
Да надбягаш себе сиДа надбягаш себе си
и да поставяш рекорди и да поставяш рекорди 

Милица Мирчева – бегачката Милица Мирчева – бегачката 
с най-много успехи в Америка с най-много успехи в Америка 
и България и България » » на 22на 22

НЕЗАКОННО: Тowing компании НЕЗАКОННО: Тowing компании 
зад кормилото на тирове зад кормилото на тирове 

Според закона towing служители Според закона towing служители 
нямат право да карат камиона, нямат право да карат камиона, 
когато го местят когато го местят » » на 17на 17

РЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

РРРРРРРРРРЕЕЕЕКЛАМИРАЙ ТУК
708-415-6985

BG VOICE е издание на„BG VOICE” I

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова|С

Ангел Сапунджиев | Георг
Николова|Бор Дизй

увеличили 
трудно да си 

да, че може би става въпрос 

ишлено забавяне. Това са щати, къде-Я
ya

10 - 13 май 2019, брой 36 (458), година IX10 - 13 май 2019, брой 36 (458), година IX

ИНФО: СТР. 57

Отмениха смъртната присъда Отмениха смъртната присъда 
на убиеца на Лора на убиеца на Лора 

от Атлантаот Атланта

» » на 14 – 15на 14 – 15

�  Политическата конюнктура в Джорджия  Политическата конюнктура в Джорджия 
и съдебни грешки в дъното на по-лекото и съдебни грешки в дъното на по-лекото 
наказание за Джошуа Дракърнаказание за Джошуа Дракър

Българин от Чикаго дари 10 000 лв. 
на болницата в Сливен » » на 6на 6

Пенка в Пенка в 
звездната звездната 
галактика галактика 
на Холивудна Холивуд  » » на 20 - 21на 20 - 21

Доган сред „късметлиите“: 
Ще си върне 76 695 лв. от КТБ » на 4



BG VOICE е издание на„BG VOICE” Inc.
Николай Кръстев | Ясен Дараков

Галина Петрова | Вера Александрова |Сибила Патси | Невена Георгиева | 
Ангел Сапунджиев | Георги Георгиев | Анастасия Върбанова |  
Гергана Тодорова 
Дизайн и предпечат: Снежана Панайотова  | Жана Шепелява  |  Кристиан Слав
За реклама: 708 415 6985, marketing@bg-voice.com
За събития, сигнали и новини: newsroom@bg-voice.com

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

“Аз хванах метална бейзболна бухалка 
за всеки случай, защото нямаше да се 
дам без бой.” Това разказва 12-годишният 
Нейт Холи, който във вторник е в класна-
та си стая в училището за науки „Хайландс 
Ранч“ в предградие на Денвър, Колорадо. 
Но по време на часа се чуват изстрели. 
“Беше наистина хаос. Повечето деца не 
знаеха какво да правят”, казва Нейт. В 
първите секунди Нейт казва, че е зам-
ръзнал на място, когато е чул как куршум 
чупи прозореца. В този момент се чула 
предупредителната сирена и някой от 
учениците се пошегувал, но учителката 
им казала да пазят тишина и ги прибрала 
в килера.

Абитуриентът Кендрик Кастило е 
трябвало да се дипломира от същата 
гимназия само след няколко дни. Но той 
е героят на тази поредна масова стрелба 
в американско училище. “Без да се за-
мисля за своята безопасност, той веднага 
се нахвърли върху стрелеца. Беше готов 
да спре заплахата”, разказва съученикът 
му Брендън Бейли. След като Кендрик е 
прострелян, Брендън и още едно момче 
се нахвърлят върху стрелеца и го спират. 

Осем техни съученици са простреляни, 
но ще оцелеят. “Не знам как ще се от-
благодарим на семейството на Кендрик, 
че той спаси нашите деца”, през сълзи 
казва една от майките на съучениците му. 
Думите й трудно се разбират от сълзите и 
емоцията.

Сега хората в Колорадо, познаващи от 
първо лице ужаса на този тип трагедии, 
са раздвоени между тъгата и благодар-
ността, че не е имало повече жертви.

През миналата седмица в Северна 
Каролина 21-годишният Райли Хауълд за-
гина, след като пое куршумите върху себе 
си в опит да спре стрелеца в университе-
та в Шарлот. Петима други бяха простре-
ляни, един от които почина от раните си. 
Според полицията действията на Райли 
са предотвратили повече жертви и са им 
дали достатъчно време да обезвредят 
стрелеца. 

През миналата година в Индиана 
Джейсън Сиймънс оцеля, след като беше 
прострелян от 13-годишен ученик, върху 
когото той се нахвърлил, за да спаси 

другите си ученици.
В Нешвил Джеймс Шоу обезвреди 

стрелец в ресторант от веригата Waffl  e 
House, който преди това уби четирима 
други клиенти.

Всички тези истории звучат героично 
и някак си нереално, като от тъп филм. 
Но това е епохата на “Бягай. Крий се. 
Бий се” и стрелби в училища и колежи 
почти всяка седмица (15 от началото на 
годината до сега). Действията на всички 
тези хора са едновременно удивителни и 
ужасяващи.

Нападението в гимназията в Денвър 
стана малко повече от месец след 20-ата 
годишнина от кръвопролитието в учили-
щето през 1999 г. в Кълъмбайн, на 8 км от 
„Хайландс Ранч“. Тогава двама ученици от 
това училище застреляха в него 13 души 
и след това се самоубиха. За 20 години 
на зачестили стрелби в училища, колежи, 
офиси тактиката на властите се е проме-
нила доста. Сега в почти всички училища 
през няколко месеца се правят обучения 
на учители и ученици за ситуация на ак-
тивен стрелец в сградата. Но едно нещо 
изглежда, че не се променя – липсата на 
воля за законови промени – кой и как да 
има достъп до оръжие. Мерки като по-
добри проверки за криминално минало 
и психическо здраве имат подкрепата 
на мнозинството избиратели от двете 
партии, но не и на техните представите-
ли в Конгреса. Те продължават да бъдат 
купени от мощното оръжейно лоби NRA. 
Добрата новина е, че през последните 
дни там текат саморазрушителни проце-
си и обвинения за злоупотреби, смяна на 
ръководство и скандали. Но едва ли тази 
слабост ще трае дълго. Организацията, 
за която стана ясно, че е подкрепяна и 
спонсорирана и от Москва, ще се прегру-
пира бързо, за да продължи да защитава 
смъртоносните си интереси. А за нас ще 
остане стесът да броим престрелките, 
жертвите и да търсим героите в този 
ужас. И никой няма да направи нищо.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Започва разплащането на първата порция от потъналите спестяванияЗапочва разплащането на първата порция от потъналите спестявания

П
очетният председател 
на ДПС е сред късмет-
лиите, които ще получат 
част от спестяванията 
си, „потънали“ при фа-
лита на КТБ. Това става 

ясно от списъка на получателите.
Вече започна разплащането на 

първата порция от масата на несъстоя-
телността на фалиралата банка. Това се 
случва повече от две години след като 
синдиците на КТБ обявиха списъка 
на кредиторите и сумите, които те ще 
получат. Изплащането на средствата, 
които са в размер на 570 млн. лв., 
започна на 9 май и ще приключи след 
5 години.

Ахмед Доган има 
да взема 76 695 лв.

До положителната развръзка за 
кредиторите с негарантирани взема-
ния от КТБ се стигна след поредните 
поправки в Закона за банковата 
несъстоятелност. Те бяха внесени през 
февруари тази година от четирима 
депутати – Данаил Кирилов (ГЕРБ), 

Йордан Цонев (ДПС), Хамид Хамид 
(ДПС) и Христиан Митев („Обединени 
патриоти”), като обявената цел беше 
„максимално попълване на масата на 
несъстоятелността”.

Именно измененията позволиха да 
започнат реалните разплащания въз 
основа на одобрената частична сметка 
за разпределение, която престоя 
блокирана над две години заради заве-
дени в съда възражения на кредитори, 
които продължават да са висящи.

Според промените кредиторите, 
които нямат възражения по сметката, 
могат да получат парите си. Заради 
заведените дела е заделен резерв от 
36 млн. лв., поради което реално

готови за незабавно 
разпределение са 

534 млн. лв.
В списъка на кредиторите попадат 

7022 граждани, фирми и институции, 
които имат да вземат точно 533 913 264 
лв. Всеки от кредиторите по сметката 
ще получи около 11% от вземането си.

Най-много пари от разпределението 

ще отидат при най-големия кредитор 
на КТБ – Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките (ФГВБ). За него 
синдиците са определили 409 млн. 
лв. при общо вземане в размер на 3.7 
млрд. лв.

Други около 22 млн. лв. отиват в 
трима кредитори от първи ред – „Со-
сиете Женерал Париж” (10 млн. лв.), 
„Ардастрой” ООД (8.3 млн. лв.) и „Аполо 
инженеринг” ООД (3.9 млн. лв.).

Останалите около 100 млн. лв. са 
разпределени между вложителите с 
негарантирани влогове.

Сред тях има и редица предприятия 
с държавно и общинско участие, бол-
ници и др. Най-много пари например 
ще вземе „Топлофикация София” – 10 
млн. лв. от вложените над 90 млн. лв.

Бизнесменът Александър Сталийски, 
за когото обвиняемият Цветан Васи-
лев твърди, че е близък до премиера 
Бойко Борисов, ще получи 4432 лв., тв 
водещата Виолета Сечкова – 3067 лв. 
Николай Бареков ще вземе 5.53 лв. от 
разпределението, а Ахмед Доган пък 
ще получи 76 695 лв.
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В
ърховният админи-
стративен съд няма да 
проверява къде е живял 
през последната половин 
година евродепутатът 
Делян Пеевски.

Това реши окончателно съдът след 
жалба поради отказ и на ЦИК да се 
произнесе дали депутатът от ДПС е 
изпълнил условието да е живял най-
малко 6 месеца в България, за да се 
кандидатира за Европейския парла-
мент.

Според Върховния административен 
съд в случая е достатъчно, че Пеевски 
има адресна регистрация в България. 
Освен това въпреки законовото изис-
кване властите нямали задължение по 
закон да правят проверка на кандида-
тите.

ЦИК и ВАС бяха сезирани от граж-
данско сдружение „Боец“.

Преди ден съдът отхвърли иска-
нето на адвоката на „Боец“ Николай 
Хаджигенов да поиска справки от 
граничната полиция, митниците, НСО, 
„Летище София“ и външното министер-
ство на Обединените арабски емир-
ства (ОАЕ) за

пътуванията 
на Пеевски

за да проверят по същество къде е бил 
през последната половин година.

Молбата на юриста бе свързана с 
публикация на сайта „Биволъ“, в която 
бяха отразени данни за полетите на де-
путата, от които става ясно, че през по-
голямата част от работното си време в 
44-тия парламент той е бил в Дубай.

Подобно на ЦИК обаче ВАС приема, 
че Пеевски доказано е „български 
гражданин, който има адресна регис-

трация по постоянен адрес и по насто-
ящ адрес на територията на Република 
България или в друга държава членка 
на Европейския съюз“.

„От данните по делото безспорно 
се установява, че такава проверка е 
извършена от Главна дирекция ГРАО 
относно кандидата Д. Пеевски, при 
която е установено, че не само той, 
но и останалите кандидати на партия 
„Движение за права и свободи“ 

отговарят на изискването 
на чл. 351, ал. 1 ИК“ 

добавя съдът, обобщавайки, че „отго-
ворът на ЦИК, предмет на жалбата, е 
обоснован и в съответствие с матери-
алния закон, а жалбата против него е 
неоснователна“.

Решението на ВАС е окончателно и 
Пеевски безпроблемно ще може да 
вземе участие в евровота.

Между Дубай и София: Между Дубай и София: 
Съдът пусна Съдът пусна 
Пеевски на евровотаПеевски на евровота

Делян Пеевски прекарва пове-
чето си работно време в Дубай. 
Той фигурира с два паспорта в 

полетните листи на авиокомпанията 
Emirates Airlines (EK). Обикновените 
български граждани имат по един 
паспорт, но в качеството си на 
депутат той има право и на дипло-
матически.

Пеевски често се регистрира 
за един и същ полет и с двата си 
паспорта. Друга интересна практика 
е да се резервират полети в един 
и същ ден до различни летища или 
полети в няколко поредни дни, 
като не е ясно на кой точно полет е 
използван билетът и дали изобщо е 
използван.

Пеевски лети предимно през 
Виена, по-рядко от Милано. Има и 
полети от Цюрих и Лондон.

С два паспорта 
различни полети

ВАС няма да проверява къде ВАС няма да проверява къде 
живее политикът, щом имал живее политикът, щом имал 
регистрация в Българиярегистрация в България
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Б
ългарин, който живее 
в Чикаго, дари 10 000 
лева на Отделението по 
неонатология в област-
ната болница в Сливен, 
съобщиха от МБАЛ “Д-р 

Иван Селимински” – Сливен.
60-годишният сливналия Пенчо 

Недев връчил сумата на директора 
на болницата д-р Васислав Петров и 
началника на отделението д-р Таня 
Праматарова.

Недев живее от 21 години в Чикаго, 
където има собствен бизнес. Той е 
редовен дарител и от години помага 
на здравни и социални заведения в 
България. 

„Не съм загубил вяра 
че можем да изградим доверие 
помежду си, въпреки че много хора 
не могат да разберат защо го правя, е 
заявил дарителят. – Помагам от години 
и се надявам към подобни каузи да се 
присъединят и други.”

Според него личният пример е 
много важен, затова го предава на 
децата и внуците си. Д-р Праматарова 

съобщи, че това е

най-голямото дарение, 
правено от физическо лице

Преди месеци синът на Пенчо Недев 
е дарил 4000 лева.

“Изненадан съм, че дарението от 
10 000 лева е най-голямото досега, 
направено от гражданин, а не от 
фирма или държавата. Жалко е, защото 
в Сливен има много хора, които имат 
възможности, но не го правят. По-лес-

но е да се намерят аргументи да не се 
прави нищо, но отнякъде трябва да се 
започне. Българите все се оплакват, че 
нищо не се случва, но доброто трябва 
да тръгва от нас”, коментира Недев.

“Държавата прави хубави неща, но 
не тя е наша длъжница, а ние на нея. 
Трябват дела, а не оплаквания. Много 
се говори срещу лекарите, нападат 
ги, когато има случаи с фатален край. 
Не мога да повярвам, че някой лекар 
става сутринта и отива на работа с 
идеята да убие някой от пациентите си. 
Ние имаме прекрасни лекари, които 
работят от сърце и са спасили живота 
на много хора”, изтъкна дарителят.

Пенчо Недев от години помага на Пенчо Недев от години помага на 
здравни и социални заведения в Българияздравни и социални заведения в България

Пенчо Недев

МБАЛ “Д-р Иван Селимински” в Сливен

Българин от Чикаго дари 10 000 лв. Българин от Чикаго дари 10 000 лв. 
на болницата в Сливенна болницата в Сливен
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Порожанов бил готов с оставка, Порожанов бил готов с оставка, 
ако Борисов я поискаако Борисов я поиска

Земеделският министър Румен 
Порожанов обяви, че е готов да 
подаде оставка и че дори обсъдил 

това с премиера Бойко Борисов. Поро-
жанов бе на разпит в спецпрокурату-
рата като свидетел по разследването 
за злоупотреби с евросредства срещу 
бизнесмена Миню Стайков. „В момен-
та, в който премиерът прецени, че по 
някакъв начин политически влияя от гледна точка на един или друг казус, ще си 
подам оставката”, каза Порожанов. Той заяви, че личните му доходи и имуще-
ство са декларирани и законни.

Северин не обжалва присъдата Северин не обжалва присъдата 
за убийството на Викторияза убийството на Виктория

Северин Красимиров, който беше 
осъден на първа инстанция за 
убийството на журналистката 

Виктория Маринова в Русе, няма да 
обжалва присъдата си.

В края на април окръжният съд в Русе 
му присъди 30 години затвор. Съдебни-
ят процес приключи в рамките на ден, 
след като подсъдимият се възползва от 

съкратената процедура и призна вината си.
Това го спаси от най-тежкото наказание, предвидено в закона - доживотен 

затвор без право на замяна.

Синдикатите искат минимална Синдикатите искат минимална 
заплата от 450 еврозаплата от 450 евро
Минималната заплата да стане 

450 евро, а средната да достиг-
не 1000 евро в края на 2022 г., 

поиска президентът на КНСБ Пламен 
Димитров. За да стане това, заплатите 
трябва да растат всяка година между 12 
и 15%.

Доходът на едно лице от домакинство 
е стигнал 3336 лв. през миналата годи-
на. Средната работна заплата според предварителните данни е 1135 лв. Най-
високата заплата се получава от специалистите по информационни технологии, 
където средното работно възнаграждение е 3567 лв.

„Мерцедес“ помете четирима „Мерцедес“ помете четирима 
тийнейджъри в Софиятийнейджъри в София

„Мерцедес” блъсна четирима 
тийнейджъри и се пре-
обърна в канал в София. 

Инцидентът станал в района на стадион 
„Георги Аспарухов”. Пострадалите са 
на възраст между 15 и 17 години. Три 
от тях са със счупвания на крайниците. 
Едно от пострадалите момичета има 
травма в областта на кръста.

Шофьорът обясни, че е шофирал с 50 км/ч и е преминал на зелено. Опитал се 
да избегне удара с кола, която го засякла, защото минала на червено.

Петима кандидати за Петима кандидати за 
концесията на летище Софияконцесията на летище София
Всички петима кандидати за 

концесията на летище София 
бяха допуснати от Комисията по 

процедурата.
Преди началото на публичното 

отваряне на офертите министърът на 
транспорта Росен Желязков обяви, че 
това е процедура за публично-частно 
партньорство, която е сравнително 
нова. Той обясни, че цялата документа-
ция по процедурата се съхранява в защитени сейфове под 24-часово наблюде-
ние и изтъкна, че това е първата изцяло електронна процедура.
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Д
енвър стана първият град в 
САЩ, разрешил употребата 
на халюциногенни гъби. 
През 2005 г. столицата на 
щата Колорадо, в Средния 
запад на САЩ, стана и първи-

ят голям американски град, узаконил 
притежанието на малки количества 
марихуана.

И двете решения бяха взети на рефе-
рендум.

Това за декриминализиране на упо-
требата на т. нар. магически гъби мина 
буквално на косъм. 50,56 процента от 
гласувалите на референдума подкрепи-
ха мярката при 49,44 процента против. 
При това според последните временни 
резултати жителите на Денвър отхвърля-
ха предложението.

На референдума местните жители 
приеха предложението арестуването за 
притежание и употреба на гъби с псило-
цибин – на хора, навършили 21 години 
и за лични нужди – да стане „последен 
приоритет за силите на реда в град и 
окръг Денвър”.

Халюциногенните гъби обаче ще оста-
нат незаконни и продажбата им все така 
ще бъде престъпление.

През миналата година се провали 
опит за свикване на аналогичен рефе-

рендум в щата Калифорния.
Според различни проучвания псило-

цибинът – основната активна съставка в 
„магическите гъби”,

не води до 
пристрастяване

и може да помогне при проблеми с 
депресия и зависимост от опиати.

Хиляди хора умират всяка година в 
САЩ от приемане на свръхдоза обезбо-

ляващи. Активистката група „Декрими-
нализирай Денвър”, която бе в основата 
на кампанията, приветства резултата 
от референдума. Хората използват тези 
гъби от хиляди години за лечение, ри-
туали и средство за духовно извисяване, 
пише тя на сайта си.

„Денвър е на път да стане све-
товна столица на дрогата”, из-
рази обаче съжаление Джеф 
Хънт, представител на Католиче-

ския университет в Колорадо. „Нямаме 
никаква идея за ефекта в дългосрочен 
план от тези наркотици върху жителите 
на Колорадо”, предупреди той.

Употребата на марихуана за развле-
кателни цели е законна в целия щат от 
2014 г.

Канабисът за развлечение е разрешен 
в общо 10 американски щата, включи-
телно в Калифорния. Над 30 от 50-те 
американски щата позволяват марихуа-
ната за медицински цели.

Първи в САЩ: Денвър разреши Първи в САЩ: Денвър разреши 
употребата на „магически гъби“употребата на „магически гъби“

Решението бе взето на косъм Решението бе взето на косъм 
по време на референдумпо време на референдум
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Убит и ранени при стрелба Убит и ранени при стрелба 
в училище в Колорадов училище в Колорадо

Един ученик бе убит, а други седем 
ранени, след като двама техни 
съученици откриха стрелба вчера 

в училище в Хайландс Ранч, недалеч от 
Денвър, щата Колорадо. Стрелците са 
арестувани, единият от тях е непълно-
летно момиче.

