо високоме-
рие, но тя винаги оцеляваше, защото 
хората с пагони осъзнават своята 
мисия“, отбеляза Радев. Според него 
Българската армия трябва да заеме 
своето достойно място 

след десетилетия 
пренебрежение

В  парада участваха над 1000 военно-
служещи, 48 верижни и колесни бойни 

машини на Сухопътните войски и 
зенитно-ракетните формирова-
ния на ВВС, както и 10 вертолета 
и самолета от състава на воен-
ната авиация. През тази година 
България отбелязва 141 години 
от създаването на Българската 
армия, както и 15 години от 
присъединяването на страната 
към НАТО. 

На парада бе изпълнен нацио-
налният химн, по време на който 
прозвучаха 20 артилерийски са-

люта. Командващ бе заместник-команд-
ващият на Съвместното командване на 
силите генерал-майор Иван Лалов.

Под аплодисментите на събралите 
се хора и под звуците на Гвардейския 
представителен духов оркестър 
преминаха знаменният взвод на 
Националната гвардейска част със 
знамената светини и 10 представи-
телни блока с бойните знамена – на 
Военната академия „Георги Стойков 

Раковски”, Националната гвардейска 
част, Националния военен университет 
„Васил Левски”, 61-ва Стрямска механи-
зирана бригада и 101-ви Алпийски полк 
– Смолян, от състава на Сухопътните 
войски, на ВВС, Военноморските 
сили, 68-а бригада „Специални сили“, 
Мобилната комуникационно-ин-
формационна система от състава на 
Съвместното командване на силите и 
службата „Военна полиция”.

Президентът призова 
генералите за активна позиция
Над 1000 военнослужещи участваха 
в парада за Гергьовден

Сн. Асен Тонев, БТА
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Открити са двете черни 
кутии на самолета 
на „Аерофлот“, който 
се запали в в неделя 
вечерта при аварийно 
кацане на московското 

летище „Шереметиево“, съобщи ТАСС. 
Двете кутии са били в задоволително 
състояние и следователите са успели 
да съберат записите от разговорите на 
пилотите с кулата, както и видеозаписи 
от камерите и проби от горивото. На 
борда на самолета „Сухой Суперджет 
100“ е имало 73 пътници и 5-членен 
екипаж. Загиналите при трагедията са 
41 души, сред които и 2 деца. Били са 
евакуирани 33-ма пасажери и четирима 
членове на екипажа. 

Сред версиите, по които се работи, 
са лошо време, недостатъчна квали-
фикация на пилотите или техническа 
грешка, е съобщила пред журналисти 
говорителката на Следствения коми-
тет на Руската федерация Светлана 

Петренко.
От „Аэрофлот“ казаха, че полет СУ-

1492, излетял от Москва за Мурманск, 
е бил принуден да се върне на москов-
ското летище по „технически причини“. 
От компанията са задействали кри-
зисен щаб. Според медийната група 
РБК, преди да излети в 18,02 ч., същият 
самолет е извършил още три полета в 
неделя. Самолетът е произведен през 
2017 година и е минал последна техни-
ческа проверка през април. Оцелели 
при трагичната катастрофа пътници са 
разказали пред руски медии, че маши-
ната е била 

ударена от мълния малко 
след излитането

след което извършила твърдо кацане 
и опашната му част се е запалила на зе-
мята. Част от екипажа също твърди, че 

вероятно мълния е виновна за загубата 
на комуникация с въздушния контрол. 

Все още обаче няма официален 
коментар от страна на разследващите 
на твърденията за мълния, която веро-
ятно е ударила машината. Специалисти 
напомнят, че съвременните самолети 
са направени така, че да могат да из-
държат на удар от мълния. Самолетът 
обаче се е връщал на московското 
летище по технически причини, а 
екипажът е направил два опита за 
кацане, като при втория машината се е 
запалила.  

По думите на руския транспортен 
министър Евгений Дитрих, цитиран 
от ТАСС, няма основания полетите с 
този тип самолети да бъдат временно 

спрени, както това се случи с „Боинг 
MAX-737“ след двете фатални ката-
строфи над Етиопия през март и с 
индонезийски самолет през октомври 
м.г. Според цитирани от руската секция 
на Би Би Си коментари в социалните 
мрежи евакуацията се е забавила, 
тъй като пътниците вземали ръчния 
си багаж, което можело да се види от 
любителски видеозаписи.

По думите на официалния пред-
ставител на „Аэрофлот“ обаче извеж-
дането на пътниците е продължило 
само 55 секунди, като по норматив са 
90. Според руското Министерство на 
здравеопазването много от пътниците, 
както и членове на екипажа са полу-
чили тежки изгаряния и са вдишали 
газ. Най-малко девет души са приети 
в болница в критично или в умерено 
тежко състояние. 

Откриха черните кутии на Откриха черните кутии на 
запалилия се самолет в Москвазапалилия се самолет в Москва
Версиите за трагедията са лошо време, слаба 
квалификация или технически проблем

Сн. AР/ БТА

Сн. AР/ БТА

Сн. AР/ БТА

Сн. AР/ БТА
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„Шоуто на Слави” при-
ключва на 31 юли, 
обяви телевизи-
онният водещ в 

собственото си предаване в понедел-
ник вечерта по bTV. Тогава изтича и 
неговият договор с телевизията.

“Аз реших да не подновяваме догово-
ра си. Не си мислете, че имаме проблем 
с нашите партньори от БТВ. Не, това 
е мое, наше осъзнато решение”, каза 
Слави Трифонов.

В понеделник вечерта личният теле-
фон на Слави беше изключен.

bTV изглежда са изненадани от реше-
нието на водещия – те също научили, че 
Слави няма да поднови договора си, от 
телевизионния ефир.

“Водим разговори със „Седем осми“ и 
както обикновено поканихме Слави да 
продължим сътрудничеството си след 
настоящия сезон, но не сме стигнали до 
резултат. Все още нямаме официален 
отговор от „Седем осми“. Ще се изясним 
през следващите няколко дни в офи-
циална среща”, обявиха за BG VOICE от 
пиара на bTV минути след като водещи-
ят обяви решението си.

“За мен това е приключение, което 
продължава за мен благодарение на мо-
ите колеги, благодарение на bTV, но най-
вече благодарение на вас”, обърна се 
към зрителите Слави. “На 31 юли т.г. това 
приключение ще свърши, т.е. “Шоуто на 
Слави” ще спре да съществува.”

“Не мисля да правя нищо 
друго”, обяви Слави

“От много време аз и моите колеги 
не се чувстваме част от медийната 
среда. Просто не се чувстваме на място. 
Погледнете всичко около вас – как е 
организирано, как работи. По-скоро си 
кажете – вие чувствате ли се на място?”

Трифонов каза още, че с екипа си 
биха искали медийната среда да е раз-
лична и че „имаме други разбирания за 
свобода и за начините й на отстояване”. 
Той изтъкна, че усещането за свобода е 
в основата на съществуването на екипа 
му. „Безусловното усещане за свободно-
то изразяване на свободното ни мне-
ние. Защото ние винаги сме говорили 
на вас като свободни хора на свободни 
хора. От позицията, в която сме сега, 
вече не можем да го правим.”

Трифонов ще подари на 9-има зрите-
ли по една от книгите, в които гостите 
на предаването са писали своите посла-
ния и пожелания. Освен тях Трифонов 
ще зарадва свои зрители с ценни 
предмети, подарени от популярни хора, 
гостували в “Шоуто на Слави”. Слави ще 
подари на някого от зрителите си и лек 
автомобил “Mercedes” S-class, в който са 
се возели някои от световноизвестните 
гости на предаването. Късметлиите ще 
бъдат избрани на жребиен принцип, а 
желаещите да участ-
ват трябва само да 
се запишат на fi nal.
slavishow.com.

Темата ще остане ли 
шоуто в програмата 

на Би Ти Ви беше актуална няколко пъти 
през последните повече от две години, 
след като предаването инициира рефе-
рендум за изборни промени, след това 
водещият се заканваше на депутатите, 
че не изпълняват волята на гласували-
те, което стана повод и за неизлъчване 
на едно от предаванията му, а въпросът 
– ще прави ли Трифонов партия или ня-
какъв политически проект, продължава 
да няма финален отговор. Той отрича, 
но пък през миналата година проведе 
кастинг за кандидат-политици.

Първото издание на шоуто се излъчи 
на 27 ноември 2000 г. в ефира на първа-
та частна национална телевизия, която 

тогава беше собственост на News Corp. 
на Рупърт Мърдок.

“Искам да благодаря на моите парт-
ньори от bTV, заради които имахме 
възможността – аз и моите колеги, да 
преживеем това дълго и изумително 
приключение”, каза Слави и благодари 
поименно на всички шефове на те-
левизията от първия ден до сега. “Но 
най-много искам да благодаря на вас, 
уважаеми зрители. Благодаря ви, за мен 
беше чест!”

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Слави спира шоуто, 
напуска bTV
На Гергьовден Трифонов обяви, че не се чувства на 
мястото и последното предаване ще е на 31 юли

Цялата реч на Слави Трифонов може 
да видите и прочетете на нашия сайт 
www.BG-VOICE.com
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Галина Петрова: Какво е за теб 
да се срещнеш с толкова бълга-
ри в Чикаго, да им представиш 
„Историята”? Каква е емоцията за 
теб? 

Христо Стоичков: Емоцията ми 
е много голяма, защото тук започна 
всичко с българския футбол – първата 
победа на Световното през 1994 г., тук 
играх 3 години в Chicago Fire, тук завър-
ши моята кариера на Soldier Field. Тук 
започнах и тук завърших. 

Невероятна, невероятна вечер. 
Искам да благодаря на всички и на 
организаторите, които направиха това 
мероприятие. Страхотно беше. Видях 
едни щастливи хора, едни щастливи и 
горди хора, благодарение на тях ние 
сме израснали и сме минали по този 
път, радвали сме ги по стадионите, 
когато сме побеждавали, когато сме 

вкарвали голове. 
ГП: Тази книга тежи 1 килограм. 

Труден ли беше пътят на тази 
„История“? Трудно ли беше да се 
стигне дотук?

ХС: За мен беше лесно, защото съм 
го изживял, но за Владо (Владимир 
Памуков – съавторът на книгата, б.р.) 
беше трудно, защото в продължение 
на 2 години не е лесно да пишеш, да 
се сещаш за стари неща. Имаше някои 
неща, които не можех да се сетя, той ме 
е подсещал. 

Владо много от времето го е прекар-
вал с мен по самолети, по хотели, по 
лагери, по мачове. Много от нещата ги 
знаеше, но все пак 2 години труд не е 
лесно, защото искахме да покажем на 
хората кой съм. Вътре в книгата има и 
хубави неща, и лоши неща. Не съм спес-
тил на никого нищо, защото ако го спес-
тиш, това няма да си ти. Аз не обичам 
да спестявам неща. За някои хубави, за 

някои лоши – както ги приемат. 
ГП: На премиерата на книгата 

в Чикаго те уважиха много хора, 
имаше изненада за теб – твои съот-
борници, с които си играл в Chicago 
Fire. Как се почувства в момента, в 
който те влезнаха в залата?

ХС: С повечето говоря, с мои бивши 
колеги, с които сме играли в Chicago 
Fire. Естествено че ми е приятно да ги 
видя отново, да сме заедно. Също много 
голяма изненада за мене беше Божидар 
Искренов, който кара повече от 15 часа, 
за да дойде. Най-сърдечно благодаря 
и на Благой Иванов-Багата за това, че 
намери сили да дойде. Знаем колко е 
трудно в такъв момент да се конценти-
раш, да се готвиш за такъв бой, който му 
предстои в Чикаго. Това са неща, които 
са хубави да се видят, че и ние, спорти-
стите, можем да бъдем между хората.

ГП: Какво си пожелаваш след 
„Историята“? Как да продължи?

ХС: Тя моята история е начертана 
още когато съм бил дете, та до ден 
днешен. Пътя съм си го вървял. Къде 
съм падал и ставал, не съм се оплаквал, 
продължавал съм напред. Старал съм 
се винаги да бъда себе си. Това, което 

съм си поставил като моя цел и мой 
сън, се сбъдна.  Оттук нататък гледам си 
внучката, правя си кефа, по-малко зор, 
защото времето си минава.

Само мога да бъда благодарен, че 
играх с такива големи футболисти в дет-
ските ми години, защото първите стъп-
ки са най-важни. В „Марица“ Пловдив, 
в Харманли, в националния отбор, в 
ЦСКА, в Барселона, в Парма, в Япония, в 
Америка, за малко в Саудитска Арабия. 

Това е един много голям път, но 
без моите колеги едва ли можеше да 
постигна нещо, което всеки футболист 
би искал да постигне. Затова казвам, че 
трофеите, които са индивидуални, те са 
на много хора. Те са на семейство, на 
приятели, на треньори, на масажисти, 
на доктори, на шофьори, на публика. На 
всички хора, които са били на стадиона 
и са ни подкрепяли. 

Може би нас ни направи спортисти 
този режим. Това, че искаха всеки ден 
да бъдем прецизни на тренировка, 
това, че искаха всеки ден да побежда-
ваме. Това трябваше да го доказваме 
всеки ден. Затова казвам, че съм щаст-
лив. Аз моята равносметка отдавна съм 
я направил. Хората са го преценили 
кой къде е. Не искам да ме сравняват с 
никого. Също не е хубаво да сравняват 
тези млади футболисти с мен. „Новият, 
новият“ – тези новите нямат да дойдат, 

Камата представи биографичната си книга в Чикаго

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Стоичков: „Падал съм и съм ставал, 
BG VOICE

Сн.: Николай Василев/chicago.bg
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само ще чакаме нещо такова. 
ГП: Те си имат собствена история 

може би? 
ХС: Те си имат собствен живот, първо. 

Когато нямаш нещо начертано и нямаш 
цели, е много трудно да го постигнеш.  

ГП: Това ли е най-важното – да си 
поставиш целите?

ХС: Още като много малък, може би 
когато видях за първи път кой спечели 
Златната топка през 1977 година – 
Кевин Кийгън, си казах: “Защо и аз да 
не я имам един ден!” И започнах да 
преследвам тази цел. Но тези цели са 
постигнати с много труд. 

Когато за пръв път видях българин 
със Златната обувка да я държи в ръце-
те, лека му пръст на Гошо Славков, тога-
ва си казах: “Бат Гошо е от Пловдив, и аз 
искам такава обувка!” И моята цел беше 
също като неговата, да вкарвам повече 
голове и да имам Златната обувка.

никога не съм се оплаквал“ 

Ново

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



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

Сн.: Димитър Танов

Поне 5 поколения бъл-
гари дойдоха да уважат 
легендарния Христо 
Стоичков на премие-
рата на биографичната 
му книга „Историята“ 

в Чикаго миналата събота. А всеки един 
от стотиците хора си тръгна с автограф 
и снимка. Стоичков беше неуморен да 
обърне внимание на всички – над 1,200 
гости на събитието.

“Този град – Чикаго, ме връща в 
спомените, когато много от вас бяхте на 
стадиона, много от вас ни аплодирахте 
– мен и моите колеги за тази първа и 
много жадувана победа за националния 
отбор за 1994 година”, започна разказа 
си Стоичков. “Да покажем, че една малка 
България винаги е можела да се сравня-
ва с по-големи сили. Показахме на целия 
свят, че можем. Показахме на целия свят, 

че можем. И точно тук, от този град, за-
почна нашият възход на това Световно.”

До болка откровен и истински, какъв-
то го познават и обичат феновете му, 
Стоичков разсмя и просълзи публиката, 
като разказа спомени и събра „отбор“ 
от присъстващите гости – в него нареди 
Цецо Йончев и Божидар Искренов-
Гибона, на вратата сложи Димитър 
Попов и покани Багата, с когото „да ги 
бият“, ако пристъпят към вратата. 

Винаги готов да излезе на терена, 
Стоичков обаче не подозираше, че в 
залата има 

още футболисти – гости 
изненада от Chicago Fire
Специално за събитието дойдоха 

няколко негови би-
вши съотборници 
от времето, когато 
Камата играеше 
за Chicago Fire. Сред тях директорът на 
полската футболна лига Пьотър Новак 
и Дима Коваленко, които разказаха 
интересни случки със Стоичков през 
годините. 

„От много дълги се познаваме. Имали 
сме много прекрасни и хубави моменти, 
имали сме и лоши. То е така в спорта“, 
каза Божидар Искренов-Гибона. „От 
много години не бях идвал в Чикаго, но 
като чух за събитието, приех поканата.“ 
По думите му Стоичков е натурален и 
истински. „Той си е такъв, какъвто е, не се 
е променил с годините“, каза Искренов. 

Часове преди премиерата друг бивш 

футболист също каза, че 30-те години, 
които са изминали, откакто последно 
са били на един терен, не са променили 
Стоичков. В шоурума на „Валда USA” 
Косьо Стойков се нареди за автограф 
от легендата, с когото едно време са 
ритали на стадиона в Харманли. „Хубав 
човек е, добродушен“, казва Стойков. 
„Стоичков е един велик футболист“, 
казва Стефан, който също дойде да се 
снима с легендата ни във футбола. Той 
вече е прочел книгата 
и казва, че стилът е 
достъпен и приятен 
за четене. „Описани 
са неща, които няма 

как да ги знаем. Ние гледаме мачове, но 
има неща, които са много по-интересни“, 
казва Стефан.

Подобно на тях други двама по-мла-
ди приятели пък пътуваха 6 часа от 
Детройт, за да си вземат автограф и да 
си направят снимка с Камата. „Христо 
Стоичков е човекът, който ме запали 
първо по футбола и после по Барселона”, 
казва Борислав, който носеше и няколко 
тениски на отбора, за да бъдат разписа-
ни. „Като кажеш „Стоичков“ – няма човек 
по света, който да не знае“, казва негови-
ят приятел Даниел. 

За популярността на Христо 
Стоичков разказва и неговият близък 
приятел, милионерът и филантроп 
Шефкет Чападжиев. „Наскоро бях на 
почивка в Южна Америка. Обиколих 
Бразилия и Еквадор, навсякъде знаят 
името Стоичков, сподели за BG VOICE 
Чападжиев. „Той за мен е много добър и 
весел човек. Още от първия път, когато 
се запознахме, станахме много близки.“

Малки и големи, момичета и момчета, 
всеки беше дошъл в залата, за да се 
докосне до българската мечта от плът 
и кръв. „Реших да дойда и да уважа 
Стоичков, защото за мен той е жива 
легенда и голям българин. Според мен 
всички българи трябва да го уважават, 
защото нашата страна се знае по целия 
свят заради него“, каза Благой Иванов-
Багата. 

Събитието ще се запомни с много 
веселие, за което допринесоха и моми-
четата от „Джърси гърлс“, и танцьори 
на български народни танци, както и 
миниспектакъл от ансамбъл „Хоро“ в 
Чикаго. Организатори на премиерата 
бяха фен клубът на ЦСКА Chicago 
Reds, а водещ на галата беше главният 
редактор на BG VOICE Ясен Дараков. 
Генерален спонсор на посещението на 
Стоичков в града беше транспортна 
компания „Америфрейт“.