Жертвата е 18-годишен младеж, 
който е издъхнал на място от раните си. 
Няколко от ранените са приети в критично състояние в местни болници.

Стрелците открили огъня в две различни класни стаи в училището.

99 000 души, пресекли границата, 99 000 души, пресекли границата, 
са задържани за месецса задържани за месец

Американски граничари са залови-
ли през април т.г. близо 99 хиляди 
души, пресекли южната граница на 

САЩ – най-голямата бройка за месец от 
2007 г. насам. Това съобщи снощи пред 
сенатска комисия Карла Провост, начал-
ник на федералните Гранични патрули.

Тя каза, че положението по южната 
граница е „безпрецедентно” по отно-
шение на сигурността и хуманитарната 

криза с нелегалните мигранти. Над 68 на сто от задържаните са деца или хора, 
пътуващи като семейство.

Тръмп обяви Бразилия Тръмп обяви Бразилия 
за съюзник № 1 извън НАТОза съюзник № 1 извън НАТО
Съединените щати ще обявят Бра-

зилия за свой главен съюзник 
извън НАТО, съобщи президен-

тът Доналд Тръмп.
В писмо до Конгреса Тръмп посочва, 

че е решил да предостави този статут 
на Бразилия „в признание на неотдав-
нашните ангажименти на бразилското 
правителство да засили сътрудничест-
вото със САЩ в областта на отбраната, 
както и в признание на нашите собствени национални интереси в задълбочава-
нето на отбранителното сътрудничество с Бразилия”.

Ново изостряне на отношения Ново изостряне на отношения 
между САЩ и Китаймежду САЩ и Китай

Президентът Тръмп обвини Китай, 
че е провалил сключването на 
търговско споразумение между 

двете най-големи икономики в света. 
Пекин междувременно заплаши с ответ-
ни мерки, ако Вашингтон повиши митата 
за негови стоки.

„(Китайците) провалиха сделката”, каза 
президентът, визирайки преговорите за 

деескалиране на продължаващия една година търговски конфликт.
Тръмп даде да се разбере, че САЩ няма да отстъпят, докато Китай не спре с 

нарушенията.

Тръмп не даде на Конгреса Тръмп не даде на Конгреса 
пълния доклад на Мълърпълния доклад на Мълър
Президентът на САЩ Доналд 

Тръмп упражни пълномощията 
си като шеф на изпълнителната 

власт върху нецензурирания вариант 
на доклада на специалния прокурор 
Робърт Мълър и други документи, изис-
кани от правната комисия на Камарата 
на представителите. Тези пълномощия 
му позволяват да не даде достъп на 
Конгреса до тези материали.

Белият дом обясни, че причината е фрапантната злоупотреба с власт от пред-
седателя (на комисията) Надлър, както и искане на министъра на правосъдието. 
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Резултатите от „Зелена карта“ Резултатите от „Зелена карта“ 
са тук, но сайтът ту работи, ту не

Р
езултатите от лотарията 
„Зелена карта 2020“ изля-
зоха във вторник на обяд, 
но проблеми с портала на 
Държавния департамент на 
САЩ попречиха на много 

хора да ги разберат.
Порталът dvlottery.state.gov отвори 

точно в 12 pm източно време на 7 май, 
но почти веднага имаше проблеми 
с проверката на регистрационните 
номера.

Много от хората публикуваха сним-
ките на съобщението, което виждат, 
когато се опитат да проверят резулта-
тите си.

Други пък казват, че 
системата им отговаря, 
но че не съществува 
подобен регистрацио-
нен номер.

Проблеми с провер-
ката на резултатите 
на портала имаше 
периодично и през 
следващите дни.

Всяка година лота-
рията дава правото 
на 55 хиляди души и 
техните семейства да започнат преслед-
ването на своята американска мечта на 
чисто случаен лотариен принцип. Близо 
14 милиона души, от които

между 40 000 и 
50 000 са българите

се надяват на своя шанс.
Само кандидати, попълнили формите 

за участие в лотарията в периода от 
20 октомври до 6 ноември 2018 г., са 
считани за легитимни участници.

Дали и вие сте сред късметлии-
те, можете да проверите безплатно 
на единствения официален сайт на 
Държавния департамент на САЩ, като 

въведете номера, който сте получили 
при регистрацията за лотарията през 
миналата година. Сайтът е https://
dvlottery.state.gov.

Всеки получател на писмо или имейл, 
където се твърди, че е спечелил от про-
грамата (лотарията за зелена карта) или 
му се обещава зелена карта, може да е 
сигурен, че съобщението е подвеждащо 
и измамно. Освен това не се извършва 
плащане към трета страна в процеса по 
кандидатстване за виза от лотарията за 
зелена карта.

Единственото необходимо плащане 
е самата такса за виза, която се плаща в 
посочена от посолството на САЩ банка.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Така изглеждаше порталът в първия ден от 
обявяването на резултатите

Много хора не успяха да проверят резултатите си заради проблемаМного хора не успяха да проверят резултатите си заради проблема
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Е
дно двойно убийство от 
2004 година в Атланта 
продължава да има своите 
изненадващи обрати. Една-
та от жертвите е 20-годиш-
на българка. Седем години 

след престъплението убиецът получи 
смъртна присъда. Изненадващо и 
тихомълком обаче тази присъда е била 
отменена в края на миналата година в 
Джорджия – консервативен щат, където 
смъртното наказание е изключително 
популярно и отмяната му е изключител-
но рядко явление в съдебната система.

Грешки на прокуратурата, разслед-
ващите и съда, както и политическата 
конюнктура в две различни общини на 
територията на метро Атланта водят до 
обрат по делото срещу Джошуа Дракър 
за убийството на Лора Николова и 
нейния приятел Андрю Робъртсън. 
Убийство, на което дори е посветен 
епизод от сериала “Аз убих най-добрия 
си приятел” (I killed my BFF) по Lifetime 
Network.

На 5 април 2004 година Дракър 
заедно със своята приятелка Мелиса 
Макреър отиват на гости на Лора и 
Андрю, които живеят в предградието 
на Атланта Мариета. Те са приятели от 
години и нищо не може да подскаже 
това, което предстои. 

Седем години след тази вечер в 
съдебната зала през сълзи Мелиса 
разказа какво е станало. Срещу нея 
стоят братът и бащата на Лора – Георги 
и Никола.

Според показанията на Мелиса 
четиримата приятели постояли няколко 
минути на масата в кухнята, след което 
Дракър поискал марихуана. Двамата 
мъже станали от масата и тя не можела 
да ги види. Тогава чула изстрел. Обър-
нала се и видяла как Андрю се свлича 
на земята. В този момент 

Лора скочила от стола и се 
хвърлила върху Дракър

удряйки го с юмруци, като крещяла: „Не, 
не, не, ти го уби!”, разказа Макрейър.

„И тогава той застреля Лора”, каза 
Макрейър през сълзи. “Тя падна, подпи-

райки се на колене и ръце. Тя започна 
да повръща кръв и да си бърше устата. 
Аз избягах от стаята.”

Преводачката на бащата на Лора шеп-
теше в ухото показанията на Макреър, 
а той плачеше, слушайки описанието на 
смъртта на неговата дъщеря.

След стрелбата двамата взели бижу-
та, мобилни телефони и портфейла на 
Андрю, разказа Мелиса, и се отдали на 
наркотици и обиколки по заведенията. 
Вечерта Дракър отишъл на стриптийз 
бар, където според Мелиса похарчил 
1,500 долара. Той смятал, че полиция-
та няма да открие телата поне месец. 
Властите обаче арестуват двамата още 
на следващия ден.

Когато прокурорката попита Макре-
йър защо не е избягала и не се обадила 
на полицията, тя каза, че била упла-
шена. „Не исках да ме нарани”, каза тя. 
След убийствата тя минала програма за 
наркомани, завършила колеж и сега учи 
за медицинска сестра.

Властите намират бързо телата и 
разбират за убийството от бащата на 
Джошуа – пастора Дъг Дракър. Той му 
разказва за случилото се малко след 
като натиска спусъка. Именно този 
разказ е един от поводите за обжалване 
на смъртната присъда, която съдебните 
заседатели в Коб каунти дават само 
след няколко часа обсъждане.

Според защитата Джошуа е споделил 
за убийствата на баща си като на пастор 
и следователно неговите показания не 
трябва да се допускат в съда.

В 348 страници адвокатите описват 
серия от прокурорски грешки, незачи-
тане на правилата и грешни инструкции 
към съдебните заседатели, показания и 

доказателства, които не е трябвало да 
бъдат допускани в съда, и още причини 
да поискат ново дело срещу Дракър. 
Никой на оспорва, че именно той е на-
тиснал спусъка. Но как и защо – отгово-
рите на тези въпроси са 

разликата между живота 
и смъртта за 

Джошуа Дракър
За да се приложи смъртното наказа-

ние, трябва да има поредица от утеж-
няващи вината обстоятелства – грабеж, 
особена жестокост или мъчение и др. 
Прокуратурата и съдията по делото, 
изглежда, са допуснали сериозни 
грешки по това направление. Според 
обвинението това е било добре пла-
нирано двойно убийство с цел грабеж. 
Но защитата и миналото на Дракър и 
Андрю Робъртсън показват друго. 

Джошуа и Андрю са най-добри при-
ятели. Робъртсън е гадже със сестрата 
на Андрю Аманда, когато една вечер 
тя предозира с болкоуспокояващото 
оxycontin. След като с дни е в кома, 
Аманда се събужда, но остава инвалид 
– трудно говори, не може да се движи и 
да се обслужва сама. Оттогава Джошуа 
се променя – спира да ходи в църквата 
на баща си, където е готвен да бъде пас-
тор, и започва с наркотиците, основно 
метамфетамини.

Според защитата това е и мотивът за 
убийството на Андрю – отмъщение за 
сестрата на Джошуа Аманда, а 

Лора е станала жертва 
на обстоятелствата

 – той стреля по нея, когато тя се нах-
върля върху Джошуа.

В съдебната зала обаче прокуратура-
та категорично отхвърля версията на 
защитата с мотива, че инцидентът със 
сестрата на Дракър се е случил повече 
от година преди стрелбата. „Внезапно, 
неудържимо, след 14 месеца?! Не! Това 
е преднамерено умишлено убийство”, 
заяви пред съдебните заседатели про-
курорът Ан Херис. В различни показа-
ния на свидетели тя обрисува Дракър 
като буен, яростен мъж, който постоян-
но отправял закани за убийство.

Съдебните заседатели видяха запис 
от признание на Дракър пред поли-
цията, в което той признава, че е убил 
Андрю Робъртсън в лична вендета 
срещу него, защото дал потенциално 
смъртоносен коктейл с лекарства на 
сестра му.

Но именно върху обстоятелствата 
около смъртта на Лора са посветени 
десетки страници в обжалването и дали 
смъртната присъда е била поискана 
законно от прокуратурата.

Когато в крайна сметка искът за нов 
процес е внесен в съда през юни 2015 
г., Коб каунти има нов главен прокурор 
– Вик Рейнолдс (в момента той е шеф 
на GBI – Бюрото за разследвания на 
Джорджия). Преди да бъде избран за 
прокурор обаче, Рейнолдс е работил в 
кантората, защитавала Дракър по вре-
ме на процеса срещу него. Това според 
защитата представлява конфликт на 
интереси. След серия от молби и пле-
доарии пред съда цялата прокуратура 
на Коб каунти си прави самоотвод и 
делото се прехвърля на прокуратурата 
в съседната община – Декаб каунти. То 
се поема от Емили Ричардсън – изгря-
ваща звезда в юридическите кръгове, 
която към днешна дата е вече съдия в 
Джорджия. Тя отказа коментар за де-
лото, както отказаха и защитниците на 
Дракър Теа Делаж и Джош Мур.

По-малко от три месеца след като 
поема делото,

прокурор Ричардсън 
прави споразумение 

за нова присъда
– две последователни доживотни 
присъди без право на замяна, които да 
се излежат една след друга, още две 
доживотни присъди и още три години 
затвор. Убиецът се отказва и от правото 
си на по-нататъшно обжалване. Съдът 
одобрява споразумението. Така Джошуа 
Дракър вече не е заплашен от смърто-
носната инжекция.

Отмятаната на смъртното наказание, 
особено в щата Джорджия, е крайно 
необичайно и мнозина подозират поли-
тически мотиви.

Главният прокурор на Декаб каунти 
Шери Бостън обясни пред BG VOICE, че 
причините за това са само юридически. 
“Нашето решение се базираше на много 

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

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Отмениха смъртната Отмениха смъртната 
присъда на убиеца присъда на убиеца 
на Лора от Атлантана Лора от Атланта

Джошуа Дракър по време на процеса срещу него през 2001 г. 

Сн.: Снимка: Вино Уонг/AJC

Последната снимка на Дракър от затвора

Политическата конюнктура в Джорджия и съдебни грешки Политическата конюнктура в Джорджия и съдебни грешки 
в дъното на по-лекото наказание за Джошуа Дракърв дъното на по-лекото наказание за Джошуа Дракър
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П
рез 2004 г. новината за 
убийството на Лора Николова 
е първият репортаж, който 
правя за bTV. Съобщихме 

името дни след убийството и след като 
официално то беше оповестено от 
полицията в Джорджия – те правят това, 
когато близките са уведомени. Това 
обаче не се е случило с родителите на 
Лора и те научават за ужасната трагедия 
от сутрешните новини в ефира на bTV. 

Никола Николов гледа в телевизи-
онния екран, когато чува изречението: 
“25-годишната студентка Лора Нико-
лова е била убита в американския град 
Атланта.” Тишина. Шок и последвала 
паника. После ярост. Ярост пред затво-
рените врати на Министерството на 
външните работи, чиито служители не 
могат да погледнат в очите почернения 
баща и да му кажат, че факсът с трагич-
ната вест за смъртта на детето му стои 
забравен под купчина други бумаги.

По-малко от година преди убийството 

Лора среща Андрю по 
време на студентска 

бригада в Атланта
 Тя работи като спасител на басейн. 

Любовта между двамата пламва и тя 
решава да остане, макар и нелегално, 
в Америка. След края на трудовия си 
договор Лора се мести и заживява за-
едно с Андрю. Двамата дори планират 
сватба, за да може тя да получи зелена 
карта. Андрю е изтеглил пари за събити-
ето, казват от прокуратурата.

В Бостън живее и работи и по-голе-
мият брат на Лора – Георги. Той е чове-
кът, който отива в Атланта, разпознава 
сестра си и се заема с тежката доку-
ментална процедура. Помага му почти 
непозната за него американка. Стефани 
чува историята на Лора и се смилява 
над семейството, потънало в тъга и без-
помощност пред тежката бюрократична 

машина на властите. Транспортирането 
на тялото до България струва 10 000 
долара и Николови решават дъщеря 
им да бъде кремирана. По време на 
неколкоседмичната одисея от тежки 
административни стъпки, които трябва 
да извървят, семейството няколко пъти 
се принуждава да потърси информация 
от Министерството на външните работи 
в София или от посолството ни във 
Вашингтон, като се сблъсква с некомпе-
тентност и дори затваряне на телефона 
от страна на мисията ни в Америка.

През 2011 година срещнах бащата 
Никола и брата Георги в съдебната зала 
в Мариета. Те бяха ядосани на всички 
глупости, изписани по жълтите вестни-
ци в България – дори и тогава, когато 
все още имаше някакво приличие, а 
интернет не беше водеща медия.

“Аз дойдох, за да получа справед-
ливост и я получих”, заяви за BG VOICE 
Никола Николов. “Изключително мъчи-
телен беше целият процес за нас.”

В хода на делото той видя кървавите 
снимки и чу свидетелските показания 
за последните часове на дъщеря му и 
нейния приятел – 40-годишния Андрю 
Робъртсън. „За мен е важно да се разбе-
ре това, което 7 години чакам да бъде 
разбрано – че 

дъщеря ми никога не е 
намесвана в истории с 
наркотици и боклуци 

а че е попаднала на лошото място в 
лошото време”, каза Никола Николов. 
До него през цялото време беше синът 
му Георги, който живее в Бостън. Съ-
пругата му Искра дойде в залата едва за 
прочитането на размера на присъдата 
– смърт чрез инжекция.

„Не мога да правя абсолютно никакво 
сравнение между правосъдието в Бъл-
гария и това тук. Аз присъствах на този 
процес от сутрин до вечер неотлъчно. 
И знаете ли – мога да го сравня само с 
това, което съм гледал по филмите – 1 
към 1, коментира след края на процеса 
Никола Николов. Не мога да ви опиша 
какво беше отношението на всички 
в съда към нас – като се започне от 
обикновените полицаи, портиери, 
стенографки до водещите фигури в 
процеса – прокурорката, директорката 
на службата за връзка с роднини на 
жертвите – изобщо не съм очаквал в 
такава степен. Това не са суперлативи, а 
само факти.”

Семейството научава за Семейството научава за 
убийството от тв ефираубийството от тв ефираОтмениха смъртната 

присъда на убиеца 
на Лора от Атланта

фактори, сред които притесненията ни 
за възможни проблеми при обжал-
ването на този случай, което можеше 
да доведе до отмяна на присъдата от 
Върховния съд на Джорджия и евенту-
ално ново дело – 14-години след това 
брутално престъпление”, казва в изявле-
ние прокурор Шери Бостън, изпратено 
до BG VOICE.

Тя обяснява още, че са се съгласили с 
новата присъда след дълги разговори 
със семействата на двете жертви. “Ние 
смятаме, че решението ни е справедли-
во и подходящо с оглед на обстоятел-
ствата и сигурността, че обвиняемият 
никога няма да бъде освободен от 
затвора и няма да може да обжалва, за-
тваряйки завинаги този случай”, завърш-
ва Бостън.

Но юристи в Джорджия подозират и 
други обстоятелства зад това решение. 
Джорджия е един от 34 щата, където все 
още има смъртна присъда, макар тя да 
се иска и отсъжда все по-рядко.

Коб каунти, където става убийството 
и където Джошуа е осъден на смърт, е 
консервативна община, където най-
тежкото наказание е особено популяр-
но. През 2017 година Коб каунти има 
най-много осъдени на смърт от всички 
общини в щата Джорджия – общо шест, 
сред които и Дракър. От друга страна, 
броят на убийствата в Коб са сравнител-
но малко.

За сравнение Декаб каунти държи 
първенството в метро Атланта по брой 
убийства за 2017 г. – 98. Но там смърт-
ното наказание почти не се прилага. 
Между 2002 и 2012 г. за 771 убийства в 
тази община само един човек е осъден 
на смърт.

Главните прокурори в двете общи-
ни се избират от гражданите в преки 

избори и тяхната позиция по въпроса 
на смъртното наказание е важна за из-
бирателите. Затова за наблюдателите в 
Джорджия не е изненада, че прокурату-
рата в Декаб е предпочела доживотната 
присъда.

Тази статистика не е убегнала на 
защитата на Дракър и неравенството в 
популярността на смъртното наказание 
в различните общини на щата Джор-
джия е една от причините те да поискат 
ново дело. 

14 години след това двойно убийство 
със сложна 
предистория 
и заплетени 
мотиви прокура-
турата, съдът и 
защитата могат 
да затворят тази 
страница от пра-
восъдието. Но за 
семействата на 
жертвите едва 
ли има присъда, 
която да утеши 
мъката.

Сн.: „24 часа”
Семей ството на Лора Николовa
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КНДР изстреля ракета КНДР изстреля ракета 
с неуточнени параметрис неуточнени параметри

Северна Корея изстреля ракета 
с неуточнени засега параме-
три. За нея съобщи оператив-

ното командване на въоръжените 
сили на Южна Корея.

Стартът на ракетата е бил от 
полигон в северозападната провин-
ция Северен Пьонан, тя е полетяла в 
източна посока. Други подробности 
не се дават, но някои наблюдатели твърдят, че ако това е ракета с голям обсег, 
каквито Пхенян изпробва през 2017 г. и Вашингтон го заплашваше с война, това 
ще е знак, че комунистическият Север загърбва дипломацията.

Арестуваха „дясната ръка“ Арестуваха „дясната ръка“ 
на Гуайдо във Венецуелана Гуайдо във Венецуела

Едгар Самбрано, „дясната ръка” 
на венецуелския опозиционен 
лидер Хуан Гуайдо, е бил арес-

туван от спецслужбите.
Самбрано е заместник-председа-

тел на Националното събрание на 
Венецуела. Около 50 държави, сред 
които Съединените щати, признаха 
Хуан Гуайдо за временно изпъл-

няващ длъжността президент на страната в качеството му на председател на 
контролирания от опозицията парламент. Гуайдо осъди ареста на Самбрано.