Камата неуморен да се снима с 
фенове и да им разпише книгата

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

„Историята” от първо лице – 
Стоичков представи

биографията си в Чикаго

На www.BG-VOICE.com може да видите 
цялата официална част от премиерата 
на „Историята” в Чикаго

Сн.: Георги Бошнаков

Сн.: Димитър Танов
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BG ТЕЛЕГРАФ
България преговаря 
за нов самолет
Българска делегация заминава за 

Вашингтон, за да преговаря за при-
добиването на нов тип боен самолет 

за Българската армия. Делегацията ще бъде 
водена от зам.-министъра на отбраната 
Атанас Запрянов, а в нея ще влязат команди-
рът на Военновъздушните сили ген.-майор 
Цанко Стойков и специалисти от ВВС, както и 
представители на министерствата на финан-
сите и на икономиката. Те трябва да се придържат към параметрите на сделката, 
зададени от парламента.

Борисов: Цветанов загуби 
авторитета си

Цветан Цветанов заличи всичко 
добро, което е направил. Така 
премиерът Бойко Борисов комен-

тира скандала „Апартаментгейт“. Според 
него заместник-председателят на ГЕРБ е 
сложил „лъжица катран в кацата с мед“ и 
така е загубил от авторитета си. Заради 
нашумелия скандал „Апртаментгейт“ 
Цветан Цветанов трябваше да напусне 
парламента, но все пак остана зам.-шеф на 
партия ГЕРБ.

Министерството на туризма 
популяризира СПА дестинации
Министерството на туризма стартира 

европроект за нови малко познати 
дестинации в областта на здравния 

и балнеотуризма в България. Потенциалът на 
България в тази област е огромен. Това обяви 
министърът на туризма Николина Ангелкова. 
Акцент в работата на ведомството е популя-
ризирането на създадените 7 балнео- и СПА 
дестинации. През последните 3 години – от 2015 
до 2018-а, ръстът на приходите от международен туризъм е 34%, а увеличе-
нието при посещенията на чуждестранни туристи е 31 на сто. 

БСП води пред ГЕРБ с 0,5%

Електоралните щети за ГЕРБ, реги-
стрирани още в края на март, 
продължават да отнемат от подкре-

пата за управляващите, която обаче не се 
трансформира в категоричен превес за 
БСП. В резултат на официалния старт на 
предизборната кампания за Европейски 
парламент се запазват паритетните пози-
ции между двете партии с минимален 
аванс от 0.5 на сто в полза на БСП. Това 

оповестиха от „Алфа рисърч“. Предимството, с което социалистите влизат в кам-
панията, е символично. 32,7% от решилите да гласуват биха дали вота си за БСП 
срещу 32,2 на сто за ГЕРБ.

Увеличават се чуждестранните 
студенти
Докато броят на българските 

студенти намалява, чужде-
нците, учещи в български висши 

училища, стават все повече. За пет 
години увеличението е с 37.8%, а делът 
им достига 7 на сто. През учебната 
2018/2019 година студентите – българ-
ски граждани, са 199 400.  В сравнение 
с миналата година те намаляват със 
7600 хил., или с 3.7 на сто. За сметка на това чуждестранните студенти са 15 400, 
което е с 8.5 процента повече.
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Малина Гаджева е 
учителката мечта – 
позитивна, винаги 
усмихната и лъче-
зарна. За 2 години 
с новаторските си 

методи печели авторитет в най-богатия 
регион на Америка. Създава първото 
българско училище в Ориндж каунти. 
Преподава и в математическата школа 
RSM, която е в топ 10 на най-престиж-
ните училища в Щатите. Програмен 
директор е и на уникалното училище 
Melsec, се казва в репортаж на в. „Труд“.

Отстрани изглежда, че Малина е 
имала късмета да срещне отвъд океана 
правилните хора в правилното време, 
но не е само това. Тя се налага като 
успешен начален педагог със своя 
професионализъм, с креативността и 
иновативните си идеи.

Преди да замине за САЩ, тя е успешен 
начален учител в училище „Черноризец 
Храбър” в Пловдив. Завършила е де-
фектология, но последвала примера 
на майка си, която е начален учител. В 
училището е първият преподавател, 
който 

въвежда в обучението 
електронните учебници
„Децата не бива да се унифицират. 

Те възприемат учебното съдържание 
по различен начин – едни, като слушат, 
други, като четат, трети имат по-развита 
визуална памет, четвърти – под формата 
на игра. Пък и днес децата едва ли не се 
раждат с компютърни умения”, обяснява 
Малина.

Тя успява да убеди родителите да 
купят телевизор за класната стая, за 
да може наред с редовните уроци да 
включва и електронни. Часовете й са 
забавни, истински празник за малките, 
и тъй като методите й са много успеш-
ни, училището въвежда електронните 
учебници и телевизорите във всички 
класове.

Заминаването й в Щатите е като 
печалба от лотарията, която дори не е 
искала, нито пък очаквала. Още когато 
се запознава със своя съпруг Лазар, той 
й споделя, че мечтата му е да отиде в 
Америка. „Аз тогава му се изсмях”, казва 
Малина. Женят се, а той продължава да 
мечтае да замине отвъд океана.

Лазар е полицай, от „добрите ченгета”. 
Завършил е психология и е работил 
като педагогически съветник в училище. 
Когато излиза лотарията „Зелена карта”, 
той е сред първите, които си пробват 
късмета, и така в продължение на 18 
години. „Никога не съм го окуражавала, 
даже му казвах, че ако спечели зелена 
карта, да си ходи там да си преследва 
мечтата, но без мен. Бях негативно 
настроена към Америка без обяснима 
причина, някакво вътрешно усещане”, 
обяснява Малина.

След многото неуспешни опити на 
мъжа й тя решава ей така, на майтап, 

също да участва в лотарията и 

късметът е на нейна страна 
– одобрена е

Заминават за Калифорния през 2015 
г. с двете си деца – Йоан, на 17 г., и 
Емануил, на 12 години. „Събрахме живо-
та си в 4 куфара и дойдохме тук с много 
страхове и с малко очаквания”, казва 
Малина.

В Нюпорт бийч живее съученик и 
приятел на мъжа й със семейството си 
и те се настаняват при него. От четири-
мата само Йоан владее английски и им 
превежда по летищата. Мъжът й също 
говори английски, но малко. Пристигат с 
нагласата, че нито един от двамата няма 
да може да практикува професията си.

„Тръгвайки от България, се бях прими-
рила, че край с моята професия, отивам 

в Америка да мия чинии и да гледам 
възрастни хора – казва Малина. – Беше 
ми много мъчно, че с моите български 
дипломи никога повече няма да работя 
любимата си професия като учителка.” 
Лазар пък не може да бъде назначен 
като полицай, без двамата да са положи-
ли клетва като американски граждани, а 
това става след години пребиваване.

Малина започва работа в магазин от 
известната верига T.J. MAXX. Смяната й е 
от 4 часа сутринта, за да не изпада в 

конфузни ситуации 
някой клиент да я попита нещо, а тя 
да не може да отговори на английски. 
Разпределена е в отдела за домашни 
потреби. Работата е тежка – катери се 
по склада, товари стоки, после тика 
огромни тежки колички и подрежда 

стоките по рафтовете в приличен 
търговски вид. Има и норма – 5 такива 
колички на по 4 стелажа за една смяна.

Малина обаче си харесва работата. 
Колективът е интернационален, а вечно 
усмихнатата и позитивно настроена 
българка завързва много контакти. 

Няколко месеца по-късно тя разбира, 
че в съседния град Ървайн има бъл-
гарска църква, приютена в сградата на 
сръбската църква. Там се запознава със 
семейството, което я е организирало. 
„Говорихме си какво съм работила в 
България, а аз започнах да плача, че мно-
го ми липсва работата ми, класът, който 
оставих, и че няма как да практикувам 
професията си, като не знам английски”, 
споделя Малина.

Семейството й предлага да дава част-
ни уроци по български на двете им деца. 

Мис Малинка от Ориндж Мис Малинка от Ориндж 

Талантливата дама създава българско училище и 
печели авторитет в най-богатия регион на САЩ

BG VOICE

БОРЯНА АНТИМОВА

Децата в американското училище имат навика да оставят послания на дъската или бюрото, че мис Малинка е най-добрият учител



7 – 9 май 2019

Това се случва преди Коледа, а след 
Нова година приятели на семейството 
питат дали може да вземе и техните 
две деца. От църквата предоставят на 
Малина библиотеката за уроците по 
български. Уговарят се първият да е на 
16 януари.

„Каква беше изненадата ми, когато на 
16 януари спрях колата пред училището 
и видях навалица. В първия момент си 
помислих, че са хора, дошли на църква, 
но после видях една жена, която дър-
жеше питка върху българско ленено 
бродирано каре”, разказва с разтрепе-
ран от вълнение глас Малина.

На този импровизиран първи учебен 
ден се оказва, че българите са разпрос-
транили помежду си мълвата, че

българска учителка ще 
дава уроци

и са пристигнали 12 деца. Към тях се 
присъединяват и други и в един момент 
библиотеката не може да събере 55-те 
ученици на Малина. Тя оформя класове 
според степента на владеенето им на 
българския. Семейството, организира-
ло църквата, й помага с документите и 
регистрацията на училището.

В българското школо вече има клас по 
български език за американци. Малина 
има 8 ученици, сред които пилот, ком-
пютърен инженер, финансист, очакват 
и лекарка. Всички са американци, 
с удоволствие изучаващи езика ни. 
„Започнахме сътрудничество с универ-
ситета в Лонг бийч с група американски 
преподаватели лингвисти. Имат интерес 
към страната и към културата ни. Техни 
студенти ще заминат през лятото за 
България, а на мен се пада да ги подгот-
вя езиково“, вълнува се тя.

Днес Малина организира всички 
тържества, които се правят и в училища-
та в България. Все още е единствената 
учителка, като понякога майка й, която 
ходи за по няколко месеца в САЩ, поема 
част от класовете. От 2 години там има и 
събори – пролетният се организира от 
училището, а есенният от църквата. На 
тези събори се събира цялата българска 
общност от Ориндж каунти, където 
живеят около 4000 българи. Канят се му-
зиканти от България, пекат се кебапчета, 

играят хора, облечени в 
народни носии

които си донасят от България.
Съдбата среща Малина с една българ-

ка, която й съобщава, че има училище, 
в което преподават математика по 

руската система. “Казах й: „Ти чуваш ли 
се какво говориш, как ще преподавам на 
моя никакъв английски!“, а тя: „Говори с 
директорката, мисля, че тя ще те хареса”, 
разказва Малина.

Тя отива на интервю, занася преве-
дените си български дипломи. „Не знам 
на какъв език си говорихме, някаква 
смесица от руски и английски, но тя ми 
даде шанс да изнеса примерен урок”, 
казва Малина.

Директорката й дава 3 дни за подго-
товка, а тя написва на лист като стихо-
творение репликите си на английски 
и наизустява целия урок. По време на 
часа трепери някой да не я попита нещо 
и тя да не може да отговори. На урока 
присъстват няколко нейни колеги от 
училището, директорката й благодари и 
си тръгва.

„След няколко получавам имейл: 

Добре дошла в нашия 
отбор!

Не можех да повярвам”, вълнува се 
Малина. На едно събиране тя случайно 
разбира, че училище RSM (съкратено 
от Russian School of Maths) е в топ 10 на 
най-престижните училища в Америка. 
В него децата учат само математика по 
руската математическа система, която в 
Щатите е много ценена. „Тя е същата като 
нашата. Ние ги стимулираме да мислят, 
а не да наизустяват”, обяснява Малина. В 
това училище учат само деца на богата-
ши от Ориндж каунти.

Малина започва с 3 деца на преду-
чилищна възраст за лятното обучение. 
„Американците всъщност са много 
толерантни хора. Когато объркаш някоя 
дума, те поправят, но не с насмешка.“ 
Днес тя води група от детската градина, 
I, II и III клас. През миналата година са 

оформили един клас за свръхнадарени 
малчугани. Те учат по много по-сложна 
математическа програма за надарени 
деца на руската спецшкола.

Всички тези богати родители не обръ-
щат внимание на недобрия й английски. 
За тях най-важното е, че децата обичат 
мис Малинка, както я наричат, 

и ходят с желание на уроци
където усвояват основите на математи-
ката, като пеят, скачат, танцуват, рисуват 
под режисурата на една слънчева 
креативна дама.

Децата в американското училище 
имат навика да оставят послания на 
дъската или бюрото, че мис Малинка е 
най-добрият учител.

От тази учебна година Малина 
Гаджева е повишена в длъжност ме-
тодист в RSM. „Обучавам нови колеги, 
също от други училища идват учители 
на наблюдение при мен – споделя 
талантливата дама. – Директорката 
казва, че стилът ми на преподаване е 
уникален.“

Отношението към учителя в Ориндж 
каунти е съвършено различно от това в 
България, разказва Малина. От 7 до 11 
май миналата година например там е 
проведена Седмицата на признателнос-
тта към учителя. 

В училището всичките колеги й се 
възхищават и една втора съдбовна 
среща с рускиня променя живота й. 
Веднъж по коридора среща учителката 
Марина Елисеева. Тя й казва, че има 
собствено училище Melsec, в което се 
съчетава ученето на езици с културен 
обмен между държавите, и я кани в 
екипа си. От миналата година Малина 
поема и този трети ангажимент и е 
програмен директор на училището.

В Melsec има всякакви програми 

според това от какви 
училища идват учениците 

– математически, бизнес, езикови. Те 
минават интензивен 14-дневен курс 
и получават сертификат. Освен това 
правят обиколки из страната. Правят се 
и консултации за ученици, които искат 
да следват в Америка.

Малина въвежда в училището и 
програма за български ученици, които 
искат да видят как е животът отвъд 
океана. Програмата е според това какво 
учат децата в България, това и практи-
куват. Развеждат ги из региона, а там са 
концентрирани всички атракциони в 
Калифорния – „Дисниленд”, „Юнивърсъл 
студио”, безкрайните плажове на 
Ориндж каунти и Лас Вегас на 4 часа път.

Днес семейството на Малина живее 
в затворен комплекс с апартаменти в 
Нюпорт бийч с наем от 2000 долара. В 
комплекса са общо 5 български семей-
ства. Съпругът й работи като охранител 
в мол и много му липсва работата. 
Постоянно ходи на различни курсове 
и чака да минат 2 години, за да могат 
да положат клетвата като американски 
граждани и да има правото да работи 
като полицай.

Големият син Йоан е завършил 
Newport Harbor High School, едно от 
най-големите училища с 2500 ученици. 
Намира се точно в Newport Beach, 
където са концентрирани най-богатите 
хора, но това не комплексира Йоан, на-
против – завършва втори по успех във 
випуска си. Печели пълна колежанска 
стипендия и в момента учи дигитален и 
графичен дизайн, като амбицията му е 
да прави компютърни игри или ком-
пютърни ефекти във филми. Малкият 
Емануил е на 15 години и учи в учили-
щето на брат си.

„Животът е прекрасен и не мога да 
разбера някои хора как се оставят 
животът им да мине в мрънкане и недо-
волство – казва Малина. – Дори и нещо 
да не е хубаво в момента, то е начин да 
те кали, да те направи по-силен. 

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

Малина учи децата от българското училище да правят баница

В Нюпорт бийч на всеки български празник сънародниците ни обличат носии. Малина е вдясно

С Марина Елисеевна – жената, която променя 
живота й

Игри с децата пред българското училище Със семейството



US ТЕЛЕГРАФ

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи „Ексън мобил“ съди Куба за 
отнето от Кастро имущество
Американската петролна ком-

пания „Ексън мобил“ даде на 
съд в САЩ две кубински ком-

пании – „Куба петролео“ и холдинга 
„Симекс“ заради имущество, конфиску-
вано на островната държава по време 
на революцията на Кастро през 1959 г. 
Американският гигант обвинява кубин-
ските предприятия в „незаконен тафик 
на конфискувано имущество“. Обвиненията се отправят по силата на глава трета 
от американския закон „Хелмс-Бъртън“.

.

Джон Кели ръководи компания за 
бежанци
Бившият началник на канцелари-

ята на Белия дом Джон Кели стана 
част от ръководството на компания, 

управляваща центрове за настаняване 
на непридружавани от възрастни деца 
мигранти. Кели беше и министър на 

вътрешната сигурност, стоящ в основата на спорната политика за разделянето 
на нелегални имигранти от техните деца. Няколко кандидати за президент от 
Демократическата партия обвиниха Кели, че се възползва от политиката, която 
е водил по време на престоя си в Белия дом.

„Дженерал мотърс“ изтегля 
368 000 камиона
Американският автомобилен 

гигант „Дженерал мотърс“ 
съобщи, че изтегля 368 000 дизе-

лови камиона със среден и голям тонаж, 
оборудвани със системи за загряване на 
двигателя, поради опасност от пожар. 
Мярката е взета след съобщения за 
19 случая на подпалване. Изтеглянето 
засяга „Шевролет Силверадо“ 4500 и 6500 от 2019 г., тези произведени между 
2017 и 2019 година, както и „Сиера“ 2500 и 3500 с 6,6-литрови дизелови двига-
тели „Дюрамакс“ и опция за загряване на двигателя, от които 324 000 в САЩ.

Иран ще противодейства 
на американските санкции

Иран би трябвало да увеличи 
непетролния износ и да про-
дължи продажбите на петрол, 

за да противодейства на американските 
санкции, каза иранският президент Хасан 
Рохани. Според него Вашингтон взема на 
прицел резервите от твърда валута на 
Техеран. „Америка се опитва да намали 
нашите чуждестранни резерви. Затова 
трябва да увеличим прихода си в твърда 
валута и да съкратим валутните си раз-
ходи”, заяви Рохани. 

САЩ анализират изпитанията 
на ракети от Северна Корея
САЩ и Южна Корея анализират север-

нокорейските изпитания, за които 
южнокорейските военни казаха, че са 

били на ракети с малък обсег. Двете страни 
обмислят „внимателен отговор” на изстрел-
ванията. Това се казва след телефонен 
разговор на американския държавен секре-
тар Майк Помпео с южнокорейския външен 
министър Кан Кьон-уа. Преди това Помпео 
разговаря и с японския външен министър 
Таро Коно за проблема със Северна Корея.





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

Италианският вицепре-
миер Матео Салвини 
изпраща текстове с 
усмивки на френс-
ката крайнодясна 
лидерка Марин льо 

Пен и публикува селфита с австрийския 
крайнодесен политик Хайнц-Кристиан 
Щрахе.

Ликът на лидера на италианската край-
нодясна партия „Лига” сияе на големи 
екрани на митинги на десницата от Прага 
до София.

Салвини, чиито позиции са подсилени 
от собствения му успех и умората на 
избирателите от партиите от основното 
течение, се опитва да изгради мостове 
преди изборите на 26 май за Европейски 
парламент – законодателното събрание 
на Европейския съюз.

На фона на очакванията, че двата най-
големи политически блока ще загубят 
своето комбинирано мнозинство, той и 
други крайнодесни лидери се надяват да 
създадат опозиционен евроскептичен 
съюз с достатъчно места в парламента, за 
да спира или задържа законодателство.

„Нашата идея е да се съберем заедно... 
в нова партия, която по-добре отразява 
обединяващите ни евроскептичните 
възгледи”, заяви съветникът на Салвини 
по външната политика Марко Дзани. 
„Сега е нашият шанс да обединим сили 
веднъж завинаги.”

Крайнодесните лидери споделят широ-
ките идеологически цели за спиране на 
възприемания като либерален курс на ЕС 
и връщане на правомощия на столиците 
на държавите членки. Но те имат разли-
чия в други области, а опитът на бившия 
стратег на американския президент 
Доналд Тръмп Стивън Банън да действа 
като властови посредник между попу-
листките групи в Европа се проваля.

Инвеститорите очакват повишена 
политическа несигурност след изборите 
на 26 май, на които ще бъдат избрани 705 
членове на Европейския парламент или 
751, ако Великобритания не напусне ЕС 
по план.

Общото недоволство от бавния ико-
номически растеж, заплахите за сигур-
ността, идващи от ислямистки бойци, и 
враждебната реакция срещу миграцията 
през отворените граници в ЕС засилват 

подкрепата за евроскептични национа-
листи в много държави членки.

„Сред избирателите има все по-силно 
убеждение да се върви против нормата”, 
каза старшият политически експерт в 
Европейския съвет за външни отношения 
Сузи Денисън. „Точно сега силите, които 
са „анти”, са много по-мотивирани от 
проевропейците.”

Техните успехи и планираното излиза-
не на Великобритания от ЕС ще означава 
реорганизация на наднационалните гру-
пи, създадени от партиите в парламента 
на ЕС, чиято главна роля е да проверява 
и да внася поправки в законите на ЕС, 
разработени от изпълнителния орган – 
Европейската комисия.

Според прогнозите антиимигрантската 
„Лига” на Салвини може да увеличи 
повече от четири пъти своето представи-
телство в събранието на ЕС до 27 места. 

Заедно с прогнозираното увели-
чаване на представителството на 
партията Национален сбор на Льо Пен 
и Австрийската партия на свободата на 
Щрахе, участваща в коалиционно прави-
телство, в което Щрахе е вицеканцлер, 

групата „Европа на народите и свободата” 
(ЕНС), към която принадлежат те, може 
да увеличи присъствието си от 37 на 61 
места.

Салвини, чиято партия участва в 
управляващата коалиция в Италия, иска 
да прегърне други лидери, чиито партии 
са в съпернически групи, като Качински.

Двамата се срещнаха във Варшава през 
януари, а унгарският министър-председа-
тел Виктор Орбан приветства изгледите 
те да създадат съюз като едно от най-го-
лемите събития тази година. 

Заради политическите различия обаче 
критичните към ЕС партии вероятно ще 
останат разделени на поне две фракции 
– едната около Салвини, а другата около 
Качински.

Салвини се възхищава на руския 
президент Владимир Путин, Качински го 
представя като злодей. И двамата са про-
тив имиграцията, но имат разногласия 
как да се подходи към нея. Италия е нетен 
приносител за бюджета на ЕС, Полша е 
нетен получател. Техните възгледи за 
икономиката не съвпадат.

За десните партии в Дания, Финландия 
и Швеция, които смятат Русия за заплаха, 
симпатиите на Салвини и Льо Пен към 
Кремъл са също така червена линия.

„Това е решаващ ас-
пект за много страни”, 
заяви лидерът на пар-
тията „Шведски демо-
крати“ Ими Окесон. „Те 
няма да успеят, няма да 
има подобна група.”

За много партии, 
които са съперници 
на национално ниво, 
също ще се окаже 
трудно да се съберат 
заедно.

Орбан избира да 
остане в най-голямата 
политическа фракция 
в парламента, макар 
че членството му беше 
замразено през мина-

лия месец.
Въпреки всичките му възхвали за 

изграждането на коалиция между 
евроскептиците фактът, че е в група с 
влиятелните властови играчи в Европа, 
показва, че той се ползва с уважение в 
основното течение – нещо, което липсва 
на други популисти. 

Някои се надяват, че това ще се проме-
ни след изборите.

„Да напуснеш силна група, за да се 
присъединиш към слаба група, е трудно 
политическо решение, но да напуснеш, 
за да се присъединиш към група, която е 
също толкова силна и разрастваща се, не 
е чак толкова трудно”, каза депутатът от 
ПиС Ришард Легутко, който е съпредседа-
тел на групата „Европейски консерватори 
и реформисти” (ЕКР).

„За първи път има реален шанс нещата 
да се променят, този политически, дори 
идеологически монопол да бъде подко-
пан по някакъв начин”, каза Легутко.

Връзките между крайнодесните ос-
тават ограничени предимно до лични 
отношения. Когато лидери, които дълго 
са били изолирани у дома и нямат вли-
яние в чужбина, присъстват на митинги 
едни на други, това има за цел да покаже, 
че те не са маргинализирани.

Путин разделя крайните Путин разделя крайните 
десни в Европадесни в Европа

Очаква се те да увеличат сериозно присъствието си 
в Европарламента, но няма да са единни

Виктор Орбан

Матео Салвини
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Обширен доклад на 
ООН за състоянието 
на природата описва 
мрачна картина на 
хаоса, причинен от 
човечеството върху 

околната среда.
Документът от 1800 страници описва 

планета, опустошена от прекомерно по-
требление и потъване в замърсяване, 
където стотици хиляди видове са пред 
риск да изчезнат.

Ето кратко описание на ключовите 
констатации на доклада, звучащи като 
обвинителна пледоария срещу най-раз-
рушителните същества в историята – 
хората.

Населението на Земята се е удвои-
ло за 50 години. Ние не само живеем 
по-дълго от всякога, но също така кон-
сумираме повече. Днес хората извли-
чат около 60 милиарда тона ресурси от 
природата всяка година – увеличението 
е от 80% само за няколко десетилетия.

От 1980 г. насам емисиите на парни-
кови газове, генерирани от човека, са 
се удвоили, добавяйки поне 0,7 градуса 
към глобалните температури.

Всяка година в океаните и реките из-
хвърляме до 400 милиона тона тежки 
метали, токсични и други отпадъци.

Докладът, съставен от повече от 15 
000 научни статии и публикации, изчис-
лява, че 75% сушата, 40% от океаните 
и 50% от реките “търпят сериозни по-
следици от деградацията” на човешка-
та дейност.

Документът, първият по рода си за 15 
години, рисува картина на преоблада-
ващо неравенство, като по-богатите на-
ции консумират значително повече на 
глава от населението, отколкото бедни-
те, които се борят да запазят природни-
те си ресурси.

Всъщност потреблението на матери-
али на глава от населението е четири 
пъти по-високо от това на икономиките 
с ниски доходи.

В Европа и Северна Америка хора-
та консумират няколко пъти повече от 
препоръчания прием на месо, захар и 

мазнини за оптимално здраве, дока-
то 40% от хората по света нямат достъп 
дори до чиста питейна вода.

Пропастта на неравенство е огромна 
и разширяваща се: БВП на глава от на-
селението вече е 50 пъти по-голям в бо-
гатите държави, отколкото в бедните.

Според доклада индустриалният ри-
болов унищожава нашите океани. Той 
е установил, че 70 000 промишлени ри-
боловни кораба оперират в най-малко 
55% от световното море.

Близо 3/4 от основните запаси от 
морска риба са изчерпани или експло-
атирани до границата на устойчивостта 
въпреки усилията на риболовната общ-
ност да въведе квоти и да намали пре-
комерния риболов.

В момента 1/3 от земята е прехвър-
лена на селското стопанство, а 75% от 

сладководните ресурси са предназна-
чени за производството на храни. Като 
цяло най-малко 1/4 от всички емисии 
на парникови газове идват от обработ-
ването на земята, растителната продук-
ция и торенето, като по-голямата част 
от тях са вследствие на производството 
на храни от животински произход.

Разширяването на агробизнеса също е 
довело до изчезването на огромни коли-
чества гори, абсорбиращи CO2: Земята 
е загубила 290 милиона хектара – около 
6% – от горите си от 1990 г. насам.

Употребата на торове, която влоша-
ва способността на почвата да отглежда 
растения и да изсмуква парникови газо-
ве, се е повишила четири пъти само за 
13 години в Азия и се е удвоила в свето-
вен мащаб за същия период.

Учените смятат, че на Земята има око-
ло осем милиона вида растения и жи-
вотни, въпреки че досега само една 
част от тях са били идентифицирани.

Международният съюз за опазване 
на природата (IUCN) “Червената книга” 
каталогизира около 100 000 вида, око-
ло 1/4 от които са класифицирани като 

застрашени от изчезване.
Докладът на IPBES 

(Междуправителствена научно-полити-
ческа платформа за биоразнообразие-
то и екосистемните услуги) обаче оти-
ва много по-далеч, като предвижда, че 
между 500 000 и един милион видове 
биха могли да изпаднат в забвение по-
ради замърсяване и понижаване на ус-
ловията на местообитание.

Нейните автори подчертават, че ка-
квито и загуби да бъдат причинени на 
природата, те ще се върнат върху нас.

Повече от 2 милиарда души все още 
разчитат на дървесината като основен 
източник на енергия и около половина-
та от всички лекарства идват от расте-
ния и животни.

Нещо повече, световните океани и 
гори абсорбират повече от половината 
от емисиите на парникови газове, които 
все още се покачват с всяка изминала 
година. „При сегашните тенденции рис-
куваме драстично влошаване“, се казва 
в доклада. “Основните нужди и лукс за-
висят от природата”, допълват авторите 
на документа.

Хората са най-разрушителните 
същества в историята

ООН алармира за 
природен апокалипсис



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канада репатрира контейнери с 
боклук от Филипините
Канада е предложила на Филипините да репат-

рира шест дузини контейнери, пълни с гниещ 
боклук, погрешно изпратени там преди шест 

години, заяви федералният министър на околната 
среда Катрин Маккена. Маккена каза още, че няма да 
„спекулира” за това къде ще отиде боклукът, когато се 
върне в Канада. Предложението идва в същото време, 
в което Филипините наредиха на своето митническо 
бюро да върне контейнерите с кораб към Канада не 
по-късно от 15 май. Ако офертата бъде приета, боклу-
кът ще се върне през пристанището на Ванкувър преди изхвърлянето.

Нова Скотия отменя игрите по 
ръгби в училище

Решение на Асоциацията на 
спортните училища в Нова 
Скотия да отмени игрите на 

ръгби в държавните училища по съо-
бражения за сигурност,  предизвика 
гневна реакция. Според изпълнител-
ния директор на федерацията Стивън 

Галант решението е свързано с броя на нараняванията. Според статистиката за 
последните пет години за броя на нараняванията в училищни спортове, случа-
ите са 149 в ръгби, 33 в хокей, 32 в американски футбол и 26 във футбол.

Шофьор на такси може да загуби 
лиценза си заради отказано 
пътуване
Глоба до 700 долара, прекъс-

ване или дори загуба на лиценз, 
грози таксиметров шофьор в 

Калгари заради това, че е изоставил 
тийнейджърка от Онтарио извън меж-
дународното летище. 17-годишната Ейва 
извикала такси и казала на шофьора, 
че полетът й е бил отменен и го помо-
лила да я откара до хотела. Той обаче отказал и я оставил на студа, казвайки, 
че совалката може да я закара дотам. Общината в Калгари е получила близо 40 
оплаквания за годината, свързани с откази за пътуване.

Заложничка, застреляна от 
полицията заедно с похитителя
Според гражданската полиция на Британска Колумбия и двамата загинали 

в заложническа ситуация преди пет седмици, вероятно са били застре-
ляни от полицията.

Екипът за реагиране при извънредни ситуации влязъл в къщата, където се 
стигнало до „конфронтация с барикадирания мъж“, завършила с престрелка. 

Мъжът загинал на място, а жената била откарана в 
болница, където починала по-късно. Според близки 
на загиналата тя е била държана като заложничка от 
партньора й. Разследването на инцидента продължава, 
за да се установи дали действията на полицията са били 
законосъобразни. 

Жена от Албърта обвинена за 
шофиране с превишена скорост
Жена от Алберта е обвинена за безотговорно 

шофиране с превишена скорост, след като 
било установено, че е карала с повече от 

120 км над ограничението, докато влизала в град High 
Prairie. 27-годишната шофьорка е била хваната да упра-
влява с повече от 180 км/ч. в зона с ограничение от 60 
км. Колата е бил задържана за седем дни, а шофьор-
ската книжка на жената е спряна, след като дрегерът е отчел „внимание“ на 
алкохолната проба. В провинция Албърта има нулева толерантност към наличи-
ето на алкохол или наркотици по време на шофиране.





Здравей, Ангеле! Имам колега, 
който се пенсионира и изтегли целия 
си 401К план в брой, като според 
неговите думи е платил само 7% 
данъци на сумата, която е изтег-
лил. В случая става въпрос за около 
$40,000, които са били изтеглени. 
Възможно ли е наистина това и би ли 
препоръчал тази стратегия за по-
вече от хората, които са в процес на 
пенсиониране? Какви са последиците 
при изтеглянето на по-големи суми? 

Здравейте и от мен. Въпросът ви е 
много уместен, защото често срещам 
подобни запитвания при работата ми 
с клиенти, когато стане въпрос за 401К 
план. 

Едно е нещото, което ми е трудно 
да разбера – защо в повечето случаи 
хората нямат търпение да издърпат 
целите суми от пенсионните си смет-
ки? Може би се дължи на факта, че за 
първи път в живота си имат в наличност 
такава голяма сума пари наведнъж и си 
представят, че като ги изтеглят, ще се 
почувстват по-заможни и ще могат да 
си позволят неща, които не са могли до 
този момент. Или пък се страхуват от 
бъдещите движения на пазара и неси-
гурността ги плаши до известна степен. 
Каквато и да е причината, това е често 
срещано явление при повечето хора. 

В частния случай, който ми описвате, 
е напълно възможно да са платени 
само 7% данъци на изтеглената сума от 
$40,000. Но ако това е така, то е плод на 
няколко фактора, които са се случили 
едновременно и са помогнали за това 
да бъде възможно математически.

Първо, човекът е бил над 59 и 
половина годишна възраст (което се 
разбира от контекста на вашия въпрос, 
след като се е пенсионирал, преди да 
изтегли сумата от своя 401К план) и 
следователно не трябва да плаща 10% 
наказание за изтегляне на сумата от 
този план преди пенсионна възраст. 

Второ, тези пари са изтеглени в след-
ващата календарна година след него-
вото пълно пенсиониране от работата, 
при което тези $40,000 не са наложени 
върху неговия заработен доход за една 
нормална работна година, което би уве-
личило неговите данъци неимоверно. 
Ако моето предположение е правилно 
и това е факт, този човек е бил обложен 
на около $20,000 доход (ако е женен и 
неговата съпруга също е пенсионер в 
момента). 

Има и още един вариант, ако в 
момента, в който той е дал заявка да 
изтегли парите си от неговия 401К план, 
е помолил да му бъдат удържани само 
7-10% данъци от администратора на 

плана и останалото да му бъде изпла-
тено директно. Това е много възможно 
също, защото при една такава трансак-
ция администраторът на плана винаги 
пита колко данъци да бъдат удържани 
и собственикът на сметката е свободен 
да посочи какъвто процент пожелае. 
Но това не значи, че е истинският 
дължим процент, който би бил дължим 
за данъци, защото неговият данъчен 
счетоводител все още не е сметнал 
останалите облагаеми доходи за същата 
календарна година (ако има такива). И 
само след това можем да разберем точ-
ния дължим процент, който може 
драстично да надвишава това, 
което е удържано първоначално 
от администратора. 

Едно подобно уравнение се 
прави обикновено през следва-
щата година по време на данъч-
ния сезон, при който се обявяват 
всички доходи и се изчисляват 
дължимите на тях данъци. При 
тази ситуация може да се окаже, 
че първоначалните 7% са стана-
ли доста повече в зависимост от 
останалите доходи, както вече 
споменах. 

Дали бих препоръчал такава 
стратегия – категорично не. 
Една от причините е данъчното 
облагане, другата е загубата 
на потенциален растеж, диви-
денти и капиталови печалби 
през годините в пенсиониране. 
Трудно би било за този човек да 
вземе от банката или инвестиция 
в недвижим имот тази възвръща-
емост, която би могъл да вземе 

от правилния портфейл от фондове в 
годините напред. Това важи в още по-
голяма степен при по-големите суми, 
а там вече и данъците стават много 
“по-солени” за бъдещите нетърпеливи 
пенсионери. Важното за всички нас е 
да разберем, че тези пенсионни сметки 
са предвидени да бъдат използвани 
в годините след пенсиониране, и то 
по около 5% от тяхната стойност, за 
да могат да ни служат дълги години 
напред. Правителствата по света са 
сложили наказания за тяхното предва-
рително използване, защото се надяват 

ние да бъдем достатъчно отговорни 
да съберем достатъчно там и да не сме 
зависими от държавата. Защото това е 
тежест за техния бюджет и ще става все 
по-голяма такава за администрацията в 
годините и поколенията напред. 

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

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Мога ли да избегна Мога ли да избегна 
данъците при данъците при 
цялостно изтегляне цялостно изтегляне 
на 401К?на 401К?
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„На Бермудите е 
много красиво, 
спокойно и без-
опасно“, казва 
Катерина Смит, 
която живее там 

вече 20 години. „По-безопасно е от 
Щатите и България“, уточнява тя. Това 
райско кътче е мечтана дестинация за 
ваканция на много българи. Не е обаче 
желано място за постоянно местожи-
телство, тъй като там в момента са се 
установили едва 17 наши сънародници. 

За живеещите в Америка е удоб-
но да прескочат до тези острови 
най-вече заради краткото пътуване 
– само три часа от Източния бряг. 
Освен всички красоти и атракции 
на Бермудите можете да намерите и 
български ястия. Само трябва да си 
отбележите да спрете в ресторанта 
Nonna’s Kitchen или ESCpresso Cafe, 
ръководени от Катерина. Името на 
ресторанта е останало от предишната 
собственичка. Тя се казвала Норма. 
Нейните племенници и племеннички 
обаче не можели да й произнасят 
името й и се обръщали към нея с 
Нона. Тя кръстила и ресторантчето си 
с „новото си“ име.

„Аз и съпругът ми купихме компа-
нията преди две години и половина“, 
разказва Катерина. „Откупихме и името, 
защото заведението имаше много 
добро реноме. Но аз веднага започнах 
да обогатявам менюто с мои български 
ястия“, прибавя тя. Сега Nonna’s Kitchen 
предлага освен сандвичи и супи, също 
и основни и 

безглутенови ястия, както 
и такива за вегани

Отделно се извършват и кетъринг 
услуги за събития и партита.

Катерина казва, че баницата със 
спанак и сирене, айрянът и пълнените 
чушки се продават най-много. Други 
нашенски вкусотии, с които тя очарова 
жителите и туристите, са кюфтетата, до-
машно приготвената лютеница, гювечът, 
шопската и руската салата и лещата.

„Дойдох на Бермудите с надеждата да 
изкарвам по-добри пари и да помагам 
на семейството си“, спомня си началото 
Катерина. „Месец след това дойде 
сестра ми, а малко след това се омъжих 

и останах“, допълва тя. Българката била 
буквално откърмена с ресторантьор-
ския бизнес. Баща й бил сервитьор. 
След това той и майка й направили 
кафе в завода „Васил Коларов“ в София, 
а после отворили свой ресторант. „Аз и 
сестра ми винаги сме работили в тази 
сфера. Както се казва, това можем да 
го правим със затворени очи“, споделя 
още тя.