В Белгия – най-голямата В Белгия – най-голямата 
полицейска операция от 20 г.полицейска операция от 20 г.
Белгийската полиция извърши 

най-голямата си операция за 
последните 20 години. Акцията 

е била насочена срещу група за из-
мами при продажба на автомобили 
по интернет.

Извършителите били предимно 
роми от Източна Европа.

Измамниците се свързвали с част-
ни продавачи на автомобили и успявали да ги измамят в момента на плащането. 
Докато жертвите установят измамата, минавали по няколко дни, в които автомо-
билите били изнасяни зад граница.

Самолет от Париж кацна Самолет от Париж кацна 
аварийно в Иранаварийно в Иран

Самолет на „Ер Франс”, изпъл-
няващ полет от Париж за 
Мумбай, кацна аварийно в 

Централен Иран. Машината „Ербъс 
А-340“ на нискотарифния въздушен 
превозвач „Джун” (Joon) се приземи 
аварийно в иранския град Исфахан.

„Джун” заяви, че самолетът е 
кацнал като предпазна мярка заради 

неизправност във вентилационната система.
Всички пътници са в добро здравословно състояние.

Япония пусна влак, Япония пусна влак, 
който вдига 360 км/чкойто вдига 360 км/ч
Япония представи новия си 

високоскоростен влак Alfa-X, 
който ще се движи със скорост 

до 360 км/ч.
Японски издания твърдят, че това е 

най-бързото до този момент железо-
пътно превозно средство в Страната 
на изгряващото слънце. Досега 
влаковете куршуми се движеха със 
скорост до 320 км/ч.

Приличащият на копие влак има 
десет вагона. От 2023 г. такива влако-
ве ще се движат от остров Хонсю до Хокайдо.
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П
ореден случай на вдига-
не на камион с ремарке 
от компания за репатри-
ране повдигна въпроса 
какви са правомощията 
на т. нар. towing компа-

нии и какви са правата на шофьорите 
и транспортните компании, когато 
превозното средство се вдига. 

Камион с ремарке на българската 
компания Logifl ex, чийто офис е в чи-
кагското предградие Парк Ридж, беше 
вдигнат от паркинга пред сградата им 
посред бял ден. Нелепата случка се 
развива пред очите на собственика и 
всички служители, а скоро последват 
и още куриози. „Посред бял ден, както 
се казва, out of the blue, към 10-11 часа 
сутринта. Гледаме през прозореца, 
камионът е на аварийни светлини, кое-
то подсказва, че е паркиран за много 
кратко време, на територията на наша 
собственост, тоест точно пред сгра-
дата, където е офисът на компанията. 
Изведнъж идват две момчета, единият 
вади ключ от джоба, отваря, влиза 
вътре, пали, дори не изчаква“, казва 
Тони Трендафилов, който е мениджър 
в компанията. „С мръсна газ тръгна, все 
едно кара състезателна кола.“ 

Тони Трендафилов и колегите му се 
спускат да гонят камиона, който е след-
ван от репатрираща машина, карана от 
другия служител на фирмата репатрак. 
Трендафилов успява да настигне ками-
она с трейлъра. „Просто му казах – сли-
зай веднага от камиона или ще си имаш 
неприятности“, разказва Трендафилов, 
който бил видимо вбесен от случилото 
се. „По начина, по който 

аз изтълкувах нещата – 
това е кражба 

Ако беше официално вдигане на ка-

миона, щяха да дойдат хора, облечени 
с жилетки, с имена на униформите, 
да се вижда, че представляват някоя 
компания.“ Тогава започват прегово-
рите. „Единият каза – дайте половината 
пари за цената на towing-а, което е 
половината на $1400, кеш, което беше 
най-нагло и брутално, и ще оставим 
камиона“, разказва Тони Трендафилов. 
Докато служителите на компанията 
се качат на третия етаж, за да намерят 
парите в брой, двете момчета тръгват 
с камиона и с репатриращата машина 
зад него. 

„Първото нещо, което направихме, е 
да започнем да следим камиона с GPS 
устройството“, разказва Трендафилов. 
От фирмата видели по кой маршрут 
минава техният камион и къде спира 
– 5100 W Lake St в Мелроуз парк. Това 
е адрес, добре познат на фирмата, 

защото преди време също са си имали 
вземане–даване с тази towing компа-
ния и защото техни съседи от същата 
офис сграда също са били потърпевши 
от „наглите“ по думите на Трендафилов 
служители. 

От българската транспортна ком-
пания звънят в полицията, но уни-
формените, които пристигат на място, 
им казват, че няма какво да направят 
за тях. Така бесен, че са взели негов 
камион под носа му, собственикът на 
Logifl ex Павел Ботев се свързва с адво-
кат. Той изготвя писмо, което изпращат 
до фирмата репатрак, в което управата 
на Logifl ex изисква не само парите, 
които са платили за вдигането на тира, 
но и обезщетение за загубите от това, 
че камионът не е работил. Благодаре-
ние на доказателствата (скрийншот 
от маршрута, по който е минал тирът) 
towing компанията е притисната да 
върне парите и да заплати малко обез-
щетение. „Аз исках да ги съдя, защото 
това е нелегално“, казва собственикът 
на Logifl ex Павел Ботев. Случаи като 
неговия обаче са рядкост и причината 
е, че много от 

собствениците на 
транспортни компании не 

знаят правата си
„За моторно превозно средство като 

камион нямат право да го карат, освен 
ако не е наредено от полицаи. Това по 
принцип се случва в случаите, когато 
има опасност за други превозни сред-
ства. Но по принцип те нямат право да 
се качат в камиона и да го оперират. 
Могат да го закачат, но нямат право да 
го оперират“, обяснява адвокат Иво 
Чернев. 

Законът обаче не е специфичен, що 
се отнася до вдигането на леки коли, 

но едно е ясно – всеки, който влезе 
по задължение в колата ви, е длъжен 
да опазва собствеността вътре в нея. 
Освен това, за да влезе някой във ваша 
лична собственост, трябва да има пове-
че от добра причина за това. 

Инцидентът, сполетял Logifl ex, e 
един от зачестилите в последно време 
случаи на вдигнати камиони и ремар-
кета от съмнителни компании, които 
се пазарят, предлагат по-малка сума, 
но искат парите кеш. Преди няколко 
седмици towing компания от южните 
предградия на Чикаго задържа ре-
марке на ТИР с 20 тона пилешко месо, 
също собственост на българска ком-
пания. Тогава служителите на мнимата 
репатрираща фирма казали на шофьо-
ра, че „те ще се погрижат за товара му“, 
а той доброволно им го дал – грешка, 
която струва на собствениците на фир-
мата 3 хиляди долара. Разправиите по 
това да си вземат ремаркето обратно 
обаче отнеха дни, а преговорите бяха 
като при искане на откуп. 

Адвокат Иво Чернев казва, че 
винаги имате повече от един вариант 
да платите. Всяка фирма, която иска 
от вас само и единствено заплащане 
в брой, е съмнителна. Ако попадне-
те в такава ситуация, обадете се на 
полицията. Те ще ви посъветват дори 
да не могат да разрешат ситуацията ви 
веднага. Много от компаниите за т. нар. 
towing имат лиценз за бизнес и затова 
извършват дейност на територията на 
щата, но си позволяват да нарушават 
закона. „Всички имаме възприятието, 
че вдигнат ли ти камиона или колата, 
по-добре да не се разправяш, защото 
това е предварително загубена кауза. 
А не би трябвало да е така – живеем в 
правова държава“, казва Тони Тренда-
филов. 

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

НЕЗАКОННО:НЕЗАКОННО:  Тowing компании Тowing компании 
зад кормилото на тирове зад кормилото на тирове 

Според закона towing служители нямат право Според закона towing служители нямат право 
да карат камиона, когато го местятда карат камиона, когато го местят

Фирмата за вдигане на автомобили често искала плащане в брой 

От българската транспортна компания видели през прозореца, че някой подкарва техния ТИР, който бил спрян на аварийни светлини на тяхна територия



З
дравейте, скъпи приятели и 

читатели! Надявам се седми-

цата да е била ползотворна и 

успешна във всички аспекти от 

вашия живот. Темата, която съм из-

брал да споделя с всички вас днес, е свър-

зана с най-важните градивни елементи, 

които влизат в употреба, когато 

работим с инвестиционни програми 

като Traditional IRA, Roth IRA, 401K, 403B, 

529 College Savings Plan и други.

В днешно време, когато решим да 
инвестираме за бъдещето, било то за 
пенсиониране или за образование, в 
голяма част от случаите ще се сблъска-
ме с една група от финансови продукти, 
наречени взаимни фондове (mutual 
funds), и според мен е изключително 
важно да знаем основните отличителни 
белези на тези инструменти и как точно 
работят те, за да можем да ги използва-
ме възможно най-ефикасно.

Какво означава 
понятието 

„Взаимен фонд“
Взаимен фонд, или както е известен 

в Америка и по света mutual fund е 
финансов инструмент, който е съставен 
обикновено от десетки или стотици 
различни акции на корпорации, които 
обикновено оперират в различни видо-
ве индустрии като част от икономиката 
на дадена държава или в световен 
мащаб. В същото време този фонд е 
съставен от хиляди инвеститори, които 
инвестират свежи пари в този басейн 
от корпоративни акции или облигации, 
като с това помагат на корпорациите, 
които са част от фонда, да разраснат 
своята продуктивност, размер и печал-

би и като резултат от това тези корпо-
рации изплащат част от тези печалби 
обратно на същите тези инвеститори 
под формата на дивиденти на акциите, 
закупени чрез взаимния фонд.

Това е изключително добра схема, 
която е печеливша за всички, които 
участват в нея – за правителството, 
за инвеститорите и за корпорациите. 
Правителството е доволно, защото по 
този начин се стимулира икономиче-
ското развитие и растеж; инвеститорите 
са доволни, защото получават част от 
печалбите на корпорациите, в които са 
инвестирали своите пари; корпораци-
ите са доволни, защото институционал-
ните инвеститори, които най-често 
са инвестиционните компании, им 

осигуряват постоянен поток от свежи 
пари, които могат да бъдат използвани 
за разработването на нови технологии 
или за откриването на повече работни 
места и дистрибуционни точки, които 
автоматично осигуряват по-добро 
позициониране в пазарната икономика, 
развитие и потенциални печалби за 
корпорациите и следователно инвести-
торите в тях.

Бъдещето на пенсионното осигуря-
ване ще бъде дълбоко засегнато и ук-
репено от този вид инвестиции, които в 
момента са стълбът, на който се крепят 
почти всички видове пенсионноосигу-
рителни и образователни програми. С 
течение на времето и с намаляването 
на парите във фонда на държавното 

пенсионно осигуряване (така наре-
ченените Social Security Benefi ts, с 
които всички сме запознати днес) ще се 
увеличи влиянието на взаимните фон-
дове в живота на всички нас и колкото 
по-бързо започнем да ги разбираме, 
толкова по-бързо и ефикасно ще се 
научим да се адаптираме и възползва-
ме от тях.

Каква е разликата 
между взаимен фонд и 

Traditional/Roth Ira?
Много често ми се случва хората, с 

които работя като клиенти, да ми зада-
ват този въпрос. От начина, по който е 
зададен, разбирам, че повечето хора 
си мислят, че взаимният фонд е друг 

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

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

Какво наистина Какво наистина 
трябва да знаем за трябва да знаем за 
инвестиционните инвестиционните 
фондове?фондове?

Най-важните градивни Най-важните градивни 
елементи, които влизат елементи, които влизат 
в употребав употреба



10 - 13 май 2019 18 - 19

вид спестовна програма и често ме 
питат дали там могат да правят повече 
пари, отколкото в един пенсионен 
фонд.

Истината е, че взаимният фонд е 
мястото, където парите се инвестират 
към пенсионния фонд, и от подредбата 
и квалификациите на взаимните фон-
дове в инвестиционния портфейл на 
пенсионния акаунт се определя колко 
потенциална възвръщаемост можем 
да очакваме в даден Traditional (Roth 
IRA) 401К. Важно е да се отбележи, че 
пенсионните програми IRA, 401K, 403B 
са просто обвивка на дадените взаим-
ни фондове и от тази обвивка зависи 
данъчната облагаемост. Следователно 
и данъчните облекчения на евентуал-
ните печалби от взаимните фондове, в 
които сме инвестирали.

Например, ако имаме Roth IRA и 
изчакаме до 59 и половина годиш-
на възраст, то ние ще можем да се 
възползваме от всичките пари, които 
са натрупани от главницата, която ние 
сме слагали през годините, и лихвата, 
която взаимните фондове са направи-
ли върху тази главница – без да пла-
щаме абсолютно никакви данъци. Това 
важи само за хората над 59 и половина 
години, като се прави с цел стимулира-
нето на личното пенсионно осигуря-
ване и намаляването на зависимостта 
ни от социалното пенсионно осигуря-
ване, което пък, от друга страна, радва 
правителството, защото те не трябва 
да са еднолично отговорни за нашите 
спестявания за пенсиониране.

Какви 
фондове има

и какъв пасва най-много на мен и моята 
ситуация?

Това е много добър въпрос, на 
който малко хора, изглежда, могат да 
отговорят, без да се замислят, имайки 
достатъчно правилна информация.

Ако трябва да обобщим – има три ос-
новни вида взаимни фондове, които се 
класифицират от гледна точна на риска 
от промяна на стойността на акции и 
бондове, които се съдържат в тях:

1. АГРЕСИВНИ ФОНДОВЕ – обикно-
вено изградени от по-иновативни ком-
пании, които търсят поле за изява сред 
гигантите на пазара. Този вид фондове 
могат да донесат огромни печалби при 
благоприятни условия, но също така 
могат и да имат по-стръмни спадове 
при един временен или по-дълготраен 
спад на стоковия пазар. Тези фондове 
са най-подходящи за хора между 20 и 
45 години, които не се притесняват от 
резки спадове на главницата, инвести-
рана за определен период от време, 
знаейки, че тези пари няма да бъдат 

докосвани за период от поне 20 години 
напред.

2. СРЕДНОАГРЕСИВНИ ФОНДОВЕ – 
изградени от добре познати компании 
от голям и средно голям мащаб, които 
са създали име и репутация на пазара. 
Тези фондове също могат да имат и из-
вестни печалби във вид на дивиденти, 
които са част от облигациите, заложени 
в техния портфейл. Този вид фондове 
са най-често предпочитаните от начи-
наещите инвеститори заради по-голя-
мата доза сигурност, която предлагат 
в сравнение с най-агресивните, които 
споменахме по-горе.

3. КОНСЕРВАТИВНИ ФОНДОВЕ – 
изградени основно от корпоративни, 
правителствени и кешови инстру-
менти, които гарантират възможно 
най-голяма сигурност на инвестирания 
капитал и висока доза ликвидност, но 
не очаквайте големи печалби от тях 

във вид на лихви, натрупани над вашия 
капитал. Тези фондове обикновено 
се използват като балансьор в даден 
портфейл от фондове, за да запазят 
баланса между риска и сигурността в 
случай на евентуален спад на стоковия 
пазар.

Консервативните 
фондове

Те определено играят важна роля в 
нашата инвестиционна стратегия, но 
моят съвет е да ги избягвате като пози-
ции за основната част от вашите пари, 
защото ползите от тях не са големи в 
дългосрочен план, но пък създават 
фалшива доза сигурност, която за-
блуждава в по-дълъг период от време 
заради инфлацията, под която всички 
ние попадаме с течение на годините.

Това е за мен от днес. Моята цел бе 
да запозная всички вас с някои основни 
елементи на взаимните фондове и 
това няма да е последният път, в кой-
то говорим за тях, напротив – това е 
само началото на моите теми, които 
ще засягат тези видове инвестиции 
и как можем ние да се възползваме от 
тях. Благодаря ви за времето, което 
отделихте да прочетете написаното 
от мен, и се надявам това да ви донесе 
по-голяма доза оптимизъм и нови идеи, 
когато става въпрос за вашите пари.

Ако и вие имате въпроси или се ин-
тересувате от различните аспекти 
на финансовата част от живота, 
можете да зададете въпросите си или 
да си запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com.

И не забравяйте да се усмихвате!:)



В
ероятно много българи 
са посещавали Kennedy 
Space Center във Флорида 
– голям музеен комплекс, 
в който всеки ден от 9 до 
17 ч. се въртят филми, раз-

казващи историята на космическите ми-
сии от първите покорители през 60-те 
години като проектите Mercury и Apollo 
до днес. Зад вълнуващата и силно въз-
действаща музика към тези 10-15-ми-
нутни филмчета стои творческият гений 
на една българка – Пенка Кунева. Тя е 
изключително успешен композитор, 
аранжор и оркестратор към култови 

холивудски студийни филми и игри от 
виртуалната реалност.

На някои от големите заглавия е 
била само аранжор и оркестратор, а 
на други – композитор на музиката. 
Перфекционизмът й в аранжимента 

и оркестрацията е оценен в такива 
хитови студийни блокбъстъри като 
„Матрицата“, „Карибски пирати“, всички 
издания на „Трансформърс“, Need For 
Speed, „Костенурките Нинджа“. По 
музиката към тези филми е работила с 
композиторите Стив Яблонски и Ханс 
Зимер. Пенка е главен оркестратор и на 
филмовата музика в

ленти с бюджет над 
100 милиона долара

„Елизиум” (с Мат Деймън и Джоди 
Фостър) и „Играта на Ендър” (с Харисън 
Форд) от 2013 г.

Българката е композитор на музи-
ката към игрите „Принцът на Персия“, 
„Трансформърс“. Напоследък получава 
все повече поръчки и за филми от вир-
туалната реалност – нещо ново дори 
и за Холивуд. Композирала е музиката 
към „Мумията“ – игра и Hell Boy – филм 
от виртуалната реалност – заглавия, 

известни в цял свят. „Те са съвсем нови 
като технология, излязоха през послед-
ните две години“, казва дамата.

Тя е сред пионерите, прокарващи 
пътеката в тези холивудски продукции. 
„Филмите от виртуалната реалност са 
все още нови като жанр и търсят своето 
място и лице“, казва Пенка. Те са кратки, 
по 12-15, рядко по 20 минути, защото 
все още се експериментира с техно-
логията, но както другите разказват 
истории. Гледат се със специален шлем 
и когато зрителят си завърти глава-
та, вижда на 360 градуса във всички 
посоки. Музиката, която Пенка пише за 
тези филмови иновации, за разлика от 
другите ленти е малко по-деликатна, за-
щото, като си сложи човек специалния 
шлем на главата, слуша със слушалки. 
Така че музиката трябва да звучи изчис-
тено, за да й се насладят зрителите.

В Холивуд, където композиторките са 
по-малко от 1 процент, да правиш музи-
ка за виртуалната реалност е истинска 
дързост. Пенка обаче не е от страхливи-
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БОРЯНА АНТИМОВА
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Пенка в звездната Пенка в звездната 
галактика на Холивудгалактика на Холивуд
Българката е композитор и аранжор към филми като Българката е композитор и аранжор към филми като 
„Матрицата“, „Трансформърс“ и „Карибски пирати“„Матрицата“, „Трансформърс“ и „Карибски пирати“

Пенка, на 17 години, като композитор на музика за детски спектакли Със съпруга си Даниел



те творци. „Имам малко дух на пионер 

– смее се дамата. – Много обичам да 

вървя по неутъпкани пътеки. Даде ми 

се възможност да правя това и не про-

пуснах шанса си. Правила съм музика и 

за театър, и за кино, и за игри. Дали съм 

авантюрист? Никога не бих казала „не“ 

на един стойностен проект. Вече съм на 

51 г., имам 28 г. професионален опит.“

Тази година е била много успешна за 

българката. Написала е музиката към 

филма „Ага“ на Милко Лазаров, участвал

в много световни 
фестивали

с голям успех навсякъде по света, с 

премиера на Berlinale ’18. Неин е и са-

ундтракът към фентъзито на Адам Рип 

„Пошепването на Дявола“ (Sony Pictures, 

с награда Saturn 2018), на филмите 

на Габриела Ледесма „Тъга“ („Blue“, в 

момента по кината) и на Пол Саламов 

„Среща“ (Sony Pictures). Автор е на 

музиката и към някои пилотни епизоди 

на телевизионни сериали.