Основното заведение на сънарод-
ничката ни Nonna’s Kitchen се намира в 
центъра на столицата Хамилтън точно 
до хотелските комплекси и плажовете. 
Отворено е за закуска и обяд. Там има 
24 места отвън, а за обслужването 
се грижат общо 6 души. „Готвим бук-

вално на две печки като вкъщи, 
нямаме истинска кухня“, смее се 
Катерина. „Но държим храната 
да е прясна и вкусна“, прибавя 
тя. Предприемчивата дама носи 
български

подправки и продукти 
чак от Родината

„Товаря в куфарите и ги докар-
вам на Бермудите. Няма как иначе“, 
казва тя. В социалните медии посе-
тителите често препоръчват да не 
се пропуска и огроменият салатен 
бар, който, оказва се, е обявен за 
най-добрия на Бермудите вече пет 
години.

Вторият ресторант на Катерина 
е по-скоро кафе и се помещава в 
индустриалната зона в магазин 
за осветителни тела. От управата 
на търговския обект поканили 
Катерина за партньорство и тя 
приела. В резултат в края на март 
отваря врати ESCpresso Cafe. Тук 
работят двама души. И макар 
кафето да не се казва Nonna’s 
Kitchen, то също предлага българ-
ска храна, която вече е станала 
любима на редовните клиенти. 
Преди да поеме предизвика-
телството със свой ресторант, 
50-годишната Катерина е била 
мениджър в четири други заве-
дения, като се е издигнала посте-
пенно от позицията на сервитьор. 

Казва, че на Бермудите се работи 
здраво, защото цените са много висо-
ки, тъй като почти цялата продукция 
на пазара е внос от някъде. „Местните 
жители повтарят често, че за да живе-
еш в рая, трябва да можеш да платиш 
високата цена“, обяснява българката.

Любопитен факт за Катерина е, че е 
омъжена за Бен Смит, министър в сянка 
в Министерството на спорта, а също 
и национален треньор на отбора по 
плуване. Тя си пътува почти всяко лято 
до България и би искала страната да не 
е на дъното на класациите за европей-
ските държави, но не е сигурна, че това 
може да стане скоро.

Катерина от София пренесе 
българските ястия на 
екзотичния курорт

Баница, айрян и пълнени чушки Баница, айрян и пълнени чушки 
завладяха Бермудитезавладяха Бермудите

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Катерина, в средата, на отварянето на второто си заведение

7-и пиано фестивал за българчета в Чикаго
ДАНИЕЛА СМИТ

На 4 май тази година в биб-
лиотеката на чикагското 
предградие Арлингтън 
Хайтс  се проведе 7-и 

поред пиано фестивал за българче-
тата от района. Една чудесна традиция, 
започнала през 2012 година от иници-
аторите Лили Паслиева, директор на 
Българския учебен център „Знание“, 
и учителката по пиано Даниела Смит. 
Тази година фестивалът премина под 
патронажа на генералното ни консул-
ство във Ветровития град и консула ни 
Иван Анчев беше специален гост.

И този път, както и през миналата 
година се събраха над 30 деца на 
възраст от 6 до 16 години с различни 
преподаватели. Те бяха разпределени 
във възрастови групи и представиха 
по една музикална пиеса, подготвена 

с учител, според нивото и възрастта 
си. Музиката беше много разнообраз-
на – класически, джазови, филмови 
и популярни произведения както на 
български, така и на американски и до-
ри на японски композитори. Разбира 
се, най-многобройни бяха изпълнени-
ята на световни класици, а публиката 
слушаше с огромно удоволствие всеки 
пианист. По-напредналите участници 
представиха сонатини и сонати с по 
няколко части. 

Тази прекрасна инициатива дава 
възможност на децата да се учат едно 
от друго, да се подкрепят в своето 
израстване като музиканти и да съз-
дадат ценни приятелства. Това е от 
голяма важност за нашите български 
деца зад граница – да растат заедно и 
да си помагат. Някои от децата, които 
свирят на фестивала всяка година от 
основаването му, са Алегра Фуджи, 
Стефан Люцканов и Алекса Чернев. Те 

спокойно могат да бъдат определени 
като изградени музиканти. По тради-
ция всички участници получиха награ-
ди – грамоти, трофеи, рози и шоколад, 
да си спомнят с радост за прекрасния 
празник на музиката и пианото, който 

сътворихме заедно с много любов. 
Организаторите на събитието поже-
лаха успехи и много воля на младите 
музиканти да развиват таланта си и 
занапред и да са горди, че са българи 
в „една малка България“ на Чикаго.
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Не кой, а как ни 
управлява

Съдбоносният въпрос за 
България е не кой да ни упра-
влява, а как да ни управлява?

Но нашето омаломощено 
и атомизирано общество се втренчва 
непрекъснато във въпроса: Кой да ни 
управлява? И се върти омагьосано и 
апатично в кръг, даже не в кръг, а в 
свиваща се, насочена надолу спирала.

Защо властта показа такова хищно 
и алчно, ненаситно и корумпирано 
лице? Защото всички там са негодни 
или негодници? Не. Преди всичко 
защото тази власт няма мисия, визия, 
стратегия и компетенция. Погледнете 
цялата История на човечеството – ви-
наги когато една власт в конкретните 
исторически условия няма присъщите 
за съответното време мисия, визия, 
стратегия и компетенция, се случва 
едно и също – самата власт и пълчища-
та около нея започват да дерибействат, 
плячкосват, грабят, натрупват недви-
жимо и движимо имущество. Делата 
на една власт са като блюдата на една 
везна – общественото и личното. Ако 
властта се стреми и знае как да на-
пълни с дела общественото блюдо, то 
натежава, личното се вдига високо и 
никой не се взира какво има в него. Но 
ако властта не слага нищо или почти 
нищо в общественото блюдо на везната, 
то се вдига нагоре и обществото вижда 
само едно блюдо – личното, и се гневи, 
че то се пълни на фона на изпразването 
откъм смисъл на държавата и държав-
ността.

И след подобна власт или настъпва 
кърджалийско време, когато широки 
маси недоволни хора си казват – щом 
властта плячкосва, ще плячкосвам и аз! 
И територията се превръща в сива маса, 
намираща се в в нещо като първичното 
състояние на война на всички срещу 
всички; или идва някой Кир Велики, 
Карл Велики, Петър Велики, Симеон 
Велики – роден с чувство за мисия, 

прегърнал светла кауза, изработил 
осъществима стратегия и действащ със 
забележителна компетенция.

Разбира се, въпросите: Кой да ни 
управлява? И Как да ни управлява?, са 
много тясно свързани. Ето защо изми-
налите десет години дават отговор – 
категоричен отговор, че тази, сегашната 
власт не може да ни управлява, както 
трябва да ни управлява. Десет години 
са не само необходим, те са достатъчен 
срок да се направи този безпощадно 
ясен извод. Последните десет години са 
изгубени за България. Тя се превръща в 
няколко по-гъстонаселени точки (гра-
дове) и... почти нищо друго. България 
е в безпътица, устремена сляпо към 
безбъдеще. 

Разбира се, естествено в днешните 
условия е определен брой градове 
да акумулират население за сметка 
на селцата и центърът да нараства 
за сметка на периферията. Нормален 
закон за развитие е тези, които са пò, да 
получават повече. По-богатите, по-та-
лантливите, по-умните, по-можещите, 
по-рискуващите при нормалното раз-
витие получават винаги повече. Това е 
законът на живота. Но при ненормал-
ното, при анормалното развитие сра-
ботва друг един закон – победителите 
получават всичко. Пет града получават 
всичко. От тези 5 града по същия закон 
по-късно 3 получават всичко. А от тези 
3 града накрая по същия този опасен и 
неумолим закон победителят получава 
всичко! Скоро не една трета от българи-
те, а една втора ще си вадят хляба със, 
чрез, във, около и с помощта на София. 
Скоро и висшата ни футболна лига ще 
е от 10 софийски отбора, 2 пловдивски 
и някакви други още 2 (съществуващи 
само защото държавата им налива пари 
и не си прибира вересиите например от 
58 милиона).

Така е в света на джунглата – вмес-
то, които са пò, да получават повече, 
победителят получава всичко. А АББА 
има такава песен, в която разказват за 
съдбата на победените, когато победи-
телят получава всичко: „Победителят 
получава всичко,/ победеният се 
чувства нищожество./ Пред лицето на 
победата/ това е неговата съдба.“

Докато се варим в собствения си сок, 
ние не можем да си обясним пълно и 
непротиворечиво какво се случва в 
страната ни. Трябва да се погледнем от 
едно ниво на сложност и организира-
ност по-нагоре.

НИКОЛАЙ СЛАТИНСКИ
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милиарда за ден добавиха криптовалутите. Bіtсоіn yдapи 
6-мeceчeн вpъx в пocлeдния paбoтeн дeн нa миналата ceдмицa. 
Haй-дoбpe пoзнaтaтa ĸpиптoвaлyтa пoдcĸoчи c дo 7 пpoцeнтa, 
което e нaй-виcoĸoтo нивo oт 14 нoeмвpи. Aнaлизaтopи нe 
мoгaт дa пocoчaт ĸaĸвa e пpичинaтa зa пocĸъпвaнeтo. 

астероида ще се приближат до Земята до 2029 година. Сред тях е 
и опасният Апофис, който може да причини глобална катастрофа. 
Учени от Пасадена изтъкват, че нито едно от шестте небесни 
тела няма да представлява заплаха, въпреки че две от тях ще 
преминат на по-малко разстояние от това, на което се намира 
Луната от нас.

в цифри

фалшиви български банкноти са задържани в Националния 
център за анализ на БНБ за периода януари-март 2019 г. Най-
голям дял на неистинските български банкноти е с номинал 
20 лева – общо 153. С по-малко дялове са 10 (84 броя) и 50 лева 
(46 броя). Регистрирани и задържани са 1254 броя фалшиво 
евро, 297 броя щатски долари и 67 броя от други валути.

хил. зарядни станции за електромобили има в момента в 
Амстердам. Към 2025 г ще са необходими между 16 и 25 хиляди, 
за да има ефект от проекта, според който до 2030 г. градът да 
бъде напълно затворен за коли и мотори с горива от петрол. От 
2020 г. в Амстердам няма да се допускат дизелови автомобили, 
произведени преди 2005 г.



Можем ли просто да 

ги отстрелваме, бе 

инстинктивният 

въпрос, който све-

тът си зададе, след 

като през миналата 

година досадни дронове проникнаха 

на територията на лондонското летище 

„Гетуик”. И нарушавайки графика на път-

ническите полети и в крайна сметка 

причинявайки пропуснати ползи за мили-

они британски лири.

За някои компании отстрелването 

на дронове е решение, което може да 

има опасни и непредвидими последици, 

затова започват да мислят за по-добри 

варианти – изстрелване на мрежа, ради-

оелектронно заглушаване, прихващане с 

по-голям дрон. Тези компании са част от 

процъфтяваща индустрия, която предла-

га безброй решения с надеждата да бъдат 

разрешени проблемите, причинявани от 

дронове, които летят там, където нямат 

работа. 

В началото на 2018 година 

Федералното управление за авиация на 

отчете над един милион регистрирани 

дрона, а банкова група Goldman Sachs 

прогнозира, че към 2020 г.

ще се продават над 7,8 млн. 
потребителски дронове 

– сектор, носещ приходи от 3,3 млрд. 

долара. 

С разпространението на дроновете 

обаче вероятно ще се увеличат и голе-

мите инциденти, което повдига въпроса 

как да се държат под контрол тези 

непредсказуеми устройства. „Законите 

няма да спрат дроновете, само техноло-

гията може да го направи”, казва Йорг 

Лампрехт, главен изпълнителен директор 

и съосновател на компанията Dedrone 

Holdings Inc., която се е специализирала в 

откриването на дронове. 

„Надпреварата е в ход, бъдещето е без-

пилотно, но ние трябва да останем отго-

ворни и да държим нещата под контрол”, 

допълва Лампрехт.

Дроновете стават по-евтини, по-дос-

тъпни и все по-често се използват в 

бизнеса. Wing Aviation LLC – подразде-

ление на Alphabet, холдингът майка на 

Google преди седмица стана първият 

оператор на дронове, който получи от 

федералното правителство разрешител-

но за дейност като авиопревозвач, което 

позволява на компанията да започне да 

Пъргави летци и причинители на хаос

Във всеки случай дроновете 

не се свалят лесно. Да взе-

мем за пример DJI Phantom 

4, най-популярния дрон в 

САЩ, според данните на Федералното 

управление за авиация, анализирани 

от Бард. Този дрон, който вече има и 

по-нови модификации, се движи с мак-

симална скорост от 45 мили (72 км) 

в час, може да лети на височина до 6 

километра в продължение на близо 30 

минути, сочат указанията на производи-

теля SZ DJI Technology Co.

Дроновете, разработени за със-

тезания, са дори още по-пъргави. 

Максималната им скорост може да 

достигне трицифрени стойности, те 

могат да сменят посоката моментално 

и имат опасната склонност да падат от 

небето, когато бъде прекъснат сигналът 

им от оператора.

„Просто не можете да се справите 

със съществуващите технологии, които 

се използват за сваляне на обичайните 

авиационни машини”, подчертава 

Холанд Майкъл.

Дронове обаче са причинявали 

хаос доста пъти. В случая с летище 

„Гетуик” навлизане на дронове на 

територията на аерогарата блокира 

пътуванията на над 120 000 души за 

над 36 часа. През август миналата 

година два дрона, натоварени с 

експлозиви, нападнаха венецуелския 

лидер Николас Мадуро по време на 

военен парад.

През 2015 година дрон се приземи на 

покрива на офиса на японския премиер 

Шиндзо Абе. Също през 2015 година 

дрон случайно се разби на моравата на 

Белия дом, което наложи временно бло-

киране на президентската резиденция.

„Това е голям проблем, при това не 

само за летищата, но и за всички, които 

споделят общо въздушно пространство”, 

посочва Джим Хол, бивш председател 

на Националния съвет за безопасност 

на транспорта. 

Редица компании, сред които 

Dedrone, OpenWorks Engineering Ltd., 

Fortem Technologies Inc., DroneShield 

Ltd. и благотворителната организация 

с нестопанска цел „Бател“, твърдят, че 

имат решения. Технологията, по която 

работят, е много нова, понякога толкова 

нова, че терминологията дори все още 

не е стандартизирана.

BG VOICE

Как да се държат под контрол 
летящите устройства

Свалянето на дронове – новият голям бизнесСвалянето на дронове – новия

Пътуванията на 120 000 души бяха блокиран на Гетуик Николас Мадуро бе атакуван от  дронове, натоварени с експлозиви
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прави доставки в небето над САЩ.

Amazon експериментира с доставки 

с дронове, а строителни компании като 

McCarty Buildings Cos. ги използват за на-

блюдение на обектите си. Фотографията с 

дронове се разпространява все повече и 

доведе до организиране на фестивали за 

филми, заснети с дронове, а създаването 

на устройства за състезания набира попу-

лярност. Без да се забравят и финансови-

те играчи, които могат да инвестират във 

фондове, работещи с акции на компании 

за дронове.

Когато обаче дроновете се превърнат в 

проблем и е необходимо да бъдат откри-

ти и деактивирани, е 

твърде опасно просто да 
бъдат отстреляни

дори ако това изглежда най-лесното 

решение, посочва Артър Холанд Майкъл, 

съдиректор на Центъра за изследване 

на дроновете в колежа Бард, Ню Йорк. 

Куршумите, предназначени за дроновете, 

все трябва да паднат някъде и евентуално 

могат да нанесат щети или да наранят хора.

28 - 29
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Оръдия, мрежи и радар за справяне с дронове

Американската OpenWorks 

продава оръдие, което се 

носи на рамо и изстрелва 

мрежа, улавяща дрона. 

DroneShield, чиято централа е в 

Сидни, предлага голяма, офор-

мена като пистолет, станция за 

активни смущения, която при-

нуждава дрона да се приземи или да 

падне от небето. 

Dedrone, от Сан Франциско, създава 

клетъчна мрежа, разработена да 

открива и идентифицира дронове на 

основата на връзката им с операто-

ра. Мрежата прихваща сигналите и 

подава информацията на допълнителна 

система за активни смущения, разрабо-

тена от Бател. 

Fortem Technologies пък използва спе-

циализиран радар, за да открива дрона 

и го „прикрепя” към по-голям и по-бърз 

дрон. Устройството DroneHunter на ком-

панията може да преследва целта „като 

куче на каишка” и да доведе до залавя-

нето й, обяснява главният изпълнителен 

директор на компанията от щата Юта 

Тимъти Бийн.

OpenWorks посочва, че вече е 

монтирала стотици свои устройства. 

DroneShield, която направи борсо-

вия си дебют през 2016 година, през 

март подписа споразумение със STC 

Specialized, подразделение на Saudi 

Telecom Company, за сътрудничество 

при възможностите за продажби. 

Тези технологии обаче

трябва да се използват 
внимателно 

и целенасочено. Дроновете 

се приемат за летателни 

апарати, регулирани от 

федералното законодател-

ство, и също като обичайните 

авиомашини е незаконно те 

да бъдат саботирани и разрушавани от 

гражданите. Наказанието може да стиг-

не до 20 години затвор, посочва Майкъл 

Бейлкин, адвокат в денвърския офис на 

Fox Rothschild – юридическа кантора, 

специализирана в законодателството, 

което регулира статута на дроновете, 

използвани от медии и в развлекател-

ния сектор. „Няма изключения, освен 

ако летателният апарат не наруши 

личното ви пространство”, допълва 

Бейлкин. Дори тогава дронът трябва 

многократно да е тормозил определена 

личност, а ответните действия трябва 

да са пропорционални, уточнява той. 

„Въздушното пространство не се опре-

деля по същия начин като границите на 

земите ви. Въздушното пространство 

над къщата ви не е ваша собстве-

ност”, допълва юристът.

Устройствата, които имат за 

цел да заглушават сигналите на 

дроновете, съответно не могат 

да се използват извън определени 

строги параметри. Това са ограни-

чен кръг устройства, които законът 

разрешава да бъдат използвани 

само от федерални агенции. А с 

новите технологии идват и нови 

ограничения. Заглушаващите ус-

тройства не правят разлики между 

целите и в крайна сметка биха могли 

да нарушат функционирането на 

всичко – от безжичен интернет до други 

самолети. Дроновете преследвачи пък 

трябва да бъдат по-бързи и по-пъргави 

от целите им, което изисква значителни 

технологични иновации.

За Хол, бившия шеф на Националния 

съвет за безопасност на транспорта, 

отговорът включва по-добро законода-

телство, технология на военно равнище 

и по-близко сътрудничество по този 

въпрос между властите и операторите. 

„Въпросът за дроновете е изключително 

важен. Това е първостепенна причина 

за тревога, на която според мен повече-

то американци не обръщат внимание”, 

допълва той.

Свалянето на дронове – новият голям бизнест голям бизнес

NO DRONE 
ZONE
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Масово хората 
свързват въз-
можностите 
за инвестиции 
в недвижими 
имоти с физиче-

ска покупка на имот (къща, апартамент, 
земеделски имот, складово помеще-
ние и т.н.). Въпреки това закупуването и 
притежаването на недвижим имот може 
да бъде доста сложно. И то доста по-
сложно от инвестирането в акции или 
валути например.

Когато стане въпрос за инвестиции 
в недвижими имоти, някои хора се 
отдръпват, тъй като свързват това с 
изплащане на кредити, грандиозни 
ремонти, разправии с наематели и още 
други неприятни дейности.

Именно поради тези причини много 
бъдещи инвеститори търсят други 
възможности да получат експозиция на 
имотния пазар, тъй като може да очак-
ват добра възвръщаемост от инвести-
ции в недвижими имоти.

Има няколко начина за инвестиции 
в недвижими имоти чрез фондовите 
пазари. Можете да закупите акция или 
борсово търгуван фонд и да ги държите 
в продължение на години, без някой да 
ви събуди посред нощ, защото покри-
вът е протекъл, или без да преследвате 
наемателите да изплатят дължимото.

Днешната икономическа среда на 
негативни или нулеви основни лихвени 
проценти и изключително ниска доход-
ност по депозитите кара много хора да 
се обърнат към инвестициите. Именно 
вложенията в недвижими имоти и тези 
на фондовите пазари са сред най-попу-
лярните.

Инвестициите в недвижими имоти 

чрез фондовия пазар предлагат някои 
много сериозни предимства пред 
покупката на имот.

Разходите за финансиране са много 
по-ниски за инвестициите на фондовия 
пазар, отколкото при директна покупка 
на имот. Когато купувате имот, трябва 
да платите такси за покупка, коригирате 
лихвите по ипотеките, имате месечни 
разходи за поддръжка на банкови 
сметки и много други.

Комбинирано, това е много по-скъпо 
от закупуването на реални акции.

Когато купувате акции, трябва да 
платите само две неща: действителната 
цена на акциите и таксата, начислявана 
от брокерската фирма, наречена “коми-
сиона”.

Разходите за поддръжка за отдаване 
под наем на имоти могат да бъдат ви-
соки и може да нараснат във времето. 

Акциите, от друга страна, потенциално 
предлагат добра възвръщаемост и 
ниски разходи.

Това е така, защото не плащате ди-
ректно досадни разходи за поддръжка, 
общински такси и данъци върху земя. 
Също така като инвеститор в недвижи-
ми имоти можете да сте притеснени, 
когато имотът е незает от наематели.

Освен това данъците върху недвижи-
мите имоти на много места по света са 
доста по-високи от тези върху инвести-
циите на фондовите пазари.

Освен по-сериозните разходи по по-
купката и поддръжката на недвижимо 
имущество често физическите инвес-
тиции в имот ще изискват и по-голяма 
първоначална инвестиция.

Цените на имотите в големите градове 
и световните финансови центрове може 
да са изключително високи. Това ги 

прави недостъпни, а в някои случаи и 
нерентабилни за част от инвеститорите.

Докато първоначалната инвестиция 
в недвижим имот може да ви струва ня-
колко десетки или дори стотици хиляди 
евро, то на фондовите пазари можете 
да започнете инвестиции с неколкосто-
тин или няколко хиляди евро.

При инвестиции в недвижими имоти 
чрез фондовите пазари можете да 
изтеглите своите средства по всяко 
време, когато решите. Важното е, че ако 
искате да продадете точно сега, знаете 
точно какво бихте могли да получите за 
своите инвестиции. Ако нямате никакви 
намерения за продажба, тогава насто-
ящата цена наистина няма значение.

Подобно на повечето активи, както 
физическите недвижими имоти, така 
и фондовите пазари са циклични и те 
не могат да се движат с едни и същи 
темпове, тъй като не са напълно ко-
релирани. За да се сведе до минимум 
борсовият риск, чудесен вариант е 
да диверсифицирате портфолиото си 
с недвижими имоти. Това ще улесни 
управлението на риска на вашите 
инвестиции.

Инвестирането в акции е истори-
чески по-изгодно от притежаването 
на имот. Освен това акциите често 
осигуряват по-добра възвръщаемост в 
дългосрочен план от другите основни 
класове активи: имоти, пари в брой или 
облигации.

Държането на акции само на една 
компания носи високо ниво на риск. 
Ако тази компания е изправена 
пред големи трудности, може да за-
губите някои или всичките си пари. 
Диверсификацията е ключът към 
разпределянето на риска.

Възможно е това да стане чрез фондовите пазари

Как да инвестираме в недвижим Как да инвестираме в недвижим 
имот, без да го притежаваме?имот, без да го притежаваме?
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Изкуственият интелект 
(ИИ) може да премахне 
в бъдеще мили-
они работни места, 
навреждайки на ико-
номическия растеж в 

развиващи се региони като Африка.
Може би най-важният въпрос е дали 

изкуственият интелект ще представля-
ва заплаха, или ще открие нови възмож-
ности за развиващите се региони.

Оптимистите казват, че такива места 
могат да използват бързо напредващите 
системи с ИИ, за да увеличат своята про-
изводителност и да направят гигантски 
скок напред. Но изкуственият интелект 
на практика ще блокира традиционния 
път за растеж, като замени нископлате-
ните работни места с роботи.

Както казва Кай-Фу Лий, който работи 
като в Пекин и инвестира в изкуствен 
интелект, ИИ е потенциално най-ре-
волюционната технология, която ще 
се появи през този век. Той освен това 
наред със свързаните технологии на 
машинното обучение и роботиката 
напредва със светкавична скорост.

ИИ вече има капацитета да замени 
много работни задачи, които са осно-
вани на правила и не изискват голяма 
сръчност или отзивчивост.

В развитите икономики например 
роботи замениха доста повече от 
половината работни места в автомоби-
лостроенето и свързани с него отрасли 
през последните десетилетия.

Автоматичните системи вече се 
радват на по-висок процент на доволни 
потребители, отколкото хората в кол 
центровете, а това заплашва един 
ключов източник на работни места в 
много страни.

По същия начин системи, които 
позволяват използването на ИИ, водят 
до значителни загуби на работни места 
в „задните офиси” на банките, здравни-
те, застрахователните и счетоводните 
компании. Това са работни позиции, 
които през последните години бяха 
прехвърлени в развиващи се страни 
като Индия, Виетнам, Южна Африка и 
Мароко.

Работни места, изложени 

на риск?
Около 40% от работните места в 

Европа са уязвими от ИИ през след-
ващите десетилетия. Същото важи за 
близо половината в САЩ и още по-го-
лям дял в развиващите се държави.

Някои твърдят, че ИИ ще създаде 
също толкова много работни места, 
колкото ще бъдат загубени заради 
роботите, и че не бива да се тревожим 
прекалено много. 

По-голямата част от заплашените 
работни места ще бъдат по-ниско ква-
лифицирани. Фактът, че също така има 
тенденция бедните страни да страдат 
от недостиг на висококвалифицирани 
работници, обаче може да подкопае още 
повече тяхната конкурентоспособност.

Развитието на спомагателни техноло-
гии ще направи предизвикателството 
още по-голямо. 3D принтирането ще се 
комбинира с ИИ, за да позволят на потре-
бителите в богатите страни да си правят 
сами, много по-близо до дома, дрехи, 
обувки, устройства и други продукти 
според своите индивидуални нужди.

Увеличаването на това производство 
може да означава, че епохата на изна-
сяне на производства в развиващите се 
страни наближава своя край.

Нарастващо неравенство

В момент, когато технологиите играят 
все по-доминираща роля в глобалната 
икономика, онези части от планетата, 
които движат техническото развитие, 
придобиват още по-голяма мощ. 
Просто погледнете концентрацията 
на богатство и доходи на места като 
Силициевата долина.

Тази тенденция може да стане гло-
бална, като увеличи неравенството. Тъй 
като дигиталната икономика е трудна за 
количествено измерване и е трансгра-
нична, данъчните приходи на държави-
те са подкопани – нещо, което намалява 
инвестициите в инфраструктурата, 
здравеопазването и образованието.

Технологичният сектор освен това 
изсмуква таланти от целия свят, оста-
вяйки недостиг на човешки капитал в 
някои държави. Всички икономики сега 
изискват висококвалифицирани хора 
да работят в отрасли като изкуствения 
интелект, но е налице тенденция тези 
обикалящи света индивиди да пред-
почитат да живеят в сигурни и развити 
градове, които предлагат най-добрите 
кариерни възможности.

С някои изключения, които са впе-
чатляващи, като Бангалор в 
Индия, за по-бедните страни 
ще е по-трудно да при-
вличат и задържат такива 
работници, което ще ги 
направи още по-уязвими.

Ефектът на концентрацията е очевиден 
не просто от гледна точка на местополо-
жението, но и сред самите компании. 

Например едва шепа, които работят 
в САЩ и Китай, сега доминират сектора 
на ИИ. Това означава, че европейските 
и японските компании изостават.

Лъч надежда?
Всичко ли е загубено? Може би не. 

Появяват се нови фирми, които имат 
за цел да използват ИИ, за да повишат 
икономическия растеж и производи-
телността в развиващите се страни. Те 
също така осигуряват на гражданите 
достъп до образование, здравеопазва-
не, заетост и други възможности.

Една такава компания е M-Pesa. Тя 
използва система, основаваща се на 
мобилната телефония, за трансфер на 
пари, чиято платформа е използвана от 
над 60% от кенийците. M-Tiba, друго ке-
нийско приложение, използва подобна 
технология, за да предоставя здравни 
услуги на над 4 милиона души.

Някои експерти твърдят, че ИИ може 
да донесе в развиващия се свят същите 
внасящи радикална промяна ползи като 
мобилните телефони, помагайки за пре-
одоляване на липсата на инфраструкту-
ра, която допринася за ниските доходи и 
изпадането на развитието в застой.

Угрозата е не само за развиващите 
се региони, но и за САЩ и Европа

Изкуственият интелект Изкуственият интелект 
заплашва работните местазаплашва работните места
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Херцогинята на 
Съсекс Меган 
Маркъл роди 
момче, съобщи 
пред медиите 
съпругът й принц 

Хари. „С радост обявявам, че с 
Меган ни се роди здраво бебе”, 
каза с усмивка пред телевизион-
ните камери в Уиндзор херцогът 
на Съсекс. Детето ще е седмо 
поред в линията на наследява-
нето на престола и се очаква да 
има двойно гражданство – бри-
танско и американско. Тридесет 
и четири годишният Хари е внук 
на кралица Елизабет Втора и 
втори син на престолонаследника 
принц Чарлз.

Хари се ожени за бившата 
актриса Меган Маркъл през 
май миналата година. Двамата 
родители все още мислят за име 
на детето. Херцогът на Съсекс бе 
неотлъчно до любимата си в този 

важен за двамата момент.
Новината за бременността 

на 37-годишната Маркъл беше 
съобщена през октомври 
миналата година. Това е първо 
дете за щастливата двойка. 
Преди няколко седмици 
бъдещите родители обявиха, 
че искат появата на първата 
им рожба да бъде колкото се 
може по-лично събитие.

Първото дете на херцозите 
на Съсекс Хари и Меган 

няма да бъде принц, 
освен ако кралицата 

не се намеси
Причината е решение на 

крал Джордж Пети от 1917 г., 
с което той е ограничил раз-
пространението на кралските 
титли. На обръщението „Негово 
Кралско Величество” и титлата 

„принц/принцеса” имат право 
само децата на кралицата, 
внуците (но само тези, които 
са деца на синовете й). Сред 

правнучетата на кралицата право на нея 
има само най-големият син на най-голе-
мия син на принца на Уелс. Останалите 
потомци получават някоя от титлите на 
бащите си.

В наши дни единственият правнук, 
който има право да се нарича такъв, е 
принц Джордж, синът на принц Уилям. 
Кралица Елизабет издаде специални 
укази, с които сестра му Шарлот и 
брат му Луи също получиха титлата, но 
засега такова решение няма обявено за 
детето на Съсексови. Вероятно няма и 
да има – предишното такова решение 
бе обявено седем месеца преди ражда-
нето на Джордж.

Бебето Съсекс, както стана попу-
лярно в социалните мрежи детето, ще 
бъде седмо в линията за наследяване 
на трона след дядо си Чарлз, чичо си 
Уилям, тримата си първи братовчеди 
Джордж, Шарлoт и Луи и баща си Хари. 
Като момче той ще получи титлата граф 
Дъмбартън, която досега са носили са-
мо трима души. Първите двама графове 
Дъмбартън са бащата и синът с едно и 
също име Джордж Дъглас от XVII век. 

Принц Хари получи тази титла, след 
като се ожени през миналата година, 
заедно с обявяването му за херцог 
на Съсекс и барон на Килкил. Според 
анализатори на Острова с появата на 
новия член на кралската фамилия 

дворът загърбва някои 
стереотипи

свързани с расата. 
Медиите коментират също, че, макар 

че бебето на принц Хари и херцогинята 
на Съсекс няма да бъде лишено от лукс, 
за американските данъчни е по-важно 
колко точно ще струват тези приви-
легии. Причината е, че когато единият 
от родителите е американец, живял 
пет години в САЩ, поне две от тях 
след навършване на 14 години, бебето 
автоматично получава американско 
гражданство. Такъв е случаят с Меган 
Маркъл, който е и първият подобен в 
британското кралско семейство. Това 
означава също, че всяка година синът 
на Меган и Хари ще трябва да декла-
рира финансовото си състояние пред 
щатските данъчни.

Меган Маркъл роди син 

Бебето е седмо поред в линията 
на наследяване и с двойно 
гражданство

на принц Харина принц Хари

Принц Уилям и принц Хари с майка си лейди Даяна

Принц Хари като дете
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Неприятният инцидент 
с „Нотр Дам” прово-
кира отзвук у всички 
ценители на евро-
пейската култура 
и история. Огънят 

унищожи за броени часове част от 
френската забележителност.

Това обаче съвсем не е единстве-
ният случай, при който сграда, която 
е историческа забележителност, е 
опожарена.

Националният музей в 
Рио де Жанейро, Бразилия

Той е един от най-важните култур-
ни центрове в страната. Разполага с 
200-годишна история и стана жертва 
на разрушителен пожар през миналата 
година. Огънят обхвана всичките три 
етажа на сградата и унищожи 90% от 
експонатите.

Дворецът Уиндзор, 
Великобритания

Лятната резиденция на кралица 
Елизабет II и мястото на сватбата на 
принц Хари и Меган Маркъл сери-
озно пострада през 90-те години. В 
продължение на 15 часа пламъците 
изпепелиха девет от залите. По време 
на гасенето на пожара пострадаха още 
100 помещения.

Театърът „Петруцели“, 
Бари, Италия

Преднамереното запалване на теа-
търа не постигна целта си – да заличи 
сградата от лицето на земята. Огънят 
унищожи почти всичко от него, но 
падналият купол на сградата частично 
потуши пламъците.

Дълго време след това театърът не 
е реставриран. След 18 години той 
отново приема посетители.

„Емпайър стейт билдинг“ 
в Ню Йорк, САЩ

През 1945 г. самолет бомбандиро-
вач, минаващ над Ню Йорк в облачно 
време, се вряза в знаменитата сграда. 
Аварията провокира мощен пожар, в 
който загинаха 14 души.

Златният храм в Киото, 
Япония

Символът на Киото е горял неведнъж. 
През 1950 г. един от послушниците се 
самозапалва в сградата. Той оцелява, 
но тя – не. Храмът днес е възстановен 
буквално от нулата.

Замъкът Слейн в графство 
Мит, Ирландия

Този разкошен замък от XIX в. е попу-
лярен с организирането на рок концер-
ти в него. Пострада от пожар през 1991 
г. Тогава огънят почти унищожава 1/3 от 
сградата. 10 години трае реставрацията.

Храм „Св. Павел“ в 
Лондон, Великобритания

Един от най-важните храмове във 
Великобритания. Той пострада силно 

през 1666 г. Реконструкцията му про-
дължава цели 33 години.

Дворецът Тюйлери в 
Париж, Франция

Един от дворците на френските крале 
е в пламъци по време на Парижката ко-
муна. След това така и не е възстановен.

Зимният дворец в Санкт 
Петербург, Русия

В огнената стихия този дворец 
попада през XIX век. Едва е спасен. 
Като резултат от върлуващата стихия 
изгарят вторият и третият етаж заедно 
с интериорите на Растрели, Кваренги, 
Монферан и Роси.

Пожарът лумва в хода на рекон-
струкция на вътрешните помещения на 
двореца.

Манежът в Москва, Русия
Сградата на Манежа е построена през 

1817 г. по проект на Августин Бетанкур. 
Сериозно е повредена през 2004 г. в деня 
на президентски избори. Част от колекци-
ята от художествени творби е унищожена.

Исторически сгради, които 
са били опожарявани

Огънят често е унищожавал 
ценни забележителности

Дворецът Уиндзор

„Емпайър стейт билдинг”

Пожарът в „Нотр Дам”
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Маха Ваджиралонгкорн беше 
коронован официално за 
крал на Тайланд на пищна 
церемония в Големия дво-

рец в тайландската столица Банкок.
Кралят сам постави на главата си 

Великата корона на победата – кралска 
регалия, тежаща над седем килограма, 
изваяна от злато и инкрустирана със 
скъпоценни камъни.

Маха Ваджиралонгкорн се възкачи 
на престола след кончината на баща си 
крал Пумипон Адулядет през октомври 
2016 г. Церемонията по коронацията му 
обаче бе забавена заради спазването 
на траур в памет на покойния крал, 
властвал в Тайланд в продължение на 
70 години.

На церемонията новият крал изпълни 
няколко специфични ритуала, облечен 
в бяло, след което се преоблече в крал-
ски одежди, обшити със злато.

Церемонията, започнала с оръжей-
ни салюти, съчетаваше будистки и 
хиндуистки ритуали в съответствие с 

тайлайндските будист-
ки традиции и с вяр-
ването, че кралете на 
Тайланд са превъплъ-
щение на хиндуисткия 
бог Вишну.

След като беше ко-
ронован, кралят връ-
чи кралски регалии на 
съпругата си Сутхида 
Ваджиралонгкорн На 
Аюдхя, която стана 
официално кралица. 
В сряда бе обявено, 
че Маха се е оженил 
за Сутхида, но не се 
уточняваше на коя дата е станало 
това. Сутхида е била стюардеса в 
авиокомпанията „Тай еъруейз”, преди 
да бъде назначена за командир на 
семейната охрана на краля с чин 
генерал.

Кралица Сутхида, която е на 40 
години, е четвъртата съпруга на крал 
Маха Ваджиралонгкорн. Кралят, който е 
на 66 години, има петима синове и две 
дъщери от предишни бракове.

В рамките на церемонията по коро-
нацията кралят ще приеме членовете 
на кралското семейство и други високо-
поставени тайландски представители. 
Предвижда се той да посети Храма 
на изумрудения Буда, за да обяви, че 
е вече кралски защитник на будизма. 
Накрая в кралския дворец ще се състои 
тържество за символичното посрещане 
на коронования монарх.

Тържествата по коронацията на краля 
продължава няколко дни. Планирано 

е да има кралска процесия, която ще 
продължи 7 километра и в която ще 
участват 343 души. По време на нея мъ-
же ще носят краля, седнал върху пищно 
декорирано кресло от типа паланкин. 
Очаква се процесията да привлече 150 
000 зрители в старата част на Банкок. 

Кралят ще приветства множеството от 
балкона на големия дворец в Банкок. 
Церемониите струват 31 милиона 
долара.

В навечерието на коронацията кралят 
помилва 50 000 затворници от цялата 
страна.

официално е коронованофициално е коронован
Новият крал на Тайланд Новият крал на Тайланд 

Короната му тежи над 7 кг и е 
от злато и скъпоценни камъни
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Едва ли има някой, който да 
не е наясно колко важен е 
метаболизмът за доброто 
състояние на човешкия 
организъм. За мнозина той 
се свързва най-вече със 

загубата на излишни килограми, или 
обратното – с тяхното натрупване, в 
зависимост от това колко бърз е мета-
болизмът на съответния човек.