Покрай работата за филмови про-

дукции българката намира време и за 

свои авторски концептуални албуми 

със симфонична музика. През октомври 

излезе четвъртият й албум „Невиди-

мата нишка“ (The Invisible Lifeline). „В 

музиката си аз разказвам емоционално 

истории, както са правили това Лист и 

Рихард Щраус през XIX-XX век – споделя 

Пенка. – Работихме заедно с фантасти-

чен български пианист, който също жи-

вее в Лос Анджелис – Георги Славчев.“ 

Албумът, който вече се разпространява 

чрез iTunes, Spotify и Amazon, съдържа 

6 фантазии за пиано в класически стил 

и две фантазии за струнен оркестър и е 

получил много силни отзиви в музи-

кантските среди на Холивуд.

Преди това Кунева е издала албумите 

„Приключенията на Одисей“ (A Warrior’s 

Odyssey, 2012), „Жената астронавт“ 

(Woman Astronaut, 2015) и „Преражда-

не“ (Rebirth of Id, 2017). Признава, че 

най-скъп на сърцето й е „Жената астро-

навт“. За музиката е била вдъхновена от

смелите момичета, 
полетели в Космоса

а 14-те пиеси са силно емоционални 

и въздействащи. Албумът получава 

Hollywood Music in Media Award 

– престижна награда за музикал-

но творчество, предназначено 

за широк кръг слушатели, и 

изключителен отзвук сред музи-

калните критици.

Пенка споделя, че винаги са я 

привличали научната фантасти-

ка иКосмосът, че е искала да направи 

нещо ново. Статистиката показва, че 

в Космоса са летели 11% жени, или 

от около 500 космонавти само 64 са 

от нежния пол. Това я предизвиква 

да изрази чрез музика възторга си от 

смелите момичета. Сред солистите в 

албума са виртуозната Лили Хейдн, 

известна като „Джими Хендрикс на 

цигулката“, и българката Катя Попов, 

концертмайстор на симфоничния ор-

кестър на „Холивуд боул“. Албумът вече 

звучи в ефира на над 650 радиостанции 

в САЩ и Канада.

„Жената астронавт“ проправя на 

българката пътека към световна слава 

в средите на космонавтиката. Кога-

то неин колега го чува, препоръчва 

Кунева на организаторите на музейния 

комплекс Kennedy Space Center 

във Флорида. През 2016 г. тя 

пише оригиналната музика за 

изложбата на НАСА Heroes and 

Legends в Kennedy Space Center. 

Откриването е много вълнуващо. 

Пенка завежда семейството си и 

е обградена с почести. „Сега мо-

ята музика към 10-15-минутните 

филмчета и инсталации се върти всеки 

ден нонстоп от 9 до 17 часа в музейния 

комплекс и много се радвам, че ще 

остане завинаги“, казва дамата.

Тя е родена в София, майка й Кина 

Проданова е преподавател по музика-

лен анализ в Консерваторията, а баща 

й – инженер-химик във ВХТИ. Летата си 

прекарва при бабите и дядовците си 

в Габрово и Панагюрище. Още от най-

ранно детство бабите я учат на народ-

ни песни, разказват й много приказки, 

а тя расте в семейство с особен пиетет 

към киното и театъра.

Талантът й да композира проличава 

още на 6-годишна възраст. Тогава май-

ка й я научава да пише музика и ноти и 

тя твори

детски композиции 
за пиано

но още преди това свири измислени 

от нея малки пиески. В IV клас влиза 

в Националното музикално училище 

с пиано. Когато е на 12 години, майка 

й я запознава с режисьорка на дет-

ски матинета и театрални шоута и 

Пенка започва да пише музика за тях. 

„Беше много приятно и започнах да си 

повтарям: „Аз съм композитор, пиша 

музика“ – смее се Пенка. – Но никой 

не гледаше сериозно на едно момиче 

композитор. Аз обаче имах една доста 

здравословна доза самочувствие, не 

обръщах внимание на това и си карах 

по този път, който вътрешно интуитив-

но усещах, че е моят.“

Пенка завършва Консерваторията 

с теория на музиката за по-кратък 

срок – 4 години. Точно тогава стават 

промените, границите се отварят и с 

родителите й решават, че е по-добре 

да учи композиция в Щатите. Приемат 

я в „Дюк“ през 1990 г. – голям и много 

известен частен университет в Северна 

Каролина, с пълна стипендия да учи ма-

гистратура по композиция. „Отидох там 

с изключително добро образование 

от България. И пианото владеех много 

добре, въобще тръгнах от Родината с 

една много солидна академична под-

готовка като музикант и композитор“, 

казва Пенка. В България след успеха 

й с детските матинета тя пише музика 

и за постановки на млади независими 

театрални групи.

Когато вече учи в университета „Дюк“, 

ръководството решава да създаде 

и нова програма по докторантура, а 

Пенка Кунева става

първият докторант по 
композиция

отвоюван за нея от професора й 

Стивън Джафи. Така влиза в истори-

ята на университета „Дюк“. Този факт 

използва при молбата за виза. Тогава 

за кандидатите има категории като 

„чужденец с изключителни качества“ и 

„национално съкровище“. „Сега трябва 

да си с „Оскар“, „Еми“ или „Грами“, за да 

получиш такава виза – казва Пенка. – 

Но тогава моите професори написаха: 

„Дайте възможност на тази жена да 

остане в Америка.“ Визата ми осигури 

възможността да работя каквото си 

пожелая. Това е най-големият дар на 

човечеството – свободата да можеш да 

избереш какво да правиш.”

През 1999 г. заминава за Лос Андже-

лис без пари в джоба, минава през 

тежък период и за да се прехранва, 

работи като аранжор на други компо-

зитори. Днес живее със семейството 

си в Лос Анджелис. Има дъщеря Джийн 

на 12 години, която проявява талант в 

рисуването и учи в училище с ускоре-

на академична програма. Съпругът й 

Даниел Шуайгър е музикален редактор 

на филми.

Всяка година Пенка води дъщеря си 

в България по местата на своето дет-

ство. Двете много обичат Панагюрище, 

където ходят заедно с родителите на 

Пенка. Тя споделя, че е много свързана 

с България и е решила, като се пен-

сионира, първо да се научи да свири 

на виола, а после да ходи на курс по 

изобразително изкуство, защото иска 

да рисува къщите на своето детство в 

Габрово, Панагюрище и Панагюрските 

колонии.
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С композитора Майкъл Кеймън

Работен момент в студиото С композитора Стив Яблонски

Корицата на албума й „Жената астронавт“, 
който й осигурява път към вечността

Корицата на последния й албум Invisible Lifeline

Пенка (втората отдясно) като докторант в университета „Дюк“
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О
т Добрич до САЩ и все 
на дългите разстояния. 
Така се бори Милица 
Мирчева с живота и ле-
ката атлетика. Специа-
листите от тази страна 

на океана казват, че тя трудно се пре-
чупва пред трудностите и че й престоят 
големи успехи на пистата. А хубавото е, 
че тя има планове да се състезава и за 
американския си отбор в университета 
„Флорида Стейт“, и за България.

Досега

Милица има зад гърба си 
няколко рекорда

- на първата българка, бягала на мара-
тон на олимпиада (в Рио през 2016 г.), 
национални рекорди на 5000 м при де-
войките и жените и национален рекорд 
на 10 хил. м на открито, постигнат този 
март на колежанския турнир „Станфорд 
инвитейшънъл” в Пало Алто, Калифор-
ния. Там Мирчева пробяга дистанцията 
за 32.30.07 мин. и така измести дъл-
гогодишната носителка на върховото 
постижение Даниела Йорданова, която 
беше непобедима от 2006 г. насам. През 
февруари Милица получи и награда от 

„Флорида стейт” за отлични спортни 
постижения за блестящия си сезон в 

Щатите.
Младата българка е студентка трета 

година в Америка. Програмата й е 
препълнена със състезания до края 
на годината, като амбициите й са да 
подобри постиженията си. Следващата 
седмица Милица ще вземе участие в 
конференцията, в която е разпределен 
университетът й – ACC (Atlantic Coast 
Conference). Там ще бяга на 5000 м. В 
края на месеца й предстои регионално 
първенство, което е квалификация за 
националното през юни. 

В малко по-дългосрочен план състе-
зателката ни планира да се състезава 
в България и Европа през лятото и 
зимата. „За съжаление през миналата 
година не успях да бягам там, защото 
имах първа, и то сериозна контузия, 
след като приключих сезона в САЩ”, 
припомня с тъга и малко яд Милица. 

„Обикновено през зимата участвам 
на Европейското първенство по крос 
кънтри, а през лятото се състезавам 
за българския ми клуб „Атлет Мездра“, 
допълва тя и не пропуска да спомене, 
че клубът се ръководи от

най-добрия български 
треньор

на дълги бягания Йоло Николов. 
„Обикновено треньорът ми решава 
къде е най-удачно да участвам, така 
че, ако всичко е наред, ще преценим в 
движение. Без него нямаше да стигна 
дотук и под негово ръководство бягах 
все по-добре година след година”, казва 
също лекоатлетката.

От тази страна на океана Милица 
тренира с Кели Филипс. Когато нейна-
та асистентка я открива, от учебното 
заведение не закъснели с покана към 
нашето момиче. Отначало на Милица

не й било лесно 
с промяната

„Не бях сигурна, че тя изобщо ще ми 
се довери“, разкри специално за BG 
VOICE Филипс. „Научих много от Милица 
и нашите взаимоотношения прераснаха 

от професионални в приятелски. Тя е 
изключителна като атлет и един ден ще 
бъде феноменална треньорка“, допълни 
американката.

Ставане в 5 ч. сутринта, редовни 
тренировки и учене. Така преминава 
един ден на Милица, която е избрала 
да следва „Международни отноше-
ния“. Сутрин задължително пие кафе 
и закусва. После поглежда новините 
и минава част от учебния материал. 
Следва тичане за разгрявка в 7 ч. и 
лекции до 14 ч., когато е и редовната й 
тренировка. Вечер Милица се прибира 
към 18 ч., обича да готви и не пропуска 
да учи отново. 

„Имам отлични 
условия тук”

казва българката. „В САЩ като цяло 
университетският спорт е много добре 
организиран, а и времето при нас 
е чудесно за лека атлетика. Имаме 
треньори, които ни карат до различни 
трасета всеки ден, и рехабилитатори, 
които се грижат за контузиите или 
тяхната превенция. В момента тренира-
ме заедно повече от 10 момичета, като 
всяка от нас има различни качества, но 
и взаимно си помагаме. Това ми помог-
на да наблегна на силните си страни 
и да работя върху слабите“, прибавя 
българката.

Милица започва да тренира, когато 
е на 13 г. „Първите ми години не се 
представях добре, но това ме мотиви-
раше да тренирам повече. Определено 
не съм родена със специален талант в 
бягането, но мисля, че тежкият труд ба-
лансира ситуацията с времето“, споделя 
тя. След колежа Милица планира да 
продължи да бяга или да се ориентира 
към позицията помощник-треньор, но 
е сигурна, че когато дойде времето, ще 
направи правилния избор.

„Желая на всички читатели на BG 
VOICE да бъдат смели, да не се отказват 
пред трудностите и да не забравят, че 
след всеки залез идва и изгрев“, каза 
младата ни надежда.

Да надбягаш себе сиДа надбягаш себе си
и да поставяш рекорди и да поставяш рекорди 

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com Милица Мирчева – бегачката с най-много успехи Милица Мирчева – бегачката с най-много успехи 

в Америка и Българияв Америка и България

Милица Мирчева
Милица Мирчева (вляво) с треньорката си Кели 
Филипс по време на награждаването в университета й
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Б
ългари направиха револю-
ционен пробив в помощ 
на хората с двигателни 
проблеми. Той се нарича 
омнибот – роботизирана 
машина, зад създаването 

на която стои един мъж и неговата 
огромна любов.

Преди седем години съпругата на 
Любомир Василев претърпява нелеп 
инцидент – пада от дърво, наранява 
гърба си и това довежда до параплегия. 
Параплегията е увреждане на гръбнач-
ния мозък в гърба и засяга движението 
и усещането в краката.

Благодарение на дългогодишния си 
опит в завод за мотокари и с помощта 
на няколко съмишленици Любомир 
изобретява омнибот. Така днес жена 
му може без чужда помощ да стане от 
инвалидната количка, да се качи върху 
платформата на колела и да я управля-
ва, така че дори да достигне горния 
шкаф в кухнята у дома. С робота помощ-
ник, който изпълнява невъзможните за 
нея движения,

се е върнала 
и на работа

като маникюрист. Разработката отнела 
на Любомир Василев три години и 
дотук е излязла 300 000 евро. Изобрета-
телят не вярва, че българската държава 
ще му подаде ръка за серийно произ-
водство, затова той преговаря с частен 
инвеститор.

Любомир е баща на пет деца, а 
сблъсквайки се от първо лице с про-
блема на хората в инвалидни колички, 
бързо разбрал, че един от основните им 
проблеми е седналото положение, кое-
то те заемат почти през цялото време. 
То води до редица вторични усложне-
ния като възпаления на отделителната 
система, декубитални рани, проблеми в 
сърдечно-съдовата система и респира-

торни заболявания.
Освен това хората с двигателни 

увреждания се нуждаят от адаптирана 
среда, за да извършват всекидневните 
си дейности – адаптирани кухни, бани, 
специализирани автомобили… Друг 
производен проблем са ограничените 
социални контакти и силната зависи-
мост от близките им.

Омниботът е първото в света верти-
кализиращо помощно средство, което 
е способно

да се движи във всички 
посоки

включително и странично, притежава 
нулев радиус на завъртане и осигурява 
лесен трансфер от и към ринговата 
количка, домашните мебели или авто-
мобила.

Едно от основните му предимства е, 
че той позволява най-широк работен 
обхват на ръцете при достигането на 
високи рафтове и труднодостъпни 
отдалечени предмети, необходими при 
всекидневното самообслужване.

Два пъти по-лек от другите устрой-
ства в своя клас, омниботът е и доста-
тъчно компактен, за да се транспортира 
по-лесно.

Любомир Василев не остава сам в 
разработването. Към компанията му I 
Rise Mechanics 357 се присъединяват 
още главният механик от рали Дакар 
2012 Димитър Ортаков-Омбрето и 
софтуерният инженер Данаил Иванов. 
Тримата заедно създават уникалните 
във всяко отношение конструкция, 
механика и софтуер на омнибота.

Дават си сметка обаче, че за да 
накарат хората, лишени от двигателни 
функции, да си възвърнат самочувстви-
ето отново, е необходим и

подобаващ дизайн на 
устройството им

Така в екипа се включва и Димитър 
Дулев, който създава продуктовия 
дизайн на OMNIBOT. Част от проекта 
става и Ивелина Гаджева – единстве-
ният специалист в България и един от 

осемте в Европа, имащ образованието 
и експертизата по включващ дизайн, а 
именно използването на дизайн методи 
за намиране на решения, които подо-
бряват живота на хората.

За реализацията на проекта помагат 
още психолог, социален работник, 
финансов и бизнес експерт, приятели, 
съмишленици и доброволци, а финан-
сирането е осигурено от инвеститорите 
Мони Дочев и Доброслав Димитров.

Така омниботът се превръща в едно 
изцяло българско творение с качества 
на световно ниво. Името на устройство-
то идва от наименованията на гумите 
му – омни, и съкращение от робот.

„Благодарение на софтуера се по-
стигна

отваряне на задните гуми, 
което е гениално

– обяснява софтуерният инженер в 
екипа Данаил Иванов. Този контрол на 
гумите е иновативен метод.

Над 10 души вече са изпробвали 
устройството и усмивката не слиза от 
лицата им. Екипът е подал документи 
за патентоването на устройство, но е 
нужно време.

Екипът се надява до 2 години омнибо-
тът да влезе в производство и да може 
да помага безплатно в кабинетите за 
физиотерапия на нуждаещи се.

Български робот „вдига на Български робот „вдига на 
крака“ хора с уврежданиякрака“ хора с увреждания
Любомир Василев създаде омнибот, за да помогне първо на съпругата сиЛюбомир Василев създаде омнибот, за да помогне първо на съпругата си

Любомир Василев Екипът, създал омнибота, и съпругата на Василев

Омниботът на Пловдивския панаир

Съпругата на Василев с омнибота



Любомир Василев създаде омнибот, за да помогне първо на съпругата си
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П
epиoдът нa cвpъxниcĸи 
лиxви oт финaнcoвaтa 
ĸpизa нacaм cъз-
дaвa дpyга ĸpиза - c 
нeдocтъпнocттa нa 
жилищaтa пo цeлия cвят. 

Bъпpeĸи инвecтиpaнитe cpeдcтвa в 
нoви aпapтaмeнти нeдocтигът пpo-
дължaвa, a цeнитe не спират дa pacтaт 
нaгope. Heвъзмoжнocттa нa гoлямa 
гpyпa xopa дa ce cдoбият c мeчтaнoтo 
жилищe ce пpexвъpля въpxy пoлитици-
тe, ĸoитo пъĸ зaпoчвaт дa ce нaмecвaт c 
нeтипични мepĸи.

B CАЩ peдицa щaти зaпoчвaт дa 
пpeдпpиeмaт мepĸи зa 

oгpaничaвaнe нa 
pъcтa нa нaeмитe

ĸoeтo cъздaвa пpитecнeния зa 
aĸциoнepитe в ĸoмпaниитe, ĸoитo 
ĸyпyвaт и oтдaвaт жилищa.

Maĸap чe пoвeчeтo oт нaд дyзинaтa 
пpeдлoжeния в oтдeлни щaти зa oгpa-
ничaвaнe нa pъcтa нa нaeмитe дa ca в 
oщe нaчaлнa фaзa, няĸoи от жилищните 
компании вeчe пpeдпpиexa дeйcтвия.

Един от щатите, където нeдocтигът 

нa жилищa cъздaвa oгpoмeн пpoблeм, 
е Opeгoн.

Πpeз фeвpyapи там бе приет зaĸoн, 

ĸoйтo cлoжи тaвaн нa yвeличeниeтo. 
Дeмoĸpaтитe в Koлopaдo пък пpeдcтa-
виxa зaĸoнoпpoeĸт тoзи мeceц, c ĸoйтo 

щe пpeмaxнaт дългoгoдиш-
нaтa зaбpaнa зa ĸoнтpoл 
въpxy нaeмитe. Taĸa мecт-
нитe влacти тaм щe мoгaт 
дa избиpaт coбcтвeн лимит. 
Зaĸoнoдaтeлнaтa влacт в Hю 
Йopĸ cъщo oбмиcля пoдoб-
ни мepĸи. Oгpaничeния ce 
чaĸaт и в peдицa дpyги щaти, 
cлeд ĸaтo минaлaтa гoдинa 
дeмoĸpaтитe yвeличиxa 
влacттa cи нa мнoгo мecтa.

Kaлифopния e дpyг щaт, в 
ĸoйтo минaлaтa гoдинa cлeд 
глacyвaнe се предприеха 
действия към oгpaничaвaнe 
нa цeнитe нa нaeмитe - 

въпpeĸи изxapчeнитe oт индycтpиятa 
милиoни зa лoбиpaнe.

Притесненията в тази ситуация са, че 
макар и да решават даден проблем за 
кратко,

нeпaзapнитe мepĸи
може да cъздaдат нoв. А в конкретния 
случай е възможно и най-вероятно дa 
зaдълбoчaт cъщecтвyвaщия. 

B Hю Йopĸ, ĸъдeтo зaĸoнoпpoeĸтът зa 
oгpaничaвaнe нa pъcтa нa нaeмитe имa 
шиpoĸa пoдĸpeпa cpeд пoлитицитe, 
изгpaждaнeтo и пpoдaжбaтa нa нoви 
мнoгoфaмилни cгpaди пpeз пъpвoтo 
тpимeceчиe нa гoдинaтa пaднa дo нaй-
ниcĸoтo cи нивo oт шecт гoдини нacaм. 

Tъй ĸaтo ĸoмпaниитe, ĸoитo стопа-
нисват тeзи cгpaди и ги oтдaвaт пoд 
нaeм, щe имaт спад нa пeчaлбaтa и 
нecтaбилнo бъдeщe. Така тe имaт и 
пo-мaлĸo cтимyли дa инвecтиpaт в 
eднo oт мaлĸoтo възмoжни peшeния 
нa пpoблeмa - изгpaждaнeтo нa нoви 
cгpaди.