От добрия метаболизъм или обмяна-
та на веществата обаче зависи да бъдем 
заредени с енергия и не на последно 
място – с положителни емоции. Разбира 
се, дали метаболизмът е бърз или 
бавен до голяма степен е и въпрос на 
даденост за съответния организъм. 
Но фактът е, че ако имаме късмета 
метаболизмът да е бърз, губим повече 
калории без особени усилия. 

Ето няколко съвета как да „помогнем“ 
на метаболизма си да работи в наша 
полза. 

Пийте кафе и зелен чай 
Не е тайна, че кофеинът може да 

ускори метаболизма с между 3 и 11 
процента и е подходящ при отслабване. 
Въпреки че изследванията не са едноз-
начни и се смята, че ефективността на 

кофеина е различна при различните 
видове телосложение. 

Още една напитка – чаят, особено 
зеленият, също има способността да 
повишава метаболизма. Той е подходящ 
както за поддържане на теглото, така и 
за предпазване на сърцето, както и за 
подобряване нивата на захар в кръвта, 
макар че не може да се каже, че действа 
при всеки организъм.   

Добрият сън 

също е важен за общото състояние на 
човешкия организъм. Неговата липса 
или недостатъчният сън водят до уве-
личаване нивата на стрес 

Когато мозъкът не е отпочинал 
добре, е логично и останалите органи 
да страдат от това и да не могат да си 
свършат добре работата. Нивата на 
кръвна захар се повишават и оттам 
идва и рискът от поява на диабет тип 
2, засилване чувството на глад и други 
проблеми. Осемчасовият или поне 

седемчасов здра-
вословен сън са 
задължителни, за 
да се избегнат тези 
рискове. Затова е 
необходимо и мал-
ко усилие от наша 
страна. Трябва 
да се опитаме, 
доколкото е въз-
можно, да намалим 
причинителите на 
стрес. Най-малкото, 
което можем да 
направим, е да не 
се взираме в екра-
ните на различни 

устройства, преди да заспим.   
Ако нямате проблеми със стомаха, 

може да хапвате и по-пикантни храни. 
Лютата чушка например съдържа веще-
ство, което стимулира метаболизма, а 
една щипка люто е достатъчна за изга-
рянето на 10 допълнителни калории.

Едва ли ще е изненада, че и в този 
случай водата има сериозно значение. 
Ако смените натуралните сокове и най-
вече газираните напитки с 

обикновена студена вода 
шансовете за отслабване значително 
нарастват

Според специалисти пиенето на по-

ловин литър вода засилва метаболизма 
с между 10 и 30 процента за около час. 
Когато водата е студена, тялото използ-
ва повече енергия, за да я затопли, кое-
то води до ускоряване на метаболизма. 
Пиенето на вода преди хранене пък 
създава чувството за засита и съответ-
но намалява апетита. 

Доказано е също така, че приемът на 

повече белтъчини 
повишава значително метаболизма, 

сравнено с приема на въглехидрати и 
мазнини. И не на последно място – 

не забравяйте 
движението

Няма спор, че прекаленото заседя-
ване е вредно за здравето в различни 
аспекти. Има учени, които дори твърдят, 
че дългото седене е също толкова 
вредно и опасно, колкото и тютюнопу-
шенето. Причината е, че в седнало или 
в легнало положение тялото ни изгаря 
най-малко калории. Ако работите 
предимно седнали на бюро, намирайте 
възможност от време на време да ста-
вате и да се раздвижвате. Това помага 

и на мускулите, за да избегнат неприят-
ното сковаване. Освен раздвижването 
е добре да се правят и по-интензивни 
тренировки. Не всеки може и съвсем 
не е задължително да се правят всеки 
ден, напълно достатъчно е това да 
става два-три пъти в седмицата. Най-
положителното в това е, че дори след 
края на тренировката продължавате да 
губите калории, което става благодаре-
ние именно на ускорения метаболизъм 
вследствие на физическата активност.

Колкото по-бърза е обмяната, толкова повече калории губим

Как да подобрим метаболизма си
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Феновете на „Игра на 
тронове“ вече се 
радват на послед-
ния осми сезон на 
сериала, който в 
продължение на 

няколко години приковава внима-
нието на милиони зрители по света 
със завладяващия сценарий, любимите 
герои, любовните и баталните сцени. 
Няма как обаче да се подмине и друга 
основна част от сериала, без която той 
едва ли би бил толкова въздействащ, 
а именно тоалетите на героите. Голяма 
част от тях са дело на художника по 
костюмите Мишел Клептън. До прекра-
тяването на нейното сътрудничество 
със сериала в шести сезон тя успява да 
създаде красивите облекла на основни 
персонажи в сериала. В свое интервю 
Мишел Клептън разказва за истори-
ята на тоалетите, създадени от нея, и за 
скрития смисъл, който е вложила, съо-
бразявайки творенията си с характера 

на героите. 
Интересното е, че костюмите 

в сериала се различават от 
тези, описани в книгата на 
Джордж Р. Р. Мартин. В ин-
тервюто си Мишел Клептън 
обяснява, че когато е получила 
предложението да работи по 
сериала, е прочела всички 
книги, но в крайна сметка е ре-
шила да се дистанцира от литературния 
източник. „Създадохме различен свят“, 
казва тя. За тази цел от самото начало 

е бил измислен собствен 
цветови код 

В сериала са съхранени оригинал-
ните цветове на гербовете, но като 
цяло цветовете на облеклата отразяват 
развитието на персонажите в течение 
на цялата сага. Това според Мишел 
Клептън се забелязва най-вече при 
Церсей, в чийто гардероб с течение на 
времето се появява червеният цвят. 
„Отначало рядко я виждаме в дрехи 
с този оттенък, но след това, когато 

тя затвърждава силата си, грее в яр-
кочервено. Тя е Ланистър“ , обяснява 
Клептън.

Доспехите във филма също като 
останалите костюми са изработени на 
ръка, а да създадеш ефекта на износен 
костюм се оказва много по-трудно, 
отколкото да ушиеш нов. Те се правят от 
нови материали и след това се състаря-
ват, което по думите на Мишел Клептън 
е трудоемък процес. 

Един от основните персонажи Санса 
Старк се изразява чрез бродериите 
на дрехите. „Санса се разкрива чрез 
способността си да шие и да бродира. 
В една от първите сцени Церсей я 

пита откъде е взела роклята си и тя 
отговаря, че я е шила сама. Така че ние 
решихме да използваме този начин на 
изразяване на чувствата: чрез броде-
рията и рисунките по нейните тоалети“, 
разказва художникът по костюмите. 
Всичко в дрехите на Санса говори за 
настроението й.

Освен всичко друго дизайнът на кос-

тюмите е свързан и с обкръжаващата 
среда. „Когато разработвам костюм, се 
обръщам не към историята на модата, а 
просто се опитвам да си представя 

какви възможности са 
имали хората от онова 

време 
и при онези условия на живот. Как те 
самите биха ушили тези дрехи“, казва 
Мишел. И признава, че на костюма на 
Денерис е обърнато специално внима-
ние. Комбинацията на ботуши, панта-
лони и рокли е най-важният детайл. „Тя 
винаги е готова за бягство, без значение 
колко официално е облечена“, обяснява 
художникът по костюмите. 

Тоалетът на Церсей за финала на 

6-ия сезон пък е измислен веднага. В 
короната й е вложено сребро и само 
на някои места се вижда злато. Мишел 
Клептън обяснява, че златото винаги се 
е асоциирало с Ланистър и тя е искала 
да запази това, но в същото време да 
постави и студения металически бля-
сък. „В седми сезон среброто се пре-
връща в новия цвят за Церсей – сбогом, 
злато на Ланистърите“, уточнява тя. Към 
финала пък цветовете стават по-приг-
лушени, защото зимата вече е близо, 
светът потъва в скръб и създателите са 
искали да подчертаят това. 

Мишел признава също, че Кит 
Харингтън, който се въплъщава в 
Джон Сноу, изобщо не е във възторг от 
костюма си. „Докато другите актьори 
сменят костюмите, неговият образ ос-
тава непроменен – огромното кожено 
наметало се превърна едва ли не в 
символ на сериала“, казва тя. И обяс-
нява причината за това постоянство 
в костюма на Джон Сноу. „В първите 
сезони неговият плащ беше по-светъл 
и отразяваше скромния му статус в 
семейството. След това го направих 
по-тежък и масивен, защото му доба-
вяше сила и мощ, визуално увелича-
вайки тялото му. Много от актьорите 
в масовките трябваше да носят такива 
костюми, при това те нямаха персонал-
ни асистенти“, обяснява своята идея 
художникът по костюмите.

Костюмите в Костюмите в 
„Игра на тронове“ са една „Игра на тронове“ са една 
от емблемите на сериалаот емблемите на сериала
Облеклата са съобразени с характера и развитието на героите 
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След месеци еуфория и 
големи очаквания през 
тази година сгъваемите 
смартфони най-сетне 
започнаха да стават 
реалност. Тази реал-

ност обаче се оказа малко по-горчива 
и охлади ентусиазма, а проблемите 
на Galaxy Fold на Samsung доведоха 
дори и до отлагането на продажбите 
на модела. Всичко това изглежда като 
предначертаване на края на амбициоз-
ните сгъваеми устройства, но така ли е 
наистина?

Сгъваемите смартфони са блян на 
индустрията от години. Компаниите от-
делят доста време и ресурси в тяхната 
разработка и действително постигнаха 
доста, като очакванията са, че ще има 
още модели, които ще се появят през 
тази година.

Първоначално всичко 
изглеждаше доста 

атрактивно 
и за потребителите. Все пак кой не би 
искал да има удобно и компактно ус-
тройство, което е лесно за пренасяне и с 
едно движение може да се разгъне и да 
стане по-голямо и практично за работа.

Ясно беше, че цената на тези устрой-
ства в началото ще бъде висока. Тя 
обаче се оказа доста по-висока и от 
най-смелите прогнози. Galaxy Fold е на 
цена от 2000 долара и нагоре в зависи-
мост от версията. А Mate X на Huawei е 
още по-скъп – 2600 долара.

Това направи тези устройства далеч 
от достъпни за масовия потребител. 
Компаниите побързаха да успокоят 
потребителите и да кажат, че това все 
още е нова технология и е нормално тя 
да бъде скъпа, но с времето ще по-
евтинее и сравнително скоро ще има 
модели с по-достъпни цени.

Високата цена на първите модели 
обаче допълнително вдигна очаква-
нията към тези устройства. Те може 
и да са първата пазарна версия на 
нова технология, но при подобна цена 

очакванията от тези, които могат да си 
я позволят, ще са много високи.

Реалността обаче е по-
различна

През тази седмица Samsung обяви, 
че отлага старта на продажбите на 
Galaxy Fold. Причината е поредицата 
от съобщения за повредени тестови 
устройства, които са били изпратени 
до много медии. Броят на повредените 
устройства остава неизвестен, но със 
сигурност се оказа достатъчно голям, 
за да предизвика голям отзвук.

При това не става дума за един и 
същ проблем. Тествалите устройства-
та съобщиха за поне три различни 
причини за сериозното или пълното 
увреждане на смартфона. Samsung 

отделно обяви, че някои от върнатите 
тестови устройства са имали и следи 
от падания.

Всичко това показва, че Galaxy Fold 
има слабости, които трябва да бъдат 
отстранени. Samsung обяви същото и 
отложи продажбите, докато не напра-
ви нужните подобрения в качеството 
на устройството.

Очакваната първосигнална реакция 
е, че „сгъваемите смартфони бяха 
дотук”. Дори и в някои специализирани 
издания имаше подобни коментари, 
че провалът на Galaxy Fold слага край 
на тази пазарна ниша и никой няма 
да иска да си купи подобно скъпо, но 
чупливо устройство. Други сравниха 
сгъваемите смартфони с 3D телеви-
зорите – много големи очаквания, но 

накрая са нищо особено.
Въпреки това има 

известни разлики. При 
сгъваемите телефони 
действително има доза 
практичност и полез-
ност. Освен това не се 
изискват жертви от 
потребителя, т.е. да носи 
допълнителни аксесо-
ари или да чака дълго 
време за подходящо и 
съвместимо съдържа-
ние. А тествалите здра-
ви бройки на Galaxy Fold 
съобщиха, че телефонът 
действително може да 
работи добре и има 
какво да предложи от 
гледна точка на прак-
тичност и софтуер. 

Покрай целия шум 
около сгъваемите 
телефони липсва името 
на Apple – компанията, 
която създаде днеш-
ната интерпретация на 
смартфона и го превър-
на в пазарен хит. Този 

път Apple извади късмет.
Компанията традиционно не бърза 

да представя нови продукти. Затова 
често е обвинявана, че изостава от 
останалите и губи пазар, защото не 
предлага най-новите технологии. Ако 
Galaxy Fold нямаше проблеми и отзи-
вите бяха само положителни, то Apple 
отново щеше да бъде критикувана, че 
пак е пропуснала момента да поведе 
пазара и пак разчита само на старите 
си постижения.

Смартфоните от висок клас вече са 
само за избрани.

Но тъй като Galaxy Fold подчерта 
основното притеснение към сгъва-
емите телефони, а именно здравината 
им, сега Apple е хвалена от мнозина, 
че умело и търпеливо разработва 
своята версия на подобно устройство, 
не бърза и чака технологията да се 
усъвършенства достатъчно, преди да 
се впусне в нея. И действително, засега 
очакванията са, че сгъваем телефон 
може да има от Apple най-рано през 
следващата година, ако не и по-късно.

Проблемите на Galaxy Fold най-веро-
ятно няма да сложат край на този тип 
телефони. Те са неизбежна стъпка от 
еволюцията на мобилните устройства. 
Случилото се с Galaxy Fold по-скоро ще 
доведе до стягане на редиците.

Сега всички производители осъз-
нават, че не трябва да прибързват. 
Отзивите показват, че все още има 
интерес към тези устройства, но очак-
ванията на всички са, че те ще работят 
дори на по-високо ниво от сегашните 
топ смартфони. А това означава, че 
вероятно част от очакваните модели 
ще се забавят, като доста компании със 
сигурност ще използват уязвимостта 
на Samsung, за да рекламират своите 
алтернативи.

Така че сгъваемите смартфони все 
още не са се запътили към своя край. 
Те може да позабавят своя очакван 
бърз възход, но няма да се откажат.

Сгъваемите смартфони – Сгъваемите смартфони – 
охладен ентусиазъм охладен ентусиазъм 

Цените им се оказаха доста по-високи Цените им се оказаха доста по-високи 
и от най-смелите прогнозии от най-смелите прогнози
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Американската гимнас-
тичка Кейтлин Охаши е 
заразителен пример за 
талант, съчетан с упо-
ритост и борбеност. Тя 
действа със сърцето 

си, прави това, което обича, а нейната 
история е вдъхновяваща.

Охаши придоби известност покрай 
невероятното й представяне наскоро 
на състезание. Тя получи перфектна 
оценка от съдиите. Видеото от съчета-
нието й събра над 43 милиона гледа-
ния и хиляди споделяния. Историята 
на 21-годишната американка е из-
пълнена с куп трудности, контузии и 
отказване от спорта, но това не я спира 

да гледа уверено към олимпиадата в 
Токио 2020.

Като подрастваща Охаши е сред 
най-добрите гимнастички в САЩ. Тя 
пропуска олимпийските игри през 
2012 г., защото не е навършила необ-
ходимата възраст. Върхът на успехите 
й е на Американската купа през 2013 
г., където заема първо място, надделя-
вайки над спечелилата впоследствие 4 
олимпийски медала Симон Байлс.

Дори тогава обаче тя 

не се чувства напълно 
задоволена от спорта 

Гимнастичката си припомня, че често 
е получавала коментари за теглото 
си, които имали голямо въздействие 
върху самочувствието й. „Свикнала съм 
да се събуждам с вкуса на кръв или 
желязо в устата си от глад. Имах чув-
ството, че ще повърна от глад”, пише тя 
в своя дневник.

„Някои от треньорите ми казваха, 

че е срамно колко съм надебеляла, 
понякога ме сравняваха с птица, която 
не може да лети. Имах трудности да 
приема себе си, защото гимнастиката 
беше моят живот”, заявява Охаши.

Скоро след това тя се контузва тежко 
– няколко счупвания в гърба и скъсани 
връзки на двете рамена. В онзи момент 
изглежда, че мечтата й да направи 
кариера в спорта й е отнета. Въпреки 
това тя остава положително настрое-
на, защото това й позволява да бъде 

човекът, който е.
„Бях щастлива, че съм се контузила, 

това ми даде свобода
За която съм много благодарна”, 

спомня си тя. Това е и моментът, в 
който тя се отказва от професионална-
та гимнастика. След периода на въз-
становяване се записва в университета 
в Калифорния, където гимнастиката 
продължава да бъде част от живота й. 
Там намира треньори и съотборници, 
които я подкрепят и й помагат отново 
да открие щастието в спорта.

„Треньорите тук не се занимават с 
нас само от гледна точка на спорта, те 
ни помагат да станем по-добри хора”, 
заявява Охаши. В момента младата 
гимнастичка се цели в олимпийските 
игри в Токио, но не би била твърде 
разочарована при евентуален неуспех. 
„В крайна сметка аз давам всичко от 
себе си и се забавлявам колкото мога.”

Отделно от гимнастиката Охаши во-
ди и личен блог, в който пише на раз-

лични здравословни теми. Основната 
тема на блога й са проблемите, които 
спортистите имат със свирепите 
физически очаквания към тях, и лише-
нията, през които те преминават, за да 
ги изпълнят.

„В живота винаги чуваме как трябва 
да бъдем нещо, което не сме, и как  
трябва да отговаряме на очакванията 
на куп хора, без да се замислим за себе 
си. Винаги съм имала трудности с това”, 
пише тя в пост в сайта си.

Кейтлин Охаши – една Кейтлин Охаши – една 
вдъхновяваща история





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



7 – 9 май 2019 45

Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺
- Тате, какво е ехо?!?!
- Единственото нещо, на което му 

стиска да отговаря на майка ти, сине...

� � ☺
- Какво е живо пиво?
- Като всичко живо, 80% вода!

� � ☺
Хвалят се един на друг строители.
Французинът:

- Ние в понеделник в 8:00 часа започ-
ваме да строим фабриката за самолети. 
В четвъртък вече първият лети за Ню 
Йорк.

Американецът:
- Това е нищо! Ние в понеделник в 8:00 

часа започваме да строим фабриката за 
танкове. В сряда вечерта първият вече 
се сражава в Ирак!

Нашенецът небрежно:
- Ние към 9:30 ч. в понеделник започ-

ваме да строим винпрома и в 10:15 ч. 
всички сме пияни.

� � ☺
Съдят шеф на финансова пирамида. 

Питат го:
- Как ви хрумна с вноските на новите 

акционери да плащате на старите?
- Не беше сложно, идеята ми я под-

сказа Националният осигурителен 
институт...

� � ☺
Прочетох, че не трябва да се яде 2 

часа преди лягане. Така и не можах да 
си легна!

� � ☺
Поръчах си в интернет сутиен... 

Получавам съобщение - „На вашето 
виме е изпратена пратка”... Та си мисля, 
това печатна грешка ли е или съм ги 
респектирала с гръдната си обиколка...

� � ☺
- Мила, ще се омъжиш ли за мен?
- Абе ти други ядове нямаш ли си?

� � ☺
- Мило, ще ми купиш ли тези обувки?!?
- Не, нямам толкова пари!
- Тогава пък аз днес съм в цикъл...

� � ☺
Истинският мъж е като вълка - или е 

сам, или е с една вълчица завинаги.
А да бяга след овца е занимание за 

овена.

� � ☺
– Вие занимавате ли се с екстремни 

спортове??
– Понякога, апострофирам жена си.

� � ☺
В аптеката:

- Извинете, имате ли обезболяващ 
спирт?

- Имаме.
- Налейте ми тогава 200 грама, че 

отвътре ме боли душицата...

� � ☺
В метрото седнах до майка, която 

четеше книжка на детето си и докато 
разбера какво се случва с таралежчето, 
изтървах три спирки...

� � ☺
- Сложих си „Скайп” на компютъра!
- И как е?
- Много удобна работа. Все едно ка-

ниш гости, но не се налага да ги храниш.

� � ☺
- Какво ти е?
- Нищо.
- Дай да те прегърна.
- Защо?
- Да ти мине това „нищо”.

� � ☺
- Вие шизофреник ли сте?
- Не сме...

� � ☺
- Господи! Химия ли учите?
- Не,това е тоалетката на жена ми.

� � ☺
Мъж седи до млада жена в автобуса 

и я разсъблича с поглед. По едно време 
тя става и казва:

- А сега ме облечете, че слизам... 

� � ☺
Когато Марчето разбра колко струва 

да скочи с парашут, си рече:
- Че аз по-добре да си се осера вкъщи 

на дивана!

� � ☺
- Госпожице, искате 

ли да танцуваме?
- Не.
- Ми тогава да не губим 

време.

� � ☺
Скучно ми е... Той скандалът сам 

няма да тръгне...
- Слънце, я ми дай телефона си да 

го поразгледам!

� � ☺
Във всеки семеен спор последната 

дума има жената... Всяка изтървана 
неволно или умишлено казана от мъжа 
дума след това се счита за начало на 
нов спор.

� � ☺
Преди си мислех, че понеделник е 

най-скапаният ден от седмицата, но 
после се ожених. 

� � ☺

Само в България може да караш в 
насрещното и да те ударят отзад!

� � ☺
За здрави и бели зъби не си пъхайте 

носа в чужди работи.

� � ☺
Имах си всичко: готина кола, красива 

жена, къща на морето... И защо, по 
дяволите, се събудих?

� � ☺
- Иванчо, защо в бележника ти има 

само двойки?!
- Ами, мамо, те шестиците вече ги 

пишат на части...

� � ☺
Дебелият мъжки сребърен ланец 

показва, че нямаш пари да бъдеш 
селянинът, който мечтаеш.

� � ☺
Един мъж днес каза:

- Е така някоя като млъкне у фейса 
с дни, братче! И ти се приисква да се 

ожениш за нея!

� � ☺
Игуменката на манастира чете пропо-

вед на монахините:
- Сексът, деца мои, е отвратително 

нещо - удоволствие за един час и срам 
за цял живот!!

Отзад се чува момински глас:
- Майко игуменке, а как да удължа 

удоволствието до цял час?

� � ☺
- Абе, жено!
- Да?
- Моисей цяло море раздели, ти две 

вежди не можеш!

� � ☺
Гошо при уролога:

- Дата на последен полов акт?
Звъни на жена си:

- Маро ма, кога за последен път се 
таковахме? Как кой звъни, ма...?

� � ☺
Циганин влиза в магазин за храни-

телни стоки!... Оглежда се... Грабва едно 
замразено пиле и го пъха в гащите си! 
На изхода охраната на магазина го 
засича.

- Какво си откраднал бе, мангал?
- Нищу ва, бате... Саму гледвах!
Охранителят бърка в гащите на 

мизерника и вади замразеното пиле:
- А това какво е?
- Айййй, бате... вчера имах темпера-

тура и гледай сега... Едното ми яйце се 
излюпило!!! 

� � ☺
- Защо маймуните се раждат през май, 

а не през юни?
- Защото, ако се раждаха през юни, 

щяха да се казват юнимуни!

� � ☺
Полицай пише протокол за разпит:

- Име?
- Чие?
- Фамилия?
- Чия?
- Чие Чия. Ти да не си мексиканец бе?!

� � ☺
Италиански бос на смъртния си одър 

вика сина си:
- Искам да вземеш за спомен от мен 

моя пистолет.
- Тате, аз очаквах да получа ролекса ти. 

За какво ми е пистолет?
- Слушай, синко. Ще минат години, 

може да се случи някой ден да се при-
береш по-рано и да завариш съпругата 
си с млад любовник. И тогава, какво?! 
Ще му кажеш колко е часа ли?

� � ☺
- Здравейте, съседи! От месец съм 

в „Люлин 10”. Какво трябва да знам за 
квартала?

Люлинчанин:
- Ако ти викат по тъмно „чшшш ела 

за малко” или „братле, мое ли те питам 
нещо” или „дай една цигара”, почвай да 
бегаш, бате!

Въпрос: Как може 

да почива едно цяло 

семейство с една-

единствена карта за 

почивка? 

Отговор: Картата се 

дава на тъщата и цялото 

семейство почива.

ВОДОРАВНО: Васко да Гама. Крем. Зло. Иглу. Морава. Сурат. Едрев. Нир. Лък Крини. 
Троици. Мастит. Нанак. Ая. Вихри. Мигла. Данив. Изток. Арау. Нит. Ойлер. Удари. Легион. 
Антим. Таз. Терзии. Орина. Ментета. Язове. Улика. Адети. Метро. Иви- ца. Отар. КАТ. Лиа-
ни. Траки. Тлака. Наина. Миг. Яре. Алест. Ретина. Ивирон. Итала. Он. Вариг. Овино. Кадет. 
Гроги. Арки. Рок. Имами. Океан. Чиновници. Драхми. 

ОВЕСНО: Разсъмване. Електричари. Слука. Тиган. Талев. Дон. Укор. Свити. Турта. 
Ивеко. Актив. Отело. Карат. Дитрих. Онети. Лалор. Ин. Маг. Итрии. Ракии. Енигми. Глен. 
Излаз. Аванс. Грац. Шаудин. Тения. Инати. Оми. Амортизации. Тоги. Паметник. Ода. 
Нрави. Овраг. Умове. Таели. Ор. Окр. Окланд. Ретор. Танака. Рани. Арати. Итами. Орех. 
Девица. Арана. Акино. Кам. Мария Луиза. Бригантини.

Виц в снимка

- Мъжът ми е толкова нервен! 
Само крещи. А твоят е толкова спокоен 

и усмихнат. Какво му даваш?
– Ами, давам му...



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-тт
но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273
№16248
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 caffe търси да назначи ра-
ботници на пълен работен ден, 2 смени с добро 
заплащане. Английският е задължителен, както 
и работа през уикендите. 2243182108 №16213

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-тт
но отношение! За повече информация 847-665-
9273 или (847) 483-8787! 8476659273 №16249
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
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
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камьо-

Chicago + suburbs
**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. №16259
!!! 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! №16264
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся детегледачка за
момиченце на една година в Mt. Prospect. Теле-
фон за контакт 248-946-9185. №16265
SAFETY 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Trucking company
2242550182 №16270
$ 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! Коректно 
отношение! -Tel. (847) 483-8787 №16272
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!!! №16274
$$$ CDL ШОФЬОРИ $$$

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой. 

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и р ц р
административни сгради д р р д
и здравни кабинетидр

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

РаботаРабота 
Предлагам

РРЕССТООРРРАННА Т „ММЕХХААННАТТА””
ТЪТ РСР И И 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ  
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
ототлилил чнчнч оо зазаплплащащащааннее

FUF LLLL oorr PAPARTRT TTIMIMEE
847-824-0110000 иилили  848477-824-0103

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания
предлага работа за регионални 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 №16275
ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся жена за замест-
ване за 2 дни през 12 дни за гледане на възраст-тт
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 
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-тт
но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16262
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 Certificates. 7738655146 №16243
**DISPATCH WANTED**
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания 
намираща се в Wood Dale, IL търси да назначи 
DISPATCH на пълен работен ден. Опит не е необ-
ходим, но е препоръчителен! За повече инфор-
мация, моля обадете се на 630-948-4547, х.601 
№16247

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
CDL DRIVER 
Цена US$, Зипкод 60631, Търсим CDL A шофьор
за Volvo i shift Dry van, 2500-3500 мили на седми-
ца.Паркингът е в Melrose park. Отлично запла-
щане за контакт : 7573386477 Сава №16138
ЛОКАЛНА РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Локал-
на работа - абсолютно всяка вечер 
в къщи. Между 1200$ до 1600$ на 
седмица. Една година (12 месеца) 
опит. Не повече от един тикет за 
последната една година или два за 
последните три. Ние имаме рабо-
та всеки ден, за разлика от over the 
road. Защо да стоите по truck stops, 
като можете да работите нормално 
и да си бъдете в къщи всяка вечер? 
За повече информация се обадете 
на 3016931273, Иван.   №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
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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 $15/h pay. Need to have 
her own transportation and understand basic
English. Please call or text 7739710470 №16131
TABLETENNISCLUB-SALE
Цена US$ , 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 fleet productivity, 
communication, negotiation, 
skills, driver motivation/retention. 
Please call 708-223-0552 for more 
information, or for immediate 
consideration send resume & salary 
requirements to roxanne@vvlsinc.
com.    №16222

ШОФЬОР НА АВТОВОЗ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся 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 , 

located in Addison, IL is looking for part time 
accountant/bookkeeper. Flexible work time. 
Must be proficient with QuickBooks. 7734707088
№16160
OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка 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

LOOKING FOR DRIVER
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for drivers,class 
A, double-triple,experience is not necessary,steady 
run,5500 miles per week guaranteed,good pay,call 
847-877-4745 №16076
DIESEL SHOP MANAGER
Цена US$ , 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$, Зипкод 60010, Trucking company is 
hiring Truck Drivers for OTR New 2019 Volvo and 
2020 Kenworth trucks available and 2019 Dry 
vans Min 3 years experience OTR for more info
call 773-580-4032 №1566
DELIVERY DRIVERS
Цена US$ 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

РАБОТАРАБОТА
Търся

Chicago + suburbs
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

ИМОТИИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
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 - 
$800. Имаме куче. +17738292393 №16261
СТАЯ В ЧИКАГО 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60559, Търся съкварти-

рант. Давам стая под наем от вече нает апартаа ар а-
мент (обща кухна, дневна и баня). Намира се 
в Westmont,Chicago, IL. Цена: 600$. Телефон за 
контакт: 9073307915 №16268
1 BED FOR RENT
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60193, Large 
1BR in Schaumburg, Central heath and
AC,gas,water,pool,2 parking place included.
Close to store,s chool, mall, expressway.$1100.00
8473438526 №16269
СТАЯ ПОД НАЕМ RACINE, 
Цена US$ , 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-тт
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

СТАЯ В ЕЛМУД ПАРК 
Цена US$ 450, Зипкод 60707, Прос-
торна и обзаведена стая под наем 
от тристаен апартамент с две бани 
в Elmood park.Голям хол и кухня се 
ползват от всички квартиранти.Без 
съжителство с хазаи.В цената са 
включени газ и вода.Тока се дели с 
останалите квартиранти.Свободен 
паркинг на безпермитна улица-$450 
7733879465 №16267

СТАИ-НАЕМ-ЧИКАГО
Цена US$ 300.00, Зипкод 60630, Давам под наем 
две самостоятелни стаи в обзаведен апарта-
мент, на много комуникативно място в Чикаго,
от 1-ви юни. Наем $300.00 плюс ток и газ за го-
твене. Само за отговорни хора-може и двойка. 
7735929395 №16266
TOWNHOUSE FOR RENT
Цена US$ 1300, Зипкод 60070, 2bdr 1 bath 
townhouse for rent. Stainless steel kitchen. Granite 
tops.All hardwood floors. Convenient location. 
Prospect heights. 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 $480 на месец, всичко включено. Чикаго
(Belmont и Naragansent) 7734252700 №16133
СТАЯ В РОЗЕЛ
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Цена US$, 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.
$600 на месец, с всичко включено + бонус интер-
нет. Комплексът има басеин. Любо Lubo-773 677
9484 или Кремена 773 366 4225.р №16110
FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$ 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
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 floors,ss apliances,new kitchen&bathrm.
Good schools!ready to move in.$1,300.00-$950.00-
6305394849 №16058
2BDR FOR RENT , 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Renovated 2 
bedroom apartment in Arlington Heights. Highly 
desirable John Hersey High School. Rent includes 
heat, A/C,cooking gas, water, garbage, parking. For 
more info please call 773 996 8900.p №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

ИМОТИИМОТИ 
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

ИМОТИИМОТИ 
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

УСЛУГИУСЛУГИ
Предлагам

Chicago + suburbs
VIDEO TRANSFER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Analog to Digital 
Запазете вашите стари ленти като ги направи-
те дигитални преди на станат неизползваеми.
Презапис от VHS , MiniDV видео касети на DVD.
Трансфер на негативни филми в дигитални 
снимки. 630-456-1366 6304561366 №16271
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 g №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 g №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.comy g №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 y g №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 Мицовр №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 р №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 p №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
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

уу
-

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 7738916957y  №15988
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 ур №16163
ШИВАШКИ УСЛУГИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам шивашки 
услуги, намирам се в Дес Плейнс. Б. Николаева 

2244109027 №16100
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
WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт за 
всякакъв вид бизнес. Стартова цена $995. Готов 
само за 2 седмици! За повече информация може 
да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@gmail.
com или да посетите нашия уебсайт www.all-
easy.com 7738916957y №15988
РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички 
видове Перални, Сушилни, Съдомиални, Хла-
дилници, Фризери, Готварски и Микровълнови 
Печки. Търсете Свилен 847-962-0242р №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
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

УСЛУГИУСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

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

FREIGHTLINER CASCADIA
Цена US$ 20,000.00, Зипкод 60171, Freightliner 
cascadia 2012 700 000 miles manual 20 000 $ whith 
financing 7734709139g №16276
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, Продавам 
разработен от 30 години ресторант. 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 ф р №15984
МС/USDOT НОМЕР 
Цена US$ , Зипкод 60005, Продавам МС номер 
( Authority ) / тръкинг компания на 8 години , 
чист перфектен рейтинг на работеща компания
!!!! Възможност да влезете в тръкинг бизнеса и 
буквате товари с най-добрите брокери в бранша
моментално ! 224-999-2750 Николай №15960

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

Луси Лиу със звезда на Алеята 
на славата
Американската актриса с 

китайски корени Луси Лиу 
бе почетена със звезда 
на прочутата Алея на 

славата, съобщават от Холивудската 
търговска камара. Сред гостите на 
церемонията по откриването на 
звездата са актрисите Деми Мури и 
Риа Пърлман.

50-годишната Луси ще стане едва 
втората американка от китайски 
произход, на която е оказана 
подобна чест. Първата е Ана Мей 
Уонг. Луси Лиу се занимава активно 
с актьорско майсторство от 1991 г. 
Първата й професионална изява е 
в ролята на сервитьорка в сериала 
„Бевърли Хилс 90210“. На редовия 
зрител е позната най-вече от култо-
вата поредица „Али Макбийл“ в обра-
за на адвокатката Линг Ву, създадена 
специално за нея. Сред филмите, в 
които Лиу се разписва с участие, са 
„Ангелите на Чарли“, „Шанхайско 
слънце“, „Убий Бил“ и други.

Премиерката на Нова Зеландия 
се сгоди
Министър-председате-

лят на Нова Зеландия 
Джасинда Ардърн се 
сгоди за своя дълго-

годишен партньор Кларк Гейфорд. 
Двамата са се сгодили по време 
на великденските празници в 
Махиа. Говорителят допълни, че 
ако Ардърн иска да даде повече 
подробности, ще го направи, когато 
говори с медиите в понеделник. 

Трийсет и осем годишната 
Ардърн и четиридесет и една 
годишният Гейфорд заедно се 
грижат за дъщеря си Нийв, която 
през юни ще навърши една годи-
на. На церемония в мината Пайк 
ривър новозеландската премиерка 
се появи с диамантен пръстен на 
лявата ръка – не на безименния, а 

на средния пръст, което е вариация 
на традицията.

От една година Гейфорд (който е 
водещ в телевизионно шоу за рибо-

лов) прекарва по-голямата част от 
времето в грижи за детето, докато 
Ардърн се завърна на работа шест 
седмици след раждането.

Джон Галеки ще става 
баща

Актьорът Джони Галеки обяви, че парт-
ньорката му е бременна с първото им 
дете.

Звездата от сериала „Теория за голе-
мия взрив” и Алейна Мейър съобщиха голямата 
новина с общ пост на страниците си в инстаграм.

„Много сме развълнувани да съобщим, че 
скоро ще посрещнем малко същество в този луд 
и прекрасен свят – написа двойката. – Наистина 
има любов за всички.”

Двамата помолиха почитателите си да им дадат 
лично пространство, за да празнуват със семей-
ствата си.

Джони Галеки обяви връзката си с Алейна 
Мейър през миналия септември. Той е на 44 
години, а тя – на 21. Преди това той беше близък 
с колежката си от сериала „Теория за големия 
взрив” Кейли Куоко.

По данни на сп. „Форбс” Джон Галеки е на второ 
място сред най-високоплатените телевизионни 
актьори за 2018 г. с приходи от 25 милиона 
долара. 

Картина на Нелсън 
Мандела продадена за 
над 100 хил. долара

Картина, нарисувана от бившия южноаф-
рикански президент Нелсън Мандела, 
представляваща вратата килията на 
остров Робен, където той е държан в 

продължение на 18 години, бе продадена за 112 
575 долара в Ню Йорк.

Творбата, създадена през 2002 г. от Мандела, 
далеч надхвърля прогнозата на организатора на 
търга, който предвиждаше, че ще бъде продаде-
на за между 60 000 и 90 000 долара.

Според аукционната къща това е първият 
път, когато на пазара е била продадена картина, 
нарисувана от носителя на Нобелова награда за 
мир от 1993 г.

Тя е 59 на 42 см и на нея са изобразени в ли-
лаво решетките на килията, гледани отвън, а в 
ключалката на вратата е поставен ключ.

Филип Юмънс с награда от 
“Трайбека”
Филип Юмънс, който 

е на 19 години, стана 
най-младият режи-
сьор, спечелил 

голямата награда на кинофести-
вала „Трайбека” с дебютния си филм 
„Да гориш тръстика”. Освен награ-
дата за най-добър филм спечели 
също призовете за операторско 
майсторство и най-добър актьор 
(Уендъл Пиърс). Юмънс е и сцена-
рист на филма. 

Филип Юмънс е едва 17-годишен 
гимназист, когато снима филма. 
Той го финансира, като набира 
средства с краудсорсинг. Успява 
да привлече и интереса на Бен 
Зайтлин, режисирал „Зверовете на 
дивия Юг”, който става негов изпъл-
нителен продуцент. 

Наградата за най-добър докумен-
тален филм спечели Scheme Birds 

за съзряването на две момичета в 
Шотландия. 