Лyдocттa нe 
e caмo в CAЩ 

– тя oтдaвнa ce нacтaни и в Eвpoпa. 
В Бepлин например вече ce чyвaт 
cилни глacoвe зa нaциoнaлизaция нa 
ĸoмпaниитe, ĸoитo oтдaвaт жилищa 
пoд нaeм. И мecтнитe житeли вeчe 
cъбиpaт пoдпиcĸa зa peфepeндyм, 
ĸoйтo, мaĸap и нaй-вepoятнo дa ce 
oĸaжe пpoтивoĸoнcтитyциoнeн, пpaщa 
cилeн cигнaл ĸъм пoлитицитe. Bce пaĸ 
идeятa ce пoдĸpeпя oт 44% oт житeли-
тe, ĸoитo cĸopo щe излязaт дa глacyвaт 
и нa избopи.

Другата криза: Другата криза: 
Жилищата Жилищата 
намаляват, цените намаляват, цените 
им растат им растат 

В редица щати започват да налагат В редица щати започват да налагат 
ограничения върху ръста на наемитеограничения върху ръста на наемите
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Либия – войната, която Либия – войната, която 
се води от жажда за властсе води от жажда за власт
И

зтощителната война 
за контрол над либий-
ската столица Триполи 
продължава вече месец. 
Отнела е живота на 
най-малко 390 души, а 

близо 2000 са ранени според данните 
на ООН. Хиляди мъже, жени и деца са 
принудени да бягат от домовете си, а 
населението се страхува, че боевете ще 
се увеличат в дните преди началото на 
свещения месец Рамазан.

Независимо от твърденията на 
воюващите страни битката се води не 
заради идеологически мотиви, а заради 
жажда за власт. А външните сили се 
отнасят към Либия като към поредно-
то „игрище” за разгръщането на нова 
проксивойна, в която се решават много 
по-мащабни конфликти.

Човекът, чиито сили държат Трипо-
ли под обсада, е фелдмаршал Халифа 
Хафтар. Преди 50 години като младши 
офицер той участва в преврата, който 
води Муамар Кадафи на власт.

Сега 76-годишният командир изпра-
ща войската си през пустинята от Бенга-
зи, за да завладее Либия за себе си.

Защитата на столицата се поддържа 
от разпокъсани военизирани групи, 
които поддържат преходното правител-
ство, признато от ООН.

Хафтар, Москва и Рияд
Халифа Хафтар има множество 

приятели зад граница. Подкрепян е 
от Москва, но разчита и на мълчали-
вото одобрение от Париж, където се 
лекуваше преди година. Основните му 
поддръжници са Саудитска Арабия, Еги-
пет и Обединените арабски емирства. 
Дни преди началото на офанзивата 
към Триполи Хафтар се срещна с крал 
Салман и престолонаследника принц 
Мохамед бин Салман в Рияд, информи-
ра CNN, цитиран от webcafe. Това беше 
първата визита на либийски ръководи-
тел в двора на Саудитска Арабия от над 
петдесет години.

От своя страна ОАЕ подкрепят силите 
на Хафтар с военновъздушна техника и 
близо 100 бронетранспортьори според 
доклад на експерти към ООН. В него се 
твърди, че ОАЕ вероятно са помогнали 
на Хафтар да построи авиобаза в Ал 
Хадим.

Една от машините, които подпомага 

силите на Хафтар, е произведен в Китай 
селскостопански самолет от серията 
АТ-802, който е трансформиран в лек 
щурмови самолет. ОАЕ са един от голе-
мите клиенти на този модел.

CNN цитира свои източник от реги-
она, според когото властите на Сау-
дитска Арабия и Обединените арабски 
емирства са договорили помежду си

отпускането на около 200 
милиона долара

за военната кампания на Хафтар, като 
част от средствата са предвидени 
за купуването на оръжия. Нито едно 
от правителствата не потвърждават 
информацията за финансова помощ в 
Либия.

Противниците на Хафтар – т.нар. 
„Правителство на националното съгла-
сие” – има признанието на ООН, но не 
разполага с много съюзници.

Откакто е поело формалното упра-
вление на Либия през 2016 г., контролът 
му се разпростира почти единствено 
върху столицата. Институциите му са 
разкъсани от вътрешни конфликти, а 
властта е поставена в зависимост от 
паравоенни сили, които не са нито пра-
вителствени, нито национални.

Хафтар и неговите съюзници обви-
няват тези бойци в принадлежност към 
ислямски екстремистни групировки. 
Това твърдение се поддържа и от 
министъра на външните работи на ОАЕ 

Ануар Гаргаш, който обяви, че „екс-
тремистки милиции провалят опитите 
да се намери политическо решение в 
Либия”. Дипломатически източник от 
Обединените арабски емирства комен-
тира пред CNN, че битката за Либия 
цели да прекрати катарското и турското 
регионално влияние – включително 
финансово – в региона.

Руският фактор
Не само враждите от Персийския 

залив се проектират върху територията 
на Либия. Руското присъствие в страна-
та става все по-голямо.

През ноември Халифа Хафтар посети 
Москва, където се срещна с военния 
министър Сергей Шойгу. Според журна-
листката Мери Фицджералд „диплома-
тически Москва все още се старае да се 
представи като страна, която поддържа 
връзки с множество различни играчи в 
битката за власт в Либия” и все още не е 
поставила всички свои залози на един 

конкретен фактор.
Други анализатори обаче смятат, 

че Кремъл вече се е ориентирал към 
Хафтар, като дават за пример факта, че 
Русия блокира декларация на Съвета за 
сигурност на ООН, в която се призо-
ваваше армията да спре военната си 
активност спрямо Триполи.

Досегашният ръководител на аме-
риканското командване за Африка ген. 
Томас Уолдхаузер заяви пред Конгре-
са, че руските договорки с Хафтар са 
обвързани с опит за достъп до

огромния петролен 
пазар на Либия

съживяване на оръжейните доставки и 
получаване на достъп до териториите 
по брега на Средиземно море.

От своя страна администрацията на 
Доналд Тръмп изпраща противоре-
чиви сигнали. На 7 април държавният 
секретар Майк Помпео обяви, че 
САЩ се противопоставят на военната 
офанзива на силите на Хафтар. Няколко 
дни по-късно обаче президентът Тръмп 
разговаря с Хафтар по повод „текущите 

контратерористични усилия”. В съоб-
щението на Белия дом се казваше, че 
Тръмп е признал „значителната роля на 
фелдмаршал Хафтар в борбата с теро-
ризма и подсигуряването на петролни-
те ресурси на Либия”.

Либийската история има и европей-
ско измерение. Франция и Италия се 
атакуват помежду си, като досегашният 
председател на Европейския парламент 
Антонио Таяни обвини Париж за „исто-
рическите грешки”, които са довели до 
тежкото състояние на Либия.

На този фон анализатори от Уест 
Пойнт посочват, че „Ислямска държава” 
е започнала да възвръща позициите си 
в Либия след загубата на територията, 
която държеше през 2016 г. Терорис-
тичната групировка е възстановила 
способностите си, преструктурирала е 
организацията си и връща самочувст-
вието си, се казва в доклад нa Лаклан 
Уилсън и Джейсън Пак от Центъра за 
борба с тероризма през март 2019 г.

Стотици загинаха, а над 2000 са ранени Стотици загинаха, а над 2000 са ранени 
в новата изтощителна битка до Триполив новата изтощителна битка до Триполи
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Либия – войната, която 
се води от жажда за власт

Стотици загинаха, а над 2000 са ранени 
в новата изтощителна битка до Триполи Ф

атална българка успя да 
измъкне крупна сума 
от британски бизнес-
мен. Върховният съд 
в Лондон обаче осъди 
37-годишна Мануела 

Радева да върне всичките 182 000 лири 
на бившия си любовник, 57-годишния 
Марсел Куутър. Според съда наход-
чивата дама използвала измама, за да 
вземе парите на британеца.

Мануела Радева се запознала с биз-
несмена в най-популярното приложе-
ние за запознанства в света Tinder през 
февруари 2017 г. Тя се представила 
като инвестиционен банкер, но освен 
това споделила, че няма партньор и 
търси любовта. Бизнесменът бързо бил 
привлечен от „атрактивната” българка 
и двамата започнали връзка.

Скоро след това Радева се премес-
тила в жилището на 20 години по-въз-
растния британец в източния лон-
донски квартал Уулуич. По време на 
9-месечната им връзка бизнесменът 
направил много луксозни 
подаръци на българката, 
включително ски уик-
енди в скъпи хотели 
и чанта на „Шанел”.

Приказката за 
37-годишната 
Мануела обаче 
рязко приклю-
чила, след като 
Марсел Куутър 
разкрил, че тя не 
само не е инвес-
тиционен банкер в 
лондонското Сити, но 
и се е омъжила няколко 
седмици преди да се запоз-
наят в Tinder.

Измаменият любовник
завел дело във Върховния съд в 
Лондон, настоявайки българката да му 
върне дадените й от него 182 000 лири. 
Пред магистратите Марсел Куутър 
заявил, че е дал парите на Мануела, 
вярвайки, че тя ще ги инвестира от 
негово име. Освен това бизнесменът й 
дал и заем в размер на 36 000 евро.

Мануела Радева пък обяснила, че е 
омъжена, но се е разделила приятел-

ски със съпруга 
си, а въпросни-
те 182 000 лири 
й били дадени 

от Куутър, за 
да „поддържа-

ме своя скъп и 
луксозен съвместен 

живот”.
Съдия Джон Каванах 

обаче постанови, че Мануела Ра-
дева трябва да върне 182 000 лири на 
бившия си приятел заедно с 3641 лири 
законна лихва, както и да плати над 20 
000 лири съдебни такси. Относно заема 
от 36 000 евро, които Куутър твърди, че 
е дал на бившата си любовница, съдът 
постанови, че няма доказателства за 
това.

След изслушването в съда Марсел 
Куутър заяви пред журналисти, че вече 
е напуснал жилището в Уулуич заради 
„твърде многото негативни спомени”.

Според адвоката на българката 
Майкъл Колард двамата категорично 
нямали бизнес отношения. Той е кате-
горичен, че солидната сума от близо 
200 000 паунда била предназначена за

поддържане 
на луксозния стандарт

на двойката.
„Не е важно дали парите са дадени, 

въпросът е за какво са били. Мануела 
и Марсел са харчели много пари. Става 
дума за състоятелен човек, с когото 
клиентката ми живеела”, казва адвока-
тът.

Нийл Викъри, защитникът на Кутър, 
обаче заяви, че е много ясно, че парите 
са били за инвестиция. Кореспон-
денция между двамата показвала, че 
говорят за споразумение в този дух.

„Само ми се струва, че е малко необ-
мислено да вложа голяма сума в твоята 
банкова сметка”, написал британецът. 

На което българката отговорила: „Не се 
притеснявай – можеш изцяло да ми се 
довериш.”

Така тя според съда го убедила, че ще 
употреби парите за негово добруване. 
Нямало никакво друго обяснение.

„Изглежда странно как опитен 
бизнесмен би отпуснал такава сума 
без писмено споразумение на няко-
го, с когото едва се е запознал. Той 
признава, че е постъпил наивно и че 
си бил загубил ума по тази жена”, казва 
адвокатът му.

Пред съда българката обяснила, че 
не е лъгала любимия си, защото фи-
нансовите операции й били почти като 
хоби вечерно време.

Но съдията показал копие от нейния 
профил в Tinder от февруари 2017 г., 
където пише, че работи в Ситибанк. 
Също така подписвала имейлите си 
като „Мануела Радева, инвестиционен 
капиталов мениджър”.

Фатална българка измами Фатална българка измами 
британец със 182 000 лирибританец със 182 000 лири

Съдът в Лондон обаче я осъди да му ги върнеСъдът в Лондон обаче я осъди да му ги върне



Т
ози, който обича, не си губи 
времето, за да се оплаква. 
Той винаги вижда нещо 
конкретно, което може да 
прави.

Песимистите никога нищо 
добро не правят. Те рушат всичко. 
Когато си мисля за песимиста, на ум ми 
идва една хубава торта. Какво прави пе-
симистът – сипва оцет върху тортата и 
съсипва всичко. Докато любовта винаги 
отваря вратите. Никога не съм позна-
вал някой песимист, който да е правил 
нещо добро.

Господ е един неле-
чим оптимист. Винаги 
се стреми да ни води 
напред. Оптимистът е 
мъж или жена, който 
създава надежда в 
общността...

Винаги съм казвал 
на брачните двойки да 
не се карат, но дори да 
го правят – не е голям 
проблем, защото е 
нормално хората да 
се ядосват. Понякога 
се случва и по-сериозно да се скарат 
– дори чинии хвърчат. Трябва обаче 
да се помирят, преди да свърши денят. 
Никога не завършвайте деня с война. 
Защото студената война на следващия 
ден е много опасна...

Трябва да бъдем внимателни, ние сме 
изпаднали в една култура на прила-
гателните, на етикетите – този човек е 
такъв, онзи е онакъв, а Бог не иска това. 
Всеки човек е личност, това е образ 
Божи и никакви прилагателни не са 
необходими.

Това се отнася и за тези, които се за-
нимават с клюки и сплетни. Колко лесно 
до нас стигат клюките, винаги лепваме 
някакви етикети на хората. Трябва да 
преминем от културата на прилагател-
ните към културата на съществителни-
те...

Никой не живее за себе си. Познавам 
такъв човек. Но той щастлив ли е? Спо-
собен ли е да се усмихва? Такива хора 
са егоисти...

Църквата е майка и хората не трябва 
да се отдалечават от нея, за да не се 
превърне в мащеха.

Дева Мария никога не оставя ключо-
вете от вътрешната страна на къщата, а 
винаги отвън, за да може да си отвориш 
вратата. И това е нашата майка, нашата 
надежда. Затова църквата е дом с отво-
рени врати...

Днес в света има две групи хора, кои-
то страдат много. Това са младежите и 
възрастните. Трябва да направим така, 
че те да се срещнат помежду си. Защото 
възрастните хора са корените на наше-
то общество. Не може да ги изпъдим. Те 
са живата памет на нашата вяра. А мла-
дежите имат нужда от корени и памет. 
Те трябва да комуникират помежду си 
без страх.

На улиците видях много възрастни 
хора, които се усмихваха и ме поздравя-
ваха. Всички те имаха съкровище в себе 
си. Младежите също ме поздравяваха и 
се усмихваха... Да направим така, че те 
да общуват помежду си без страх. За да 
могат възрастните да дадат на младите 
тази възможност да пророчестват, тоест 
да имат бъдеще.

Имаме нужда от това младите да имат 
бъдеще. Но това те могат да направят 
само ако имат своите корени...

Вижда се, че сте млади и умеете да 
вдигате шум, но ще ви запитам нещо. 
А можете ли да мълчите в сърцата си?! 
Защото именно в сърцето можем да от-
крием най-благородните чувства и това 
е много хубаво, начин е да се молим. 
Но продължавайте да шумите. Винаги 
шумете, но винаги и мъничко мълчете в 
сърцата си. Молете се за мен!

Бъдещето е във вашите ръце, книгата 
на бъдещето трябва да я напишете вие...

В този момент гласовете ни се сливат 
и в унисон изразяват пламенното жела-
ние за мир: нека мирът се разпространи 
по цялата земя! В нашите семейства, у 
всеки от нас и особено по тези места, 
където толкова много гласове са били 
заглушени от войната, задушени от без-
различие и игнорирани от смазващото 
съучастие на заинтересуваните групи.

ПАПА ФРАНЦИСК

* Из речта на папа Франциск пред близо 
800 души в храма „Свети Архангел Михаил” 

в гр. Раковски, България.

блог   

Никога не 
завършвайте 
деня с война*



10 - 13 май 2019 31

казана дума

„Връщаме обвиняемите от цяла 
Европа по родните места. 

Справяме се изключително 
добре.”

Зам. главният прокурор 
Иван Гешев по повод 

екстрадирането на Ветко 
Арабаджиев в България от 

Испания„Кмете, айде сега оста’и да ти ударят по 
един шамар да им мине!”

Премиерът Бойко Борисов към кмета на 
Пловдив Славчо Атанасов по повод гневни 

въпроси на граждани

„Аксиома: Там, където луксозните 
апартаменти са евтини, а 
терасите – недекларирани, 

обществените пейки са 
скъпи.”

Съдията в Софийския градски 
съд Методи Лалов по повод 

скандалите с имотите на 
властта

„Европейците не се обичаме. Загубили 
сме нашето колективно либидо.”

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер 
обяснява защо на ЕК й е все по-трудно 

срещу популизма

„Ако стана аз помощник, 
трябва да стана 
помощник и на Бате 
Бойко, и на президента, и 
на премиера.”

Почетният президент 
на ЦСКА-София Димитър 

Пенев коментира дали 
ще бъде „нещо като 
помощник” на новия 

треньор Добромир Митов



Б
ългарите намаляват, но 

поршетата, бентлитата и фе-

раритата им се увеличават. 

Ако при представянето на 

последните данни на броя 

на населението от нацио-

налната статистика съобщиха, че жите-

лите на България вече са под 7 милиона, 

то най-новите данни на МВР показват 

сериозен ръст на баровските автомобили 

в страната.

Поршетата с български регистрацион-

ни номера почти са удвоили бройката си 

през последните пет години.

В средата на 2014 г. броят на луксозни-

те автомобили на германската марка е 

бил 1958. Сега, почти 5 години по-късно, 

баровските коли на концерна са 3616. 

Само от началото на годината са били 

регистрирани 175 коли, като 22 от тях са 

нови. Явно за да плащат нисък данък, соб-

ствениците на шест от тях са ги регистри-

рали като лекотоварни.

От началото на 2019 г. са регистрирани 

и 12 бентлита, като едно от тях е с катего-

рия микробус. Вероятно става дума за

луксозна лимузина с 
повече от 8 места

за сядане. Общо 195 коли с тази марка 

се подвизават в България, като през тази 

година са внесени 12, а 2 от тях са чисто 

нови.

За 5 години фераритата в страната пък 

са се увеличили от 72 на 85. 21 от тях са 

до 5 години. През първите 4 месеца на 

годината в България са регистрирани 5 

броя спортни коли от марката, всичките 

употребявани.

Продажбите на луксозни автомобили 

в страната продължават да са около 10% 

от всички, като сред тях има екзотични 

и скъпи модели на „Бугати”, „Макларън”, 

„Ламборгини”, „Астън Мартин”, „Ролс-Ройс” 

и други.

Официалните данни в сайта на МВР 

показват, че в България преди пет години 

в статистиката не са фигурирали луксоз-

ни марки като “Ламборгини”, защото не са 

надвишавали бройката от 40 автомобила. 

Сега вече 60 се движат по българските 

улици, а най-много бройки от мощните 

коли е имало през 2016 г. – 74. В регис-

трите от началото на годината са влезли 5 

ламборгинита.

Иначе български номера в КАТ са сло-

жени на един „Ролс-Ройс”, като от марката 

в страната вече има 54 коли.

„Мазерати” също не са много – общо 

217, като 32 от тях са на възраст до 5 

години. И все пак за половин десетилетие 

хората с възможности, които харесват 

марката, почти са се удвоили.

По-достъпните, но

луксозни коли 
от марката „Ягуар“

вече са 2465 в България, като 231 от тях 

са на възраст от 0 до 5 години.

Луксозните всъдеходи на „Ленд Роувър“ 

са предпочетени от 15 897 българи, като 

през първите 6 месеца на годината са 

купени чисто нови 163 бройки и 432 

употребявани. Огромните американски 

джипове с марка “Хамър” за пет години са 

се увеличили с 31 до 220, като нито един 

от тях не е до 5-годишен.

През 2018-а за първа регистрация 

в страната е минало едно чисто ново 

„Бугати”, а друго от началото на тази 

година няма. Към момента единственият 

актуален модел на марката е „Широн” 

с цена около 5 млн. лв. От данните на 

Пътна полиция не става известно колко 

автомобила от марката има към момента 

в страната.
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П
роучване сред богаташи, 

изготвено от UBS и икономи-

ста в сферата на изкуството 

Клеър МакАндрю, показва, 

че младите хора купуват творби на 

изкуството по-активно и често, обръ-

щайки се към интернет за този ход. 

Според това проучване по-голямата 

част от тях са готови да заделят сери-

озна сума пари за изкуство, отколкото 

по-възрастните хора.

Освен това допълнително подкрепят 

жените творци.

„За едно поколение, което може 

никога да не притежава автомобил, 

апетитът им към закупуването на изку-

ство е окуражителен“, казва главният 

маркетинг директор на UBS Group 

Йохан Йерву.

Продажбите на пазара на изкуство 

като цяло са се увеличили със 7% до 

67,4 млрд. долара през 2018 г., сочи 

третият годишен доклад на UBS и Art 

Basel.

Хората на възраст между 22 и 37 го-

дини съставляват почти половината от 

богатите купувачи на изкуство, които 

често са харчили по 1 млн. долара или 

дори повече, за творба през послед-

ните две години, показва проучването, 

въпреки че иначе представляват малко 

над една трета от анкетираните лица.

Резултатите от проучването, прове-

дено във Великобритания, Германия, 

Япония, Сингапур и Хонконг, предлагат 

лъч надежда за арт света.

Докато поколението Y трупа все 

повече пари и се възползва от наслед-

ствата, оставяни от застаряващите 

им родители, богатството им може да 

достигне 24 трлн. долара до 2020 г., 

посочва Deloitte.

Глобално: Глобално: 
Младите Младите 
богати богати 
дават пари дават пари 
за изкуствоза изкуство

H
aй-бoгaтитe xopa в CAЩ 

пpитeжaвaт oбщo бoгaтcтвo 

oт впeчaтлявaщитe 415,4 

милиapдa дoлapa. И вcичĸи 

тe, c изĸлючeниe нa eдин, ca ycпeли дa 

нaтpyпaт cъcтoяниeтo cи чpeз бизнec в 

тexнoлoгичния ceĸтop.

С други думи, тяxнoтo ĸoмбиниpaнo 

бoгaтcтвo e 7 пъти пo-гoлямo oт БВП про-

дукт на България (56,83 милиapдa дoлapa 

ĸъм 2017 гoдинa).

Глaвният изпълнитeлeн диpeĸтop нa 

oнлaйн гигaнтa Аmаzоn Джeф Бeзoc e 

нa пъpвo мяcтo c oбщo 135 милиapдa 

дoлapa. Toй ycпя дa изпpeвapи пo 

бoгaтcтвo Бил Гeйтc пpeз минaлaтa гo-

динa. Ceгa ocнoвaтeлят нa Місrоѕоft e нa 

втopa пoзиция c 92 милиapдa дoлapa.

Ha тpeтo мяcтo e инвecтитopът Уopън 

Бъфeт, ĸoйтo e eдинcтвeният в тoп 5, 

ĸoйтo e зaбoгaтял oт бизнec извън 

тexнoлoгичнaтa cфepa. Toй paзпoлaгa c 

92 милиapдa дoлapa.

Чeтвъpти и пeти ca cъoтвeтнo ocнoв-

нитe имeнa зaд интepнeт лидepитe 

Fасеbооk и Gооglе – Mapĸ Зyĸъpбъpг и 

Лapи Πeйдж. Πъpвият paзпoлaгa c 54,7 

милиapдa дoлapa, a втopият – c 52,7 

милиapдa дoлapa, пoĸaзвaт дaннитe в 

Вlооmbеrg Віllіоnаіrеѕ Іndех.

И въпpeĸи чe тeзи пeтимa милиapдepи 

ca нaй-бoгaтитe в Щaтитe, нe ca и нaй-

бoгaтитe в cвeтa. Πo-бoгaти oт Зyĸъpбъpг 

и Πeйдж ca фpeнcĸият бизнecмeн Бepнap 

Apнo и иcпaнcĸият мaгнaт Aмaнcиo 

Opтeгa. Te имaт cъcтoяниe cъoтвeтнo 

69 милиapдa дoлapa и 60,1 милиapдa 

дoлapa.

Cлeд тяx e oщe мeĸcиĸaнcĸият ми-

лиapдep Kapлoc Cлим c нeтнo бoгaтcтвo 

oт 57,1 милиapдa дoлapa.

Най-богатите в САЩ – 7 пъти Най-богатите в САЩ – 7 пъти 
по-богати от Българияпо-богати от България

Българите намаляват, Българите намаляват, 
поршетата им се увеличаватпоршетата им се увеличават

По последни данни баровските автомобили По последни данни баровските автомобили 
в страната стават все повечев страната стават все повече

От други популярни премиум бран-

дове няма регистрации от началото на 

годината, но през изминалата година два 

нови „Астън Мартин” и пет втора ръка са 

регистрирани в България, като общият 

им брой е 26.

Новите макларъни също са два, но 

няма данни колко са като цяло за стра-

ната.

Мощна инвазия на мотоциклети от 

култовата американска марка “Харли 

Дейвидсън” може да се види в България 

– от 357 мотоциклета през 2014 до 681, 

като 150 са на възраст до 5 г.

Статистика от края на миналата година 

на Столичната община показва, че пове-

чето от скъпите коли не са регистрирани 

в София.

Богаташите в България Богаташите в България 
стават все по-богатистават все по-богати

Т
енденцията в България показва, 

че богатите стават все по-бо-

гати, а бедните обедняват още 

повече.

79 нови депозити над 1 милион лева 

са открити в банките през 2018 г. С 9,5% 

се е увеличил броят на влоговете със се-

демцифрена сума спрямо предходната 

година. Ако през 2017 г. те са били 833 

броя, то към края на миналата година 

вече са 912. Като стойност пък са нарас-

нали с 10,4%, до 2,241 милиарда лева. 

Големите депозити се увеличават, дока-

то малките се топят. Това сочат пред-

варителните данни на БНБ към края на 

декември 2018 г. в сравнение със същия 

период на предходната година.

Най-сериозно увеличение и като 

брой, и като стойност имат спестявания-

та над 500 хиляди до 1 милион лева.

На годишна база те са нараснали 

с 20,3% до 1668 броя и с 20,8% като 

стойност до общо 1,030 милиарда лева. 

Това показва, че парите не се инвести-

рат като капитал в бизнес, а се държат в 

банките. В същото време има намаление 

на влоговете до 1000 лева, над 1000 до 

2500 лева и над 2500 до 5000 лева.

Тези суми обикновено се заделят за 

покриване на неотложни нужни или 

ремонти, а дори и на различни задъл-

жения, за които заплатата не стига. 

Или пък за покупка на нови мебели, 

телевизори, телефони и др., за които 

е трябвало да се спестяват пари. Като 

цяло депозитите на домакинствата към 

края на 2018 година намаляват като 

брой, но се увеличават като стойност. 

През четвъртото тримесечие те са общо 

9,750 милиона броя и възлизат на над 

51,5 милиарда лева. Като брой нама-

ляват спрямо 2017 година с 2,6%, или 

с 264 хиляди, но като стойност са с 3,7 

милиарда лева повече.

Данните сочат, че към края на мина-

лата година кредитите до 1000 лева са 

с 13,7% повече като брой – до над 1,561 

милиона, а като стойност са над 535 хи-

ляди лева. Тези над 1000 и до 2500 лева 

растат с 12,3% като брой до 411 хиляди 

броя или до повече от 668 хиляди лева.

В същото време с 22,6 на сто като 

брой и с 24,8% като стойност са спадна-

ли заемите над 500 до 1 милион лева.

Ламборгини на индийски 
богаташ, живеещ в България
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T
-Cross е свежо, практично 

и многофункционално 

допълнение към SUV гамата 

на бранда Volkswagen. С 

дължината си от 4,11 метра 

градският crossover модел 

превъзхожда Polo с 54 мм на дължина, 

а височината на каросерията му е със 

138 мм по-голяма и достига 1,58 метра. 

Моделът демонстрира мно-

жество нови стандарти в 

своя клас, като дори 

базовата версия на 

практика не оставя 

неизпълними 

желания по 

отношение на 

практичността, 

безопасността 

и комуни-

кационната 

свързаност. В 

допълнение към 

това моделът се 

отличава с гама от 

разнообразни комби-

нации по отношение на 

дизайна и осигурява много 

богати възможности за по-нататъшно 

индивидуално оформление.

Най-малкият представител на SUV 

гамата на Volkswagen се задвижва от 

трицилиндров бензинов двигател с 

работен обем 1.0 литра, максимална 

мощност 85 кВт / 115 к.с. и start-stop 

система.

Бензиновият двигател се приближава 

до съвършенството благодарение на 

6-степенна механична трансмисия или 

7-степенна трансмисия с два съедини-

теля. Последната предлага серийно два 

режима на шофиране – Normal и Sport. 

Ускорението

от 0 до 100 км/ч е 
за 10,2 секунди

Максималната скорост достига 193 

км/ч. Този трицилиндров двигател 

консумира едва 4,9 литра бензин 95Н 

на 100 километра.

Дизеловият двигател на модела – 1.6 

TDI, има максимална мощност 70 кВт, 95 

к.с. и се предлага 5-степенна механична 

трансмисия или 7-степенна предава-

телна кутия с двоен съединител (DSG) и 

start-stop система.

Новият модел предлага съвременни 

системи за асистенция, способни да 

гарантират комфортно и безопасно 

шофиране по всяко време. Най-

малкият SUV на Volkwagen 

е оборудван с пълна 

гама мерки за без-

опасност, които 

доскоро бяха 

запазен пери-

метър само на 

по-големите 

автомобили от 

горните кла-

сове и това го 

прави един от 

най-безопасните 

SUV модели в не-

говия клас. В допъл-

нение към отличните 

конструктивни мерки за 

пасивна безопасност на ка-

росерията при сблъсък и образцовата 

защита на пътниците новият модел раз-

полага и с изключително богата гама от 

електронни системи за асистенция на 

водача, създадени за намаляване на ри-

ска от сблъсък още при възникване на 

предпоставките за него, както и за до-

пълнително повишаване на комфорта 

при шофиране. Те включват система за 

наблюдение на зоната пред автомобила 

Front Assist с функции за разпознаване 

на пешеходци Pedestrian Monitoring и 

аварийно спиране в условия на градско 

движение City Emergency Brake, система 

за предупреждение при неволно напус-

кане на лентата за движение Lane Assist, 

асистент при потегляне на наклон Hill 

Start Assist, проактивна

система за защита на 
пътниците

и система за асистенция и предупреж-

дение за опасност в „сляпата” зона от 

полезрението на водача при промяна 

на лентата на движение Blind Spot 

Detection с вграден асистент за пар-

киране и маневри 

в тесни простран-

ства Parking and 

Manoeuvring Assist. 

Всичко това е 

включено в стан-

дартното оборуд-

ване, а системата за 

предупреждение на 

водача Driver Alert 

System, адаптив-

ният темпомат ACC 

Adaptive cruise 

control и системата 

за подпомагане на 

паркирането Park 

Assist се предлагат 

като опции.

T-Cross осигурява на взискателните 

клиенти най-високо равнище на свър-

заност с глобалната мрежа и околния 

свят. Управлението и персонализиране-

то на функциите на борда е извънредно 

лесно и интуитивно. Оптимална връзка 

и достатъчно енергия за смартфоните в 

автомобила осигуряват до четири USB 

порта и системата за безжично индук-

тивно зареждане.

Приложението Volkswagen Connect 

изпълнява ролята на личен асистент в 

автомобила и улеснява много живота 

в компанията на T-Cross. То осигурява 

връзката на водача с автомобила и при 

поискване го информира за състояни-

ето на превозното средство, извърше-

ните пътувания и стила на шофиране. 

За да се възползва от изключителните 

предимства на тази система,

водачът се нуждае 
само от три неща

– смартфон, приложението Volkswagen 

Connect (което може да се изтегли 

безплатно от App Store или Google Play) 

и T-Cross, който се доставя със стан-

дартно инсталиран Volkswagen Connect 

DataPlug. Приложението и DataPlug 

са свързани безжично чрез Вluetooth. 

Разбира се, цялата връзка се кодира 

(End-to-end encryption) от съображения 

за сигурност на данните, осигурявай-

ки защита както на техниката, така 

и личните данни на потребителите. 

Volkswagen Connect предлага изобилие 

от интелигентни средства за достъп до 

важна информация, навременна помощ 

или просто развлечения по време на 

път.

Новият T-Cross – икономично Новият T-Cross – икономично 
удоволствие в града
Моделът не оставя неизпълними желания Моделът не оставя неизпълними желания 
в практичността и безопасносттав практичността и безопасността
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G
oogle се намесва в почти 

всеки аспект от живота 

ни. Независимо дали 

искаме да търсим нещо 

в интернет, да пътуваме 

до нова дестинация или 

да гледаме някой видеоклип, все при-

бягваме до услугите на компанията.

Въпреки че все още не можете да 

направите много, за да елиминирате 

Google изцяло от живота си, има начини 

да ограничите намесата му и да въз-

становите контрола върху личните си 

данни. От Make Use Of посочват всички 

начини, по които Google може да ни 

проследява, и как да ги спрем.

1.   Местоположението 
ни от Google Maps

Една от услугите на Google, от която е 

невъзможно да се откажете, е Maps, тъй 

като няма подходящи алтернативи. Всеки 

път, когато използвате Google Maps за 

търсене или навигиране, Google съхра-

нява координатите на мястото, където 

сте били. Има три настройки, които може 

да промените, ако не сте съгласни с това. 

Location History позволява на Google да 

записва подробности за всички посете-

ни от вас места и маршрутите, по които 

сте пътували. Деактивирането на тази 

опция ще спре Google да прави това, но 

ще загубите възможността да следите 

пътуванията си.

Опцията Location е връзка към GPS на-

стройката на телефона ви. Изключването 

й ще ограничи достъпа на Google Maps 

до местонахождението ви.

Web and App Activity е друга опция, 

на която трябва да обърнете внимание. 

Активирането й означава, че позволя-

вате на Google да запази всичките ви 

дейности на всеки продукт или услуга на 

компанията. Това също така позволява 

на Google да споделя данните за место-

положението ви между собствените си 

приложения, за да ви предложи по-ли-

чен опит. За да намалите данните, които 

изпращате от Google, деактивирайте 

тази настройка. Тези опции се намират 

на едно място. Трябва да отворите при-

ложението Google Maps и да отидете в 

Settings. Изберете Personal Content и ще 

намерите опциите под App History and 

Location Settings.

2.   Местоположението 
ни от Android 
телефона ни

Ако имате Android устройство, Google 

дори не се нуждае от Maps, за да следи 

местоположението ви. Независимо от 

това дали е включена настройката за 

местоположение или не е, Android теле-

фонът ви постоянно записва местополо-

жението ви. Единственият изход от това 

е да деактивирате опциите Web & App 

Activity и Location History.

Не сте инсталирали приложението 

Maps, но искате да имате достъп до тези 

настройки за поверителност? Посетете 

My Activity и от лявото меню намере-

те Activity Controls за достъп до тези 

настройки.

3.   Данните ни от Android 
телефона ни

В Android телефоните си ние съхраня-

ваме лични данни като контакти, срещи 

в календара и конкретни приложения. 

Така Google знае кога сме задействали 

някое приложение, колко пъти и колко 

дълго сме го използвали и записва тези 

поведенчески модели за нас.

За да предотвратите това, използвайте 

настройката Device Information в стра-

ницата Activity Controls. За да изтриете 

конкретен запис, ще трябва да се върне-

те към началната страница на таблото за 

управление My Activity.

4.   Заявките ни за 
търсене от Google

Разбира се, това, което търсите в 

Google, значително помага на алго-

ритмите да разберат какви са вашите 

предпочитания. Но можете да поемете 

контрола върху заявките си за търсене и 

от уебсайта myactivity.google.com.

Можете да поставите на пауза функци-

ята, която записва историята на търсе-

нията ви, или да премахнете съществу-

ващите записи от нея. За първото ще 

трябва да изключите Web & App Activity, 

а последното може да се направи от 

началната страница.

5.   Историята ни 
в YouTube

Освен това Google знае какво гледате 

в интернет чрез историята на търсенето 

ви и изгледаните от вас видеа в YouTube. 

Но можете да сложите край на това. 

Опциите за настройване са разположени 

в долната част на страницата Activity 

Controls в YouTube профила ви.

За да изтриете данните си, отидете 

в таба Delete Activity By. Или отидете в 

Settings > History & Privacy в приложени-

ето YouTube.

6.   Историята ни 
в Google Chrome

Браузърът Chrome на Google играе 

важна роля тук, тъй като той казва на 

компанията къде сърфирате в целия 

интернет, а не само на конкретна услуга. 

Освен записването на историята ви 

на сърфиране Google Chrome има и 

няколко други начина, по които споделя 

данните ви. За да изключите хроноло-

гията на Chrome и активността си на 

различни сайтове, посетете страницата 

Activity Controls и под Web & App Activity 

деактивирайте опцията Include Chrome 

history. Освен това трябва да махнете 

отметката до Help improve safe browsing 

and automatically send usage statistics в 

настройките на Chrome. За да премах-

нете конкретен запис от дневника на 

Chrome, отворете My Activity.

Разбира се, най-добрият начин да 

избегнете практиките на Google за 

събиране на потребителски данни е да 

преминете към друг браузър.

Шест начина да Шест начина да 
спрем Google спрем Google 
да ни следи

ии 

 

ии 

Вариантите Вариантите 
не са много, не са много, 
но контролът но контролът 
може да бъде може да бъде 
ограниченограничен



П
реди дни 
Tesla 
пред-
стави 

пред инвестито-
рите си най-но-
вата си автономна 
технология. Става 
дума за роботаксита – такси-
метрови автомобили, които ще се 
управляват самостоятелно и ще бъдат 
въведени в експлоатация още догодина.

За да нажежи обстановката допълни-
телно, компанията сподели, че е създала 
свой собствен компютър за автомобили 
с автономно управление. Чипът на не-
вронната мрежа е бил изграден от нулата 
през 2016 година и всички автомобили 
на Tesla вече разполагат хардуерно с 
всичко необходимо за самостоятелно 
шофиране. Единственото, което тряб-

ва да се направи, е да бъде подобрен 
софтуерът.

Според обещанията на Илън Мъск 
новите таксита ще са милион и

ще се движат навсякъде
“Ако погледнете в близкото бъдеще 

– след година-година и три месеца ще 
видите, че разполагаме с над един мили-
он роботаксита по пътищата“, каза той и 
допълни, че роботакситата ще обслужват 

и гъстонаселени райони като Сан Фран-
циско и Ню Йорк.

„Ако имате нужда от маршрутни карти, 
значи не се движите с автономен автомо-
бил“, допълни Мъск.

Дадените обещания на срещата с ак-
ционерите са доста по-агресивни спрямо 
заявените от останалите производители 
на автомобили. Tesla обаче неведнъж 
е обявявала срокове, които след това 
пропуска.

И
нженери от Делфотския 
технически университет 
изобретиха велосипед, 
който не пада. Специа-

листите в Холандия се надяват той 
да е в помощ на възрастните хора 
по света, които обичат карането на 
колело, но често претърпяват инци-
денти, падайки от него.

В кормилото на новия велосипед 
има инсталиран електромотор, 
който изправя колелото, ако то се 
отклони рисковано от основната 
посока на движение. Технологията 
дори позволява велосипедът да се 
движи самостоятелно.

Авторите на 
изобретението 
са категорични, 
че то ще позволи 
на велосипеди, 
които се движат 
с около 4 км/ч, 
да не падат.

Използваният математически 
модел отчита 25 различни параме-
търа, пресмятайки устойчивостта на 
колелото в реално време.

Статистиката показва, че пътните 
произшествия, свързани с падане 
на възрастни велосипедисти, се е 
увеличило с 1/3 за последните десет 
години. Всяка година в Холандия 
падат около 500 души, 120 от които 
загиват. Подобни инциденти струват 
на икономиката на страната 310 000 
долара за всеки.

С
ветът на телевизори-
те продължава да се 
променя. Голямата 
популярност на 

смартфоните променя начина, 
по който хората използват 
своите устройства, включи-
телно и за мултимедия. Затова 
Samsung смята, че има подхо-
дящо решение за по-младите 
потребители – вертикален 
телевизор Sero.

Компанията представи 
новия QLED телевизор в Южна 
Корея. Sero може да работи 
като съвсем обикновен теле-
визор. С натискането на един 
бутон обаче дисплеят може да 
се завърти на 90 градуса и да 
застане вертикално.

По този начин става много 
по-удобен за свързване със 

смартфон например, за да 
се използват чат прило-
жения, видео разговори и 
социални мрежи.

Sero има 4.1-канално 
озвучение, 60W говорите-
ли, може да се управлява с 
глас чрез Bixby. Samsung не 
съобщава каква е резолю-
цията, но се очаква, че тя 
е 4K.

Телевизорът ще се пред-
лага с 43-инчов дисплей и 
цена от около 1630 долара. 
Първоначално ще се про-
дава в Южна Корея, като 
това ще се случи от края на 
май т.г.