Южнокорейската драма „Къщата 

на колибрито” на Бора Ким – още 
един дебют, спечели наградата за 
международен филм.
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150 грама ориз 
предпазват от 
затлъстяване

Всекидневната консумация на само 150 г 
ориз може да ни предпази от затлъстя-
ване, установиха японски учени.

Изследователи от колежа за хумани-
тарни науки в Киото анализирали хранителния 
режим и начина на живот на жителите на 136 
страни. В тези държави, в които хората консуми-
рали минимум по 150 грама ориз дневно, насе-
лението се оказало по-стройно. Десетократното 
намаляване на консумацията на този продукт пък 
водела от своя страна до затлъстяване и наднор-
мено тегло.

Изследването изтъква, че връзката на консу-
мацията на ориз и надебеляването се запазвала 
дори и тогава, след като били отчетени и други 
фактори от здравно и социално-икономическо 
естество. Учените са на мнение, че целулозата, 
съдържаща се в ориза, засилва чувството за 
ситост и предотвратява преяждането.

Мъжете склонни 
да надценяват 
атрактивността си

Проучване на немски специалисти от 
университета в Оснабрюк установи, 
че мъжете са по-склонни да се надце-
няват и да се считат за атрактивни в 

сравнение с жените.
Изследователите провели експерименти със 

100 мъже и 100 жени на възраст между 18 и 30 
години.

Техният индекс на телесната маса бил между 
18,5 и 23,5. За сравнение, идеалният индекс се 
счита 21,5 за дамите и 2715 за представителите на 
силния пол.

От получените данни се оказало, че мъжете са 
склонни да надценяват своя външен вид, докато 
жените го подценявали.

Уди Алън не може да намери 
издатели
След като актьори и проду-

центи обърнаха гръб на 
американския режисьор 
Уди Алън, сега дойде ред 

и на издателите, които не горят от 
желание да публикуват мемоарите 
му. Вече четирима големи издатели, 
предпочели да запазят анонимност, 
са отказали ръкописа на Уди Алън, 
предложен от негов агент. Някои 
от тях дори не си били направили 
труда да прочетат мемоарите му.

След като започна движението 
#Аз също, Уди Алън беше подложен 
на остри критики заради обвинени-
ята от неговата осиновена дъщеря 
Дилън. Тя твърди, че той й е посег-
нал сексуално през 1992 година.

Последвалите следствени дейст-
вия по случая не дадоха резултат, 
но Дилън Фароу, подкрепена от 
своята майка осиновителка Миа 
Фароу, отново възобнови обвине-
нията си срещу Алън през 2018 г.

Котка се събра със стопаните 
си след свлачище
Калифорнийско семей-

ство се събра с котката 
си след 475-дневна раз-
дяла, предизвикана от 

свлачище.
Ноел Стогоф трябвало да се раз-

дели с котките си Даймънд и Хюгет, 
след като по спешност трябвало 
да се евакуират от дома си в гр. 
Монтесито, засегнат от бурите. В 
суматохата писаните изчезнали и 
семейството не могло да ги вземе 
със себе си на новото място. Когато 
се завърнали отново в дома си, 
Ноел и нейното домочадие не мог-
ли да открият домашните любимци.

След като къщата била повре-
дена от калните свлачища, тя 
трябвало да бъде ремонтирана. 
През това време семейството на 
Ноел се изнесло да живее на друго 
място за повече от година. При 
завръщането си през януари след 
края на ремонта от котките нямало 

и следа. Ноел говорила с пред-
приемач, който се включил във 
възстановяването на жилището 
й, като споменала за изчезналите 

й домашни любимци. Той от своя 
страна й споделил, че хранел 
бездомно коте, недалеч от дома й. 
То се оказало Даймънд.

Роувърът “ИнСайт” засне 
изгрев и залез на Марс
Роувърът „ИнСайт” на НАСА 

засне с роботизираната 
си ръка слънчев изгрев и 
залез на Марс.

На снимките Слънцето е по-мал-
ко с около една трета от това, което 
се вижда на Земята, защото то е 
по-далече от Марс.

НАСА разполага със „сурова” вер-
сия и с коригирана цветово версия, 
която е в синьо – както хората биха 
видели изгрев и залез на Марс.

Снимките на залеза са вече 
традиционни за космическите 
апарати, кацнали на Марс. Първи 
такъв кадър улавя „Викинг 1” 
през август 1976 г. През юни 1978 
г. го последва „Викинг 2”. Залез 
и изгрев снимат също роувъ-
рите „Спирит”, „Опортюнити”, 

„Кюриосити”. 
„ИнСайт” обаче е първият апарат, 

уловил трус на Марс.
Космическият апарат „ИнСайт” 

кацна на повърхността на Марс 
на 26 ноември миналата година. 
Неговата задача е да изследва въ-
трешността на Марс в дълбочина.
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Ким Кардашян печели по 500 
хил. долара на снимка
Ким Кардашян за пореден 

път показа колко силна 
и влиятелна жена е и как 
тази сила и влияние се 

трансформира в изумително коли-
чество пари.

Риалити звездата съди компани-
ята за дрехи Missguided USA, която 
неправомерно използвала нейна 
снимка, за да си увеличи продаж-
бите. След като очевидно фирмата 
не обърнала внимание на обви-
ненията, сега Ким е подала жалба 
в съда и иска 5 милиона долара 
компенсации.

Риалити звездата е оправдала 
колосалната сума за обезщетение 
с мотива, че за всяка нейна снимка 
в инстаграм получава между 300 
000 и 500 000 долара. И при това 
е предоставила документи, които 
доказват твърденията й. Освен това 
Ким Кардашян твърди, че често 

отхвърляла покани да бъде лице 
на модни марки, защото не искала 

образът й да бъде асоцииран с 
определени компании.

Бекон, картоф, сирене и... 
шоколад
Шоколадът може да е 

една от най-разно-
образните съставки 
в изкуството на 

готвенето. Съчетава се със сладки 
и солени храни по необичайно 
добър начин. Бекон и шоколад не 
изглежда или звучи толкова зле. 
Плътността и солеността на бекона 
вървят много добре с шоколада. 
Комбинацията от авокадо и шоко-
лад може да направи изненадващо 
добра, здрава и кремообразна 
шоколадова глазура на всеки 
десерт. Нека просто кажем, че 
никога повече няма да трябва да 
избирате между солено и сладко 
със сирене и шоколад. Колкото и 
странно да звучи, всъщност можете 
да направите разбиващ сан-
двич със сирене на скара с тъмен 
шоколад и пармезан като пълнеж. 
Сладостта на картофите и вкусът 

на тъмния шоколад се допълват 
взаимно. Чипсът от сладък картоф, 

потопен в тъмен шоколад, може да 
е следващата ви любима закуска.

“Билборд” раздаде годишните 
си награди
Американското списание 

„Билборд“ обяви най-
добрите изпълнители на 
годината на церемонията 

„Музикалните награди на „Билборд“ 
(Billboard Music Awards).

Канадският рапър и продуцент 
Дрейк (Обри Дрейк Греъм) спечели 
наградата в категория “Най-добър 
артист”.

Хип-хоп певицата Карди Би, поп 
певицата Ариана Гранде, рапърът 
Пост Малоун и Травис Скот също се 
боиха за победа в тази категория.

Дрейк е признат и за най-добър 
певец, най-добър рап изпълнител, 
най-добър рап изпълнител сред 
мъжете, за най-добър радио из-
пълнител, най-добър изпълнител в 
класацията „Билборд 200“, за най-
добър изпълнител в класацията 

хот 100, за най-
продаван музикант 
и за най-добър 
изпълнител на 
стрийминг плат-
формите.

Отличието за 
най-добра певица 
грабна Ариана 
Гранде, а рапъ-
рът Juice WRLD 
(Джаред Хигинс) 
стана най-добър 
нов изпълнител.

Наградата в 
номинацията “Най-
добър рок изпъл-
нител” бе връчена 
на американската 
група Imagine 
Dragons.

Джъд Лоу се ожени на 
тайна церемония

Джъд Лоу се ожени за втори път. Той 
сключи брак със своята дългогодишна 
партньорка Филипа Коен на тайна 
церемония.

Двамата бяха забелязани да влизат в риту-
алната зала в центъра на Лондон. По дрехите 
им можеше да се разпознае, че са младоженци. 
Джъд беше облечен в син костюм и вратовръзка, 
докато любимата му – в къса бяла рокля.

На подписването присъстваха хора от 
най-близкото обкръжение на Лоу и Коен. 
Холивудският актьор и психоложката са във връз-
ка от четири години. През февруари тази година 
стана ясно, че тази пролет двамата ще правят 
сватба във Франция. Все още няма информация 
за това на коя дата ще бъде.

Джъд Лоу има 22-годишен син от първия си 
брак с дизайнерката Сейди Фрост.

Хали Бери счупи три 
ребра

Американската актриса Хали Бери си 
счупи три ребра по време на снимките 
на продължението на филма за Джон 
Уик – „Джон Уик 3: Парабелум“.

Бери сподели с феновете си, че не е разбрала 
точно в кой момент се е стигнало до фаталната 
травма, тъй като продължила да снима въпреки 
болката. Тя каза, че възприема много сериозно 
работата си и като истински професионалист не 
обърнала внимание на болката, защото мислите 
й били фокусирани само към едно – „да завърши 
снимките“.

Най-голямата мотивация й е давал нейния 
колега Киану Рийвс (54). През цялото време си 
е мислела, че травмата може да й попречи да 
застане рамо до рамо с него.

„Това ме вълнуваше най-много. Не исках да 
разочаровам колегите си“, каза Хали.
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Тунелът под Ламанша стана на 
четвърт век
Тунелът под Ламанша 

„празнува” 25 години, 

предаде Франс прес. На 

6 май 1994 г. британската 

кралица Елизабет Втора и френ-

ският президент Франсоа Митеран 

откриха съоръжението, свързващо 

под водата двете страни.

След серия от провали, коле-

бания и непредвидени ситуации, 

строителният проект на века на 

стойност 100 млрд. френски франка 

(15,2 милиарда евро), днес осигу-

рява транзита на една четвърт от 

стоките между Обединеното крал-

ство и Европа. 

Идеята за подобна подводна 

връзка датира от 1802 г. Тогава 

френският инженер Албер Матьо-

Фавие предлага на Наполеон 

Бонапарт първи план за тунел.

За церемонията в Кокел в Па дьо 

Кале по откриване на тунела на 6 май 

1994 г. британската кралица Елизабет 

Втора идва с кралския „Ролс Ройс“, 

преминал в тунела под Ламанша със 

скорост 160 километра в час.

“Междузвездни войни” с нова 
видеоигра
Месец преди 

излизането на 

деветия епизод от 

„Междузвездни войни”, 

озаглавен „Възходът на 

Скайуокър”, феновете 

могат да се забавля-

ват с нова видеоигра, 

посветена на сагата. 

Играта е продъл-

жение на третия 

епизод от пореди-

цата „Отмъщението 

на ситите”, след като 

Анакин Скайуокър 

избива джедаите в  

храма и само няколко 

успяват да се спасят. 

Един от тях е паду-

анът Кал Кестис, който 

се опитва да оцелее 

във вселената, усъвършенствайки 

джедайските си умения. Авторите 

на конзолата обещават вълнуваща 

игра с много изненади и нови 

герои. Тя ще излезе на пазара през 

ноември.

Китове шпионират за Русия?
Русия вкара необичаен 

арсенал сред бойното си 

снаряжение – китове за 

шпионаж, твърдят медии 

в Норвегия. Причината за това 

мнение е, че рибари откриха кит с 

камера край северните брегове на 

скандинавската държава. Медиите 

веднага предположиха, че това е 

„руски шпионин”. Китът белуга се 

е държал съвсем приятелски и по 

всичко личи, че контактите с хора 

не са му непознати.

Около тялото му има колани, 

на които е прикрепена камера 

Go Pro. Въпреки спекулациите за 

„руски шпионин” обаче експерти 

предполагат, че най-вероятно китът 

е оборудван с техника за снимане 

на морското дъно от Института 

за океански изследвания в Санкт 

Петербург.

Мохамед е най-
популярното име в 
Берлин

Мари и Пол са най-предпочита-

ните имена за деца през 2018 г. 

в Германия, показва ежегодното 

проучване на Обществото за нем-

ски език (GfdS). При момичетата тройката се 

допълва от София и Мария, а при момчетата – от 

Александър и Максимилиан. Любопитен факт 

е, че Мохамед с всичките си вариации е най-

често даваното име на децата, родени в Берлин, 

Бремен и Хамбург. В Берлин сред най-популяр-

ните са още Луис и Емил. Други популярни имена 

в немската столица са мъжките Александър, 

Максимилиан и Пол и женските – Мари, Софи 

и Шарлот. От института коментират, че тради-

ционните германски имена отстъпват място на 

интернационалните. Така имена като Грета, Фрида, 

Каръл и Оскър, които са били в челните позиции 

преди години, сега по-рядко се срещат. Между 

различните области в Германия също се забеляз-

ват разлики. Например на юг децата по-често се 

кръщават с християнски и библейски имена.

Стормзи оглави 
класация за сингли

Грайм певецът Стормзи оглави за първи 

път британската класация за сингли, като 

не само измести суперзвездата Тейлър 

Суифт, но и подобри рекорд на Дрейк.

Комбинираните продажби от хита Vossi Bop 

на Стормзи за първата седмица са 94 500. Той е 

стриймван 12,7 милиона пъти – седмичен рекорд 

за рапър във Великобритания, който подобри 

постижението на Дрейк с In My Feelings с два 

милиона.

Стормзи благодари на феновете си. „Наистина 

за първи път в живота си останах без думи”, заяви 

той.

Водачът в класацията от миналата седмица Лил 

Нас Екс слезе на второ място с Old Town Road. ME! 

на Тейлър Суифт и Брендън Ури зае едва третото 

място.

Американката Пинк оглави британската класа-

ция за албуми с Hurts2B Human. На второ място 

е групата „Кетфиш анд дъ ботълмен” с Balance. 

Албумът на Били Айлиш When We All Fall Asleep 

Where Do We Go? слезе на трето място.
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Макиавели е бил 
противоречива 
личност и продъл-
жава да бъде такъв 
и до днес.

Роден на 3 
май 1469 г. в тосканския райски град 
Флоренция, Николо Макиавели расте 
като образовано и интелигентно момче 
с видима ориентация и интерес към 
дипломацията и политиката.

Жени се за Мариета ди Луиджи 
Корсини, от която има петима синове 
и една дъщеря. В този период участва 
в дипломатически мисии до Франция, 
Испания и Папската държава.

Макиавели е посветен на историята 
и военното изкуство. Най-популярното 
му произведение и до днес безспорно 
остава Il Principe или „Владетелят“.

Възгледите на Макиавели, представе-
ни във „Владетелят“, може би изглеждат 
крайни. Не трябва да се забравя обаче, 
че той е прекарал целия си живот 
във Флоренция във време на посто-
янни политически сблъсъци. Затова 
Макиавели подчертава необходимостта 
от стабилност в княжеството на владе-
теля, тъй като самото съществуване на 
княжеството е поставено под въпрос. 
Главната цел на книгата е да покаже на 
владетеля как да структурира властта, 
докато самото му управление е поста-
вено на заден план.

Теориите във „Владетелят“ описват 
методите, които един амбициозен 
владетел би могъл да използва, за да 
дойде на власт, а също и методите, 
които могат да бъдат приложени за за-
пазването на вече придобитата власт. 
Според Макиавели най-голямото 
морално благо е доблестната и стабил-
на държава, следователно постъпките, 
които имат за цел да защитават и да 
запазят държавата, са оправдани дори 
и ако са сурови (известна е мисълта 
на Макиавели „Целта оправдава сред-
ствата“). Въпреки това Макиавели е 
убеден, че владетелят не трябва да 
бъде мразен. Той твърди, че мъдрият 
владетел трябва да се утвърди чрез 
своята власт, а не чрез чуждата. 
Владетелят трябва да се стреми да не 
постъпва само и единствено строго 
с поданиците си, но трябва да пази 
страната си от прекалена отпуснатост. 
За поддържане на държавата в добро 
състояние трябва да бъде намерен 
баланс в методите на утвърждаване и 
прилагане на властта.

„Владетелят трябва да се стреми да 
се прослави като милостив, а не като 
жесток, но да внимава да не прилага 
зле милосърдието си... Владетелят 
трябва да бъде твърд в увереността си 
и в постъпките си... да действа умере-
но, с внимание и човещина, но така 
че предоверяването да не го направи 
непредпазлив, а голямата подозри-
телност да го направи непоносим... 
Възниква въпросът дали е по-добре 
владетелят да бъде любим, или да 
възбужда страх... тъй като тези качест-
ва са несъвместими, ако се наложи да 
се избира, трябва да се предпочете да 
внушава страх... Хората по природа са 
неблагодарни, променливи, лицемер-
ни, страхливи и сребролюбиви”, пише 
Макиавели.

Макиавелизмът днес е плод на 

изследвания в проявата си в човешко-
то поведение, връзките между хората, 
агресията, емоционалната манипула-
ция и други.

С какво се характеризира макиаве-
лизмът? С липса на емоционалност, 
безразличие, цинизъм, аморално пове-
дение, склонност към манипулативност.

Индивидите, при които се проявя-
ват високи нива на макиавелизъм, са 
склонни да направят каквото и да било, 
стига да постигнат целта си – в повече-
то случаи материална или свързана с 
добиване на власт.

Макиавелизмът за пръв път се споме-
нава като термин в психологията през 
1970 г. от професор Ричард Кристи в 
научния му труд „Изследвания върху 
макиавелизма”.

Според експерти макиавелизмът не 
ни прави задължително лоши хора. В 
повечето случаи това поведение се 

проявява при хора, които са имали 
тежко детство и по-слаба емоционална 
обвързаност с родителите си.

В опита си да изградят защитна 
преграда, защото в миналото са  били 
наранявани или застрашавани по няка-
къв начин, те изграждат тази склонност 
към манипулиране на околния свят.

Проучванията посочват, че при 
макиавелизма се забелязва липса на 
емоционална интелигентност, но пък 
присъства емоционалната манипула-
ция, насочена към останалите хора.

В мрежата човек дори може да 
открие тестове, които са специално 
изработени от психолози и показват до 
каква степен отговорите, които сте дали 
на въпросите, съответстват на проява 
на макиавелизъм.

Психолозите продължават да диску-
тират и до днес дали има връзка между 
макиавелизма и психопатията и каква 

би могла да бъде тя.
Някои експерти дори определят ма-

киавелизма като „по-лека” или „по-свет-
ла” форма на психопатията. Въпреки 
това учените все още не са на едно 
мнение по отношение на този казус.

А ето някои от най-известните цитати 
на Николо Макиавели:

“По-добре да се страхуват от теб, 
отколкото да те обичат, ако не можеш 
да имаш и двете.”

“Един измамник винаги ще намери 
хората, които позволяват да бъдат 
измамени.”

“Политиката няма никаква връзка с 
морала.”

“Там, където има желание, не би 
трябвало да има големи трудности.”

“С хората трябва или да се държиш 
много добре, или да ги унищожиш, 
защото те си отмъщават за малките 
загуби, докато за големите не могат.”

Авторът на „Владетелят“ 
и до днес е противоречива личност

Николо Макиавели – крайно Николо Макиавели – крайно 
жесток или разумно прагматиченжесток или разумно прагматичен
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