Измислиха Измислиха 
велосипед, велосипед, 
който не падакойто не пада

Samsung пусна Samsung пусна 
вертикален телевизорвертикален телевизор

Tesla обещава милион Tesla обещава милион 
роботаксита до края роботаксита до края 
на 2020 г.на 2020 г.
Те ще се движат и в Те ще се движат и в 
най-гъстонаселените райони най-гъстонаселените райони 
като Сан Франциско като Сан Франциско 
и Ню Йорки Ню Йорк
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С
топаните на кучета и котки 
трябва да избягват да ги це-
луват, тъй като чрез слюнката 
могат да се заразят с опасни 

устойчиви на антибиотици бактерии.
Тези микроорганизми стават резис-

тентни, когато на хора или животни се 
дават неправилни дози антибиотици. 
А ветеринарите все по-често предпис-
ват този вид лекарства на домашните 
ни любимци. Ако в куче или котка се 
развие супербактерия, тя

лесно може 
да се предаде

чрез слюнката на прекалено любвео-
билния стопанин.

Изводът е от изследване на учени 
от Каледонския университет в Глазгоу. 
Екипът на Адел Диксън е провел анкета 
с 35 собственици на домашни живот-
ни. Всички домашни любимци били 
лекувани с антибиотици. Оказало се, че 
те лесно предавали патогените, когато 
са целувани или когато облизват с език 
лицето или устата ни.

Екипът на Адел Диксън съветва да 
се избягва подобно общуване и всеки 
път да се измиват ръцете, след като сме 
галили животните. Това ще бъде най-до-
брият начин, за да се избягне разпрос-
транението на бактерии, въоръжени с 
резистентния ген optrA, който ги прави 
устойчиви на антибиотици.

Целувката на домашния Целувката на домашния 
любимец e опасна за човекалюбимец e опасна за човека
Кучетата и котките могат лесно да ни предадат супербактерииКучетата и котките могат лесно да ни предадат супербактерии

П
рекомерната хигиена със 
сигурност е от полза за чуж-
дите ноздри, но не е толкова 
препоръчителна с оглед на 

здравето на собственото ви тяло. Това 
е изводът от поредното изследване на 
британски експерти.

Всекидневният душ гарантира, че 
човек ще започне деня си чист и свеж 
и няма да „обгази” останалите пътници 
в обществения транспорт към офиса.

Експерти обаче напомнят, че 
честото къпане променя деликатния 
баланс на микробите по човешка-
та кожа. Водата и сапунът отмиват 
въпросните ключови за доброто ни 

здраве микроорганизми. Тези бак-
терии са необходими за правилното 
функциониране на имунната система 
и сърцето.

Известно е също, че всекидневното 
къпане изсушава кожата и може да 
причини акне при предразположени-
те към кожния проблем индивиди.

Здравната експертка Холи Филипс 
обяснява, че ситуацията, която налага 
всекидневно къпане, е посещението 
на фитнес. Причината е, че преко-
мерното отделяне на пот по време на 
тренировки позволява на бактериите 
да се размножават и също може да 
предизвика кожни проблеми.

Къпането всеки ден –Къпането всеки ден –
вредно за здраветовредно за здравето

Д
ецата, които пият диетични 
безалкохолни, не успяват да 
намалят калориите за деня, ус-
тановиха американски учени.

Такива деца в крайна сметка поемат 
с 200 калории повече дневно от 
предпочитащите вода. Възможно е те 
да компенсират, защото са преминали 
към диетични напитки от подсладени.

Резултатите в никакъв случай не 
означават, че нискокалоричните 
напитки са лоши. Децата, които пият 
диетични безалкохолни, в крайна 
сметка консумират по-малко захар за 
деня от пиещите подсладени напитки. 
Водата обаче е по-полезна.

„Водата е най-добра и трябва да 

наблягаме на предимствата й пред 
нискокалоричните сладки напитки” – 
каза ръководителят на изследването 
Алисън Силвецки от университета 
„Джордж Вашингтон”.

Съществуват доказателства, че 
някои напитки въздействат върху 
предпочитанията към храните. Из-
следвания с възрастни показаха, че 
изкуствените подсладители предиз-
викват желание за сладки храни.

Ако вкусовите рецептори вече са 
настроени за сладко, обикновената 
вода може да помогне да бъде нама-
лено това желание.

Учените са работили със 7000 деца 
и тийнейджъри.

И диетичните безалкохолни И диетичните безалкохолни 
не са полезни за децатане са полезни за децата
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П
очистването е първата 
стъпка от всеки раз-
красителен ритуал: тя 
„рестартира“ кожата и 
й дава свежо начало. 
Много често обаче за-

бравяме тази важна стъпка и се налага 
да си я напомняме, да я направим свой 
навик. Това трябва да е моментът, в 
който отделяме време за себе си, за да 
се чувстваме добре. Затова почистване-
то на кожата не трябва да бъде досадно 
задължение.

За да бъде всичко това приятно 
удоволствие, френско-корейското 
фитоактивно проучване на Jowaé черпи 
вдъхновение от азиатските ритуали, 
създавайки нова серия почистващи 
продукти с иновативни формули, които 
са наслада за сетивата.

Леката пяна, чувственото гел-олио 
и изключително нежният ексфолиращ 
крем се присъединяват към същест-
вуващите продукти с императорски 
божур – мицеларната вода и почиства-
щото мляко. Тези нови три текстури с 
отмиване

се борят със 
замърсяванията

които се натрупват в кожата през деня, 
както и с упорития грим, дори и със 

замърсяващите частици, проникнали в 
дълбочина.

Както винаги формулите на Jowaé са 

подсилени с антиоксиданта лумифе-
нол (ексклузивна патентована активна 
съставка, извлечена от растението 
дебелец) и най-добрите медицински 
растения от азиатската фармакопея. 
Съставките са 99% с естествен произ-
ход, поради което са нежни както към 
кожата, така и към околната среда.

Гел-олиото е подходящо за всеки тип 
кожа, дори и за чувствителната такава. 
Идеално е за почистване на пигменти, 
дори и тези в най-упорития грим. Ми-
целарната пяна премахва замърсява-
нията, без да изсушава кожата – оставя 
я нежна и подхранена. Нищо чудно, че 
корейските дами я обожават! Нежната 
пяна пък се слива с кожата и изчезва 
за секунди след отмиване. Кремът, 
съставен от

леки ексфолиращи 
съставки

ще се погрижи за мъртвите клетки по 
кожата.

Магията се крие в невероятния импе-
раторски божур и неговите благоприят-
ни за кожата свойства. Той е антибакте-
риален, успокояващ, а в комбинация с 
патентования антиоксидант лумифенол 
е още по-впечатляващ.

Ако в много страни по света почист-
ването на кожата се приема като задъл-
жение, което се извършва с нежелание, 
то в Азия това е ритуал. 

Корейските дами с удоволствие от-
делят по няколко минути за известния 
метод за двойно почистване.

Първа стъпка
Олио, гел, балсам или крем. По-

чистващ продукт (на базата на олио) 
премахва грима и замърсяванията.

Втора стъпка
Пяна – тя премахва всички следи 

от продукти и освобождава кожата 
от мъртвите клетки, поддържайки я 
сияйна.

Финална стъпка
Хавлия, напоена с топла вода, нарече-

на „Шибуши“, оставя кожата перфектно 
чиста. 

Този двустепенен ритуал се изпъл-
нява всяка вечер. Той не само оставя 
кожата перфектно чиста и свежа, но я 
релаксира и успокоява. 

Можем спокойно да кажем, че това 
е повече от ритуал – това е същинска 
терапия!

В три стъпки: Тайните В три стъпки: Тайните 
за красота на Изтока

Разкрасителните Разкрасителните 
ритуали на корейките ритуали на корейките 
рестартират кожатарестартират кожата
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П
олъх от Африка се 
усеща в новата круизна 
колекция за 2020 г. на 
модна къща „Диор”. Тя бе 
представена от италиан-
ската модна дизайнерка 

Мария Грация Киури в стария дворец 
„Ел Бади” в Маракеш, Мароко.

Около 800 ВИП гости и знаменитости, 
сред които американската актриса 
Джесика Алба и италианският диджей 
Джованети, присъстваха на дефилето, 
посветено на срещата на различни кул-
тури. Манекенките преминаха по поди-
ума 89 пъти, за да представят тоалети, 
смесващи смело текстури и цветове.

„Понастоящем всички говорят за 
различия и никой не се интересува от 
онова, което ни свързва”, каза Киури на 
пресконференция преди дефилето.

Тя е предложила на дизайнери от 
Кот д’Ивоар да дадат приноса си за ко-
лекцията чрез характерни за Родината 
им памучни платове. Киури е ползвала 
също услугите на френската антропо-
ложка Ан Грофийе, афроамериканската 
художничка Микален Томас, дизайнера 
Пате Уедраого, известен с псевдонима 
Пате О, от Буркина Фасо, който е об-
личал Нелсън Мандела, и британската 
дизайнерка с ямайски произход Грейс 
Уелс Бонър.

Dior в Маракеш: Dior в Маракеш: 
Круизна колекция 2020Круизна колекция 2020

В три стъпки: Тайните 
за красота на Изтока

Дефилето премина като среща 
на различни култури
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В
итамин В12, известен още 
като кобаламин, е един 
от осемте витамина от 
групата В. Витамин В12 е 
необходим за здравето 
и правилното функцио-

ниране на нервната тъкан, мозъчната 
функция и червените кръвни клетки. 
Научете всичко за витамин В12 и защо е 
толкова важен.

Приемате ли достатъчно количество 
витамин В12?

Ако искате да бъдете 
здрави, трябва да сте 
сигурни, че в орга-
низма ви има нуж-
ното количество 
от кобаламина, 
както още 
се нарича 
витамин 
В12. Този 
витамин 
играе важна 
роля в много 
процеси в 
тялото, а не-
говият дефицит 
може да доведе 
до редица здраво-
словни проблеми.

Тъй като човешкият 
организъм не синтезира сам 
В12, вие трябва да си го набавяте чрез 
храната или с помощта на хранителни 
добавки. А набавянето трябва да бъде 
редовно, тъй като тялото не съхранява 
витамин В12 дълго време. Всяко излиш-
но количество пък се изхвърля заедно 
с урината.

Значение на витамин В12
Витамин В12 играе жизненоважна 

роля за нормалното функциониране 
на мозъка, нервната система, както и 
при образуването на червени кръвни 
клетки. Витамин В12 също така помага 
да се регулира и синтезира ДНК. Освен 
това той подпомага абсорбирането на 
фолиева киселина и улеснява осво-
бождаването на енергия. Недостигът 
на витамин В12 може да направи човек 
по-податлив на инфекции.

Кои са хранителни източници на 
витамин В12?

Витамин В12 се 
съдържа предимно 

в животинските 
продукти: яйца, 

риба, различ-
ните видове 

месо, 
морски 
дарове, 
мляко, 
сирене, 
кисело 
мляко. 

В12 може 
да бъде 

открит и в 
някои храни-

телни продукти 
от мая.

Веганите и веге-
тарианците могат да си 

набавят витамин В12 чрез храни-
телни добавки. Това е особено важно 
по време на бременност и кърмене. 
Задължителна е обаче консултацията с 
лекар преди приема на каквато и да е 
добавка.

Дефицит на витамин В12
Най-точно дефицитът на витамин В12 

може да бъде установен чрез кръвен 

тест. Недостигът на този ценен вита-
мин може да доведе до потенциално 
тежки увреждания, свързани най-вече 
с нервната система и мозъка. Дефици-
тът на витамин В12 може да причини 
и анемия. Дори и по-ниските нива на 
витамин В12 може да накарат човек да 
изпитва депресия, да има проблеми с 
паметта, зрението и да бъде уморен. 
Недостатъчното количество на витамин 
В12 в организма би могло да доведе 
още до запек, загуба на апетит, отслаб-
ване.

По-сериозните симптоми включват 

неврологични промени като изтръп-
ване на ръцете и краката. Някои хора 
могат да имат затруднения и при под-
държането на равновесие.

Дефицитът на витамин В12 по време 
на бременността може да забави разви-
тието на бебето.

От колко витамин В12 се нуждаете?
Отговорът не може да бъде еднакъв 

за всички хора, тъй като количеството 
В12, от което се нуждае човек, зависи от 
някои фактори като възраст, хранител-
ни навици, здравословно състояние, 
прием на лекарства.

Той е необходим и за нервната Той е необходим и за нервната 
тъкан и червените кръвни клеткитъкан и червените кръвни клетки

B12 – витаминът, без B12 – витаминът, без 
който мозъкът не можекойто мозъкът не може

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ ДНЕВНИ КОЛИЧЕСТВА
витамин В12, измерени в микрограми (mcg), варират според възрастта:

� Бебета до 6-месечна възраст:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,4 микрограма
� Бебета от 7 до 12-месечна възраст:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,5 микрограма
� Деца на възраст между 1-3 години:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,9 микрограма
� Деца на възраст между 4-8 години:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,2 микрограма
� Деца на възраст между 9-13 години:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,8 микрограма
� Тийнейджъри на възраст 14-18 години:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,4 микрограма
� Възрастни:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,4 микрограма
� Бременни жени: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6 микрограма
� Жени, които кърмят:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,8 микрограма
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К
огато навън е студено и 
мрачно, когато работата 
започва да те дразни и на-
строението ти е слязло под 
нулата, а стресът и умората 
ти вгорчават живота, тряб-

ва по-често да... се смееш. Във всеки 
случай в това е убедена Карин Зайдлер, 
която е научен сътрудник в Германския 
институт на хумора. Не, това не е шега! 
Такъв институт действително същест-
вува. Той е създаден през 2005 година 
в Лайпциг от социалната педагожка Ева 
Улман и помага на хората да разреша-
ват конфликти, да водят делова комуни-
кация и даже да решават здравословни 
проблеми с помощта на смеха и хумора. 
„В нашия живот винаги има поводи за 
смях. Достатъчно е само да се огледаме 
и ще ги открием веднага”, казва Карин 
Зайдлер.

Смехът като средство 
срещу депресия

Смехът стимулира произвеждането 
на серотонин и допамин или т. нар. 
хормони на щастието, които отговарят 
за положителните емоции в нашия 
живот и са необходими на мозъка, за 
да не отслабват неговите когнитивни 
функции. Ако в мозъка няма доста-
тъчно от тези вещества, това веднага 
се отразява на нашето самочувствие. 
Научно е доказано, че една от причи-
ните за депресия например се явява не 
само генетичната предразположеност, 
а и редица психологически фактори, 
както и нарушаването на хормоналното 
равновесие и обмяната на веществата, 
посочва известният германски психиа-
тър Тео Пайк, автор на книги за депре-

сията. В борбата срещу депресиите той 
препоръчва повече движение, спорт и 
светотерапия.

Както е известно, недостигът на 
слънчева светлина води до намаляване 
на количествата серотонин. Освен това 
професорът препоръчва и повече... 
смях. Усмихнатите хора се чувстват

по-щастливи
А тези, които постоянно са намръще-

ни, изпращат към мозъка съответните 
сигнали и в резултат на това се чувстват 
потиснати, тъжни и тревожни.

Нужно е не само по-често да се 
усмихваме, в това число и на себе си в 
огледалото, но и да се смеем гръмко. 
Насаме или заедно с някого? Глупаво ли 
е това? Не, казват онези, които редовно 
се занимават с един от видовете на хата-
йога, съчетаващ в себе си техниката на 
смеха и дишането. Ако не сте опитва-
ли никога да се смеете гръмко и без 
причина, ако не сте се заливали от смях, 
гледайки съседа си до вас, а той прави 
същото и никой не се чувства оскърбен, 
тогава този вид йога е подходящ за вас. 
Така че си струва да опитате.

Кога смехът 
лекува?

Разбира се, има определени ситуа-
ции, в които смехът изглежда напълно 
неуместен. Когато например става 
дума за траур или за тежко заболяване. 
Сътрудниците от германския институт 
на хумора твърдят, че смехотерапията 
помага на хората да преодолеят такива 
кризисни ситуации в живота. В сферата 
на палиативните медицински грижи 
например отдавна успешно дейст-

ват болничните клоуни. Германският 
институт на хумора реализира проект 
в помощ и на лекарите под названието 
„Лекар с чувство за хумор”. Сътрудници-
те от германския институт на хумора са 
убедени, че смехът се явява когнитивен 
антиоксидант и профилактично сред-
ство срещу различни видове депресии. 
И твърдят, че смехът действително 
удължава живота.

Променете 
гледната точка

Едва ли ще ви е до смях, ако сте в 
задръстване и може да закъснеете за 

важна среща. Или пък сте затрупани 
от редици лоши новини и след тежкия 
работен ден трябва да се справяте и с 
много битови проблеми. Какво да се 
прави в такава ситуация? „Постарайте се 
във всяко нещо да откриете нещо поло-
жително. Опитайте да промените перс-
пективата, да погледнете на ситуацията 
от друг ъгъл”, казва Карин Зайдлер от 
Германския институт на хумора. Един 
от най-известните съвети, които дават и 
психолозите, звучи така: „Ако не можете 
да промените ситуацията, променете 
своето отношение към нея.” И се усмих-
вайте! На себе си и на околните!

Смехът наистина лекува. Смехът наистина лекува. 
И то съвсем сериозноИ то съвсем сериозно

Когато стане напечено, когато сте Когато стане напечено, когато сте 
претрупани от работа... усмихнете сепретрупани от работа... усмихнете се
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ОВЕН
Пълни сте с 
ентусиазъм. 
Ще сте особе-
но активни и 
ще изпитвате 
потребност 
да вложите 

енергията си в нещо – в труд, в 
спорт или в преследването на 
лична цел. Бездействието няма 
да ви се отрази добре. Ще свър-
шите наистина добра работа, 
ако успеете да се концентрирате 
върху конкретни задачи и не се 
разпилявате в много посоки.

ТЕЛЕЦ
През дадения 
период ще е 
съвсем в реда 
на нещата, ако 
се вглъбите 
в себе си или 
по-често се от-

давате на размишления. Дори на 
най-социално настроените сред 
вас може да им липсва желание 
за излизане и разговори. Не се 
тревожете – положението е вре-
менно. Благодарение на това ще 
имате шанса да се насладите на 
собствената си компания.

БЛИЗНАЦИ
Събитията ще 
ви накарат 
да насочите 
вниманието си 
към въпроси, 
на които не 
сте обръщали 

внимание, по някаква причина 
са останали неизяснени или 
просто не сте подозирали за 
съществуването им. Може би ще 
излязат на повърхността чувства, 
които сте потискали, или ще се 
изправите отново срещу няка-
къв демон от миналото.

РАК
Налага се да 
прецените 
кое е най-ва-
жното за вас 
в момента и 
именно в него 
да инвестира-

те силите, времето и парите си. В 
случай че в службата не ви ценят, 
няма никакъв смисъл да продъл-
жавате да правите опити да се 
доказвате пред ръководството, а 
от това да страдат здравето ви и 
близките ви хора.

ЛЪВ
Възможно е 
да изпитвате 
усещането 
за застой, що 
се отнася до 
служебните 
ви дела, и 
най-вече до 

реализиране на професионални-
те ви амбиции. Тези от вас, които 
не са доволни от работата или 
от позицията си, която заемат, 
вероятно ще усетят влиянието 
най-силно. Най-лошото, което 
можете да направите, е да при-
бързате в действията си.

ДЕВА
Настъпва 
време да си 
дадете глът-
ка въздух и 
да презаре-
дите батери-
ите. Вие сами 
избирате как 

да го направите – като си оста-
нете вкъщи, като спортувате или 
като излизате по-често с прияте-
ли. Да продължавате да живеете 
на бързи обороти и да поемате 
все повече отговорности, ще ви 
подейства изтощително.

ВЕЗНИ
Ако сте от оне-
зи представи-
тели на знака, 
които през 
изминалите 
седмици пре-
минаха през 

динамичен период, сега е време 
да се успокоите и да позволите 
на събитията да ви отведат там, 
където трябваше да стигне-
те сами. Не летете прекалено 
нависоко, не изисквайте всичко 
да се реши на мига и обръщайте 
по-голямо внимание на подроб-
ностите

СКОРПИОН
В първите 
дни на май 
акцентът ще 
е поставен 
върху взаимо-
отношенията 
ви – и личните, 

и деловите. Ще имате усещането, 
че събитията не зависят от вас, а 
по-скоро от партньора ви или от 
други хора, с които поддържате 
тесни връзки. Може да научите 
новина, която да ви накара да 
видите човека до себе си в друга 
светлина.

СТРЕЛЕЦ
Изпълнени сте 
с ентусиазъм 
– ще имате 
много енергия 
и ще искате да 
я оползотво-
рите. За да се 

случи това обаче, ще е потребно 
да се съсредоточавате върху ва-
жните неща и да не се разпиля-
вате. Ако се опитвате да огреете 
на няколко места едновременно, 
най-вероятно ще се претоварите 
или ще пропуснете нещо важно.

КОЗИРОГ
Сега не е 
удачно да 
започвате 
нещо ново, но 
пък периодът 
е чудесен да 
се освободите 

от старото. Почистете дома си, 
изхвърлете ненужното, внесете 
ред в работното си простран-
ство. Каквото не сте успели да 
подредите и да довършите, сега 
е моментът да го сторите.

ВОДОЛЕЙ
Основната препоръка към вас е 
да мислите малко по-практично 
и да не летите в облаците. Какви-

то и планове 
да имате, няма 
да успеете да 
ги реализи-
рате, ако не 
направите 
правилна пре-

ценка с какви ресурси разпола-
гате – пари, личностни качества, 
контакти и други. Периодът е 
чудесен да изхвърлите ненужни-
те вещи.

РИБИ
Възможно е да изпитвате извес-
тен дискомфорт заради възник-
нали разногласия с колеги или 

други пробле-
ми на работ-
ното място. 
Ще бъдете 
по-войнствено 
настроени, 
отколкото 

обикновено, и ще ви е трудно да 
запазвате самообладание. Ще се 
дразните и няма да ви се иска да 
се примирите с нечие поведе-
ние. Може би ще се почувствате 
по-добре, ако насочите енергия-
та си в нещо, което е важно.

Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 10 - 16 май 2019 г.за 10 - 16 май 2019 г.
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� � ☺
Ако загубите жена си в дискотеката, 

застанете до друга жена... Вашата ще 
дойде веднага!

� � ☺
Дете пита баща си:
- А как говори змията?
Бащата се обръща към тъщата:
- Що мълчиш сега, внукът ти се 

интересува.

� � ☺
Кумът на пернишка сватба:
- Събрали сме се най близките, само 

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

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

ли има?

� � ☺
Жена с две посинени очи влиза в 

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

май никога не слушаш?

� � ☺
На всеки, посрещнал новата година 

в Перник, ще му се зачита за военна 
служба.

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

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

говорили, при това два пъти...

� � ☺
Мъжка компания разпива. По едно 

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

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

След кратко мълчание един от ком-
панията проговаря:

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

� � ☺
Открито е дете отгледано от вълци в 

близост до град Перник. След обстоен 
медицински и психологически пре-
глед е установено, че това е най-добре 
възпитаното дете от целия регион.

� � ☺
Петък вечер, гражданин пред входа 

на пернишка дискотека. Охраната го 
пита:

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

� � ☺
В Перник, звъни телефонът в район-

ното:
- Полицай Петров, докладвам за 

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

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

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

подът...

� � ☺
- Господин полицай, 

аз съм бежанец искам 
социална издръжка, 
топла храна и подслон!

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

- Ми... от жена ми...

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

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

- Знаеш ги перничани, само повод 
си търсят.

� � ☺
В едно пернишко семейство:
- Мамо, това е бъдещата ми съпру-

га!
- Браво, а къде и как се запознахте?
- Видях я на гарата пияна да се бие 

с един полицай, и си рекох - „ТЕ ТАА 
ЩЕ Е!”

� � ☺
Турист си оформя застраховка за 

пътуване до България.
Служителката попълва въпросник:
- Практикувате ли екстремни 

спортове? Планирате ли да посетите 
Перник?

� � ☺
Купил един мъж крава. След време 

я води при ветеринаря:
– Млеконадоя е добре, храни се 

добре, послушна е... в общи линии 
всичко е нормално, но когато я заве-
да при бика, сяда си на задницата и 
не мърда!

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

досетихте?
– Жена ми е от там...

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

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

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

� � ☺
Жена разхожда куче по улицата. 

Срещнал я перничанин и я попитал:
- Каква порода е кучето?

Жената отговорила:
- Самоед.
Перничанина:
- Да бе, вертоует.

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

� � ☺
- Как се обръщат софиянци един 

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

помежду си?
- Съперници.

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

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

обади се в посолството на Перник и 
просто попитай.

� � ☺
На светофар пернишки голф-2 

спира до майбах и шофьорите се 
заговарят.

– Как е майбахът, добър ли е?
– Перфектен.
– Ама всичко ли му е наред? Дефе-

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

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

много...

� � ☺
Час по физическо в Перник. Учите-

лят:
- Ааааа, няма да се разберем така, 

тука сте ми дошли кой с какво е наме-
рил, а вечерта в дискотеката всички 
сте с „Адидас”!

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

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

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

от бикове да бягам.
Другият му казал:
– Ходи на дискотека в Перник, бут-

ни някого и бягай.

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

искате, защо веднага заплашвате?

� � ☺
Две години дядото пръска карто-

фите си с ГМО продукти. На третата 
година... колорадският бръмбар му 
помагаше да ги вади.

Виц в снимка

- Хюстън, имаме про-

блем!
- Какъв?

- Не знам, но дойдоха 

едни момчета с анцузи, 

казват, че са от Перник, и 

според тях имаме про-

блем.



**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-
но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16262
**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 заплаща-
не 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

Chicago + suburbs
$$$ CDL ШОФЬОРИ $$$,
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! №16275
OWNER OPERATORS !!!,
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за Owner Operators със 
собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 
Постоянни курсове; Чек всеки петък! Корект-
но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16281
DRIVERS & OWNERS ,
Цена US$ , Зипкод 60172, Mалка транспортна 
компания набира шофьори и контрактори за 
ОТR доставки. Заплащане за шофьори - 0,55-
0.65 цента на миля или твърдо на ден или на 
седмица. Добри условия, и отношение. За кон-
трактори правим всичко по силите си за booking 
7738274439 №16284
CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам един и 
същ курс,правят се 10пати в месеца.Шофьора 
трябва да има и double endorsement na CDL (за 
закачяне на две ремаркета).За повече информа-
ция на 847-749-9161 №16286
**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

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

!!! 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

OTR DISPATCHER,
Цена US$ , Зипкод 60160, VV 
Logistics Solutions is looking for 
an OTR Dispatcher. You must have 
recent dispatch experience, with 
reefer. Emphasis on fl eet productivity, 
communication, negotiation 
skills, driver motivation/retention. 
Please call 708-223-0984 for more 
information, or for immediate 
consideration send resume & salary 
requirements to roxanne@vvlsinc.
com. 7082230984  №16287 

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся детегледачка за 
момиченце на една година в Mt. Prospect. Теле-
фон за контакт 248-946-9185. №16265
РАБОТА ОТ В КЪЩИ,
Цена US$ , Зипкод 60193, Предлагам работа от 
в къщи с неангажиращо работно време .Тър-
ся хора , които говорят български, руски или 
английски,може и само един от изброените 
езици. Няма значение в кой щат се намирате. 
2247707942 №16289

BARTENDER and WAITRESS ,
Цена US$ , Зипкод 60143, Naxos 
Greek Restaurant in ITASCA is looking 
to hire bartenders and waitresses on 
full or part-time. Some experience is 
preferred. Call for more info or stop by 
to apply. the Address is 933 W Irving 
Park Rd, Itasca, IL. Tel.: 847 250 5410
   №16290 

$ 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

SAFETY 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Trucking company 
2242550182 №16270
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
ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търси се отговорен 
шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата 
кабина с APU. Около 3000-3500 мили седмично, 
$0,60/миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. 7737421234 №16285
$$$ CDL ШОФЬОРИ $$$
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния 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! Корект-
но отношение! 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-
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
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OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за Owner Operators със 
собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 
Постоянни курсове; Чек всеки петък! Корект-
но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16248
SPORTS BAR STAFF
Цена US$ , Зипкод 60656, Looking to Hire Servers 
and Bartenders. Cooks with experience wanted and 
pizza makers. 7734954405 №16210
PLAYROOM CAFE
Цена US$ , Зипкод 60056, Искате да работите в 
сферата на customer service? Обичате да рабо-
тите с деца? Playroom caff e търси да назначи ра-
ботници на пълен работен ден, 2 смени с добро 
заплащане. Английският е задължителен, както 
и работа през уикендите. 2243182108 №16213

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

$$$ ШОФЬОРИ $$$
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за OTR и регионални шофьо-
ри! Добро заплащане! Възможност за прибира-
не в къщи през ден и всеки уикенд! Предимно 
Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Корект-
но отношение! За повече информация 847-665-
9273 или (847) 483-8787! 8476659273 №16249
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-
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
ШОФЬОР НА АВТОВОЗ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся шофьор на 
автовоз. Заплащане от 70 цента на миля. Жела-
телно е да имате опит и да владеете английски. 
7084074466 №16176
CDL DRIVER- MIDWEST
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Dry van, 70ц/миля. 
Над 80К годишно. Каране и почивка- по догова-
ряне. В бизнеса от 2003. Само за най-добрите 
водачи! 7738959620 №16182
БАРМАНИ И СЕРВИТЬОРИ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Ресторант „Механата” 
набира сервитьори и бармани За повече инфор-
мация на место или по телефона 1141 lee str des 
plaines il 60016 tel: 847-824-0100 №16151

CDL HAZMAT 0.65$
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056, CDL 
HAZMAT DRIVERS 0.65$ NA MILIA 
(PALNI-PRAZNI) 3000-4000 MILI NA 
SEDMICA, KORECTNO OTNOSHENIE 
773-946-3517         №16224

ACCOUNTANT TRUCKING , 
Цена US$ , Зипкод 60101, Trucking company 
located in Addison, IL is looking for part time 
accountant/bookkeeper. Flexible work time. 
Must be profi cient with QuickBooks. 7734707088 
№16160
OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна ра-
бота. За информация търсете Зори на телефон 
(224)659-2356. №16130
ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шофьор-дос-
тавчик за FedEx с любителска книжка в Carol 
Stream. Заплащане: $16-$20 на час. Фирмата оси-
гурява камион, гориво и униформa. За контакти: 
702-215-9196 №16084
$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХАНИК 
НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИЦА! 
Транспортна компания намираща се в Wood 
Dale, IL търси да назначи МЕХАНИК на пълен ра-
ботен ден. За повече информация моля обадете 
се на 630.948.4547 х.601 6309484547 №16119

РАБОТНИК ЦЕХ И МОНТАЖ
Цена US$, Зипкод 60131, Предлага-
ме работа на фул тайм във цех за 
прозорци във Франклин Парк. До-
бро заплащане, спокойна работна 
обстановка. Необходи ми са сръч-
ност и желание за работа. Обадете 
се за повече информация на тел.: 
708-769-4716. Говорим български. 
7087694716   №16144

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
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

АТЛАНТА
OWNER OPERATORS,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER OPERATORS 
NEEDED, DRY VANS/BOX TRUCKS/SPRINTER VANS. 
7737157711 №16280

  
COAST TO COAST

БИЗНЕС
Цена US$ , Зипкод 60016, Бизнес за Амбициозни, 
Предприемчиви и Находчиви ! PHP Agency Само 
сега кеш бонус $4000! Помагаме на семейства и 
бизнес да спестяват и предпазват техните при-
ходи и собствености. Тел:224-423-5654 Любомир 
Мицов. Офис адрес : 1S 450Summit Ave, Oakbrook 
Terrace, IL 60181 2244235654 №16221
MЕНИДЖЪР ЗА КЪЩИ PA, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 17111, Търсим млада по-
мощница за менажирането на 15 къщи в Пенсил-
вания 3039748716 №16257
HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, We need next 
independent contractors in YORK HARRISBURG 
and HERSHEY in PENNSYLVANIA ;Housekeepers/
housemen Laundry attendant , maintenance Front 
desk 3039748716 №16195
HOUSEKEEPERS/HOUSEM
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers / houseman в Pennsylvania 
3039748716 №16179
HOUSEKEEPERS, PA, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17011, We need 

housekeepers , painters and movers for Harrisburg 
and Hershey, Pennsylvania . The job is only for 2 
months. Pay every week depend on experience and 
job performance 3039748716 №16116

НУЖНИ СА HOUSEKEEPER
Цена US$ 0.10, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers в Pennsylvania 3039748716 
№16083

НЮ ЙОРК

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

DISPATCHER POSITION, 
Цена US$ , Зипкод 60101, Auto transport company 
looking for experienced dispatcher. 7734707088 
№16090

LIVE-IN ELDERLY HELP
Цена US$ 0.00, Зипкод 60061, Experienced Female 
Helper for Elderly person for LIVE-IN 6-7 days week- 
will cook meals, laundry, beds, and light cleaning. 
No driving / No heavy Lifting /NO agency, just 
private families please. NW Suburbs preferred - Call 
224-800-2683 №16010

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
СТАЯ ПОД НАЕМ,
Цена US$ 300.00, Зипкод 60656, Съквартирант/ка 
за самостоятелна стая. Цена 300$+ток+интернет. 
Близо до синя линия Cumberland. Удобно за чо-
век които ползва градски транспорт. 8724842401 
№16278

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 апар-
тамент (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-
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

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
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ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Дава се под наем обза-
ведена стая за жена, след основен ремонт, в ра-
йона на Golf Mill Mall, Des Plaines всичко включе-
но. Изисква се едномесечен депозит. Стаята ще 
бъде свободна от 1 юни. 2246168985 №16215
LARGE ROOM FOR RENT, 
Цена US$ 3,950.00, Зипкод 60659, LARGE ROOM 
FOR RENT X4AIRCONDITION KITCHEN BATHROOM 
X2LAUNDRY PORCH PENTRY X2 ENTRANCE WIFI 
EASY TRANSPORT NONSMOKING WOMEN $395pm 
ALLINCUDE CAL; 17738148338? 17738170102 
franwalk@gmail.com 7738148338 №16194
FOR RENT ARL HEIGHTS
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007, 2 bdr 1 bath 
available for RENT in Arlington Heights. Heat, 
central A/C, cooking gas, water, garbage, laundry 
included in rent. Top rated schools. For more 
information call 773 996 8900 Sylvia. №16181
СТАЯ В ЧИКАГО , 
Цена US$ , Зипкод 60631, Стая под наем от 1 юни. 
$300 на месец. Намира се на Bryn Mawr ave. На 
5 мин пеша от синята линия. Мъж,непушач. Тел. 
за връзка +1 (773) 837-6657 Илия 7738376657 
№16152
СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съкварти-
рант/ка за двустаен в Шилер парк, наема 
от$450+задължителен депозит, включва: ото-
пление, вода топла и студена, газ, паркинг.Ел. и 
интернет се плащат отделно. Стаята е свободна.
тел 7737042622 7737042622 №16153
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$, Зипкод 60016, Обзаведена стая 
за жена в къща в Des Plaines. 8476093535 
№16129
СТАЯ В ЧИКАГО
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Давам стая под 
наем $480 на месец, всичко включено. Чикаго 
(Belmont и Naragansent) 7734252700 №16133
СТАЯ В РОЗЕЛ
Цена US$, Зипкод 60172, Давам под наем стая 
от къща в Розел $500 на месец.Всички кон-
сумативи са включени в наема.За контакти-
630-923-3333-Пламен 6309233333 №16143
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам стая под наем 
в Des Plaines. Помещението е за жена, непушач. 
$600 на месец, с всичко включено + бонус интер-
нет. Комплексът има басеин. Любо Lubo-773 677 
9484 или Кремена 773 366 4225. №16110
FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$ 1,050.00, Зипкод 60176, FOR RENT 
1 BEDROOM SCHILLER PARK. HEAT, COOKING 
GAS, WATER INCLUDED. TENANT PAYS ONLY 
ELECTRICITY. 2ND FLOOR SOUTH EXPOSURE 
ASSIGNED PARKING. AVAILABLE MAY 1ST 2019 
3124511561 №16115
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съквартирант/
ка за двустаен в Шилер парк, наема е $450 + за-
дължителен депозит, включва: отопление, вода 
топла и студена, газ,паркинг. Ел. и интернет се 
плащат отделно тел. : 1 773 704 2622 №16105
POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia pod naem 
za nepuchach jena v Des Plaines. 600$-vsichko 
vklucheno + bonus internet. Kompleksa e s basein. 
Lubo-773 677 9484, Kremena 773 366 4225 
№16110
СТАЯ В ПАЛАТАЙН, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Обзаведена стая в 
Palatine 7088376432 №16063
СТАЯ В ПАЛАТАЙН
Цена US$, Зипкод 60074, Обзаведена стая в 
Palatine 7088376432 №16063
RENT DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Two&One bedrm apts 
available at GOLF&ELMHURST ,next to WallMart 
plaza,Nik Grill,Serdica.After total renovation with 
new hw fl oors,ss apliances,new kitchen&bathrm.
Good schools!ready to move in.$1,300.00-$950.00-
6305394849 №16058
2BDR FOR RENT , 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Renovated 2 
bedroom apartment in Arlington Heights. Highly 
desirable John Hersey High School. Rent includes 
heat, A/C,cooking gas, water, garbage, parking. For 
more info please call 773 996 8900. №16073

ИМОТИ 
Продавам

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
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 №16237
SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Safety Manager 
Training starts in May To register: online: www.
smarttrucking.us by phone: 331-551-8787 by email: 
van53co@gmail.com №16238
QUICKBOOKS/BUSINESS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Book-Keeping 
for Small BusinessTraining starts in June To register: 
online: www.smarttrucking.us by phone: 331-551-
8787 by email: van53co@gmail.com №16240
CONCEALED CARRY CLAS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Concealed 
Carry License Training starts in May To register: 
online: www.smarttrucking.us by phone: 331-551-
8787 by email: van53co@gmail.com №16241
СПЕСТИ ЗА БЪДЕЩЕТО!
Цена US$ , Зипкод 60016, Застраховки живот! 
Представям повече от 20 живот застрахова-
телни компании в САЩ. Много възможности 
да спести за вашите нужди като Колеж,Къща, 
Дебт,Болнични нужди, Пенсии, Бизнес! Безпла-
тен рате за вашите нужди! Обади се на тел: 224-
423-5654 Любомир Мицов №16219
БИЗНЕС . ЛИЧНИ .
Цена US$ , Зипкод 60016, Представям повече 
от 20 живот застрахователни компании! Бизнес 
Собственици много възможности да спестявате, 
предпазите, направите пенсиони планове за вас 
и вашите служители. Опция да спестявате от да-
нъци! Безплатно оценка на вашите нужди! Обади 
се на 224-423-5654 Любомир Мицов №16220
УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна украса 
за партита,включваща обличане и декорация 
на столове и маси,арки и фигури с балони,фон 
с воали и хартиени цветя,centerpieces,украса 
за сладък бар, head table,и мн.др.Услугите ни 
са съобразени с вашите идеи и бюджет,за да 
направят празника ви незабравим!facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 №16223

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

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
WE BUILD WEBSITES
Цена US$ , Зипкод , Изработка на уебсайт за 
всякакъв вид бизнес. Стартова цена $995. Го-
тов само за 2 седмици! За повече информация 
може да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@
gmail.com или да посетите нашия уебсайт 
www.all-easy.com 7738916957 №15988
FREIGHT DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, DRY VAN, REEFER , 
FLAT BED, STEP DECK, CAR HAULER, HOT SHOT, LTL, 
7278355206 №16161
АЛУМ. ДОГРАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Custom Glass Inc 
предлага монтаж, демонтаж, извозване, ре-
монт на всякакъв вид алуминиева дограма за 
Commercial and Residential. Монтаж, демонтаж 
и поддръжка на алуминиеви врати и всякакъв 
вид прозорци. Гаранция и качество на услугата 
осигурено. 7087761582 №16163
ШИВАШКИ УСЛУГИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам шивашки 
услуги, намирам се в Дес Плейнс. Б. Николаева 
2244109027 №16100
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 $995. Готов 
само за 2 седмици! За повече информация може 
да ни пишете на имейл: alleasyfreelance@gmail.
com или да посетите нашия уебсайт www.all-
easy.com 7738916957 №15988
РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички 
видове Перални, Сушилни, Съдомиални, Хла-
дилници, Фризери, Готварски и Микровълнови 
Печки. Търсете Свилен 847-962-0242 №16015
ПОМОЩ В ДОМАКИНСТВО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Прелагам по-
мощ в домакинството. Всичко за което не ви 
остава време. Почистване, готвене, подреж-
дане, гледане на деца. Целодневно или поча-
сово. Имам опит. Тел.за връзка 7735101992. 
№15991
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056, Предлагам по-
мощ в отглеждането на деца. Почасово или 
целодневно.Имам богат опит. Тел.за връз-
ка:7735101992 №15992

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

ПРОДАВАМ 
Chicago + suburbs

2002 VOLVO VNL 670, 
Цена US$ 11,000.00, Зипкод 60090, Продавам 
2002 Volvo 670 - Cummins N 14, 10 скорос-
ти. За повече информация тел 847-275-6542 
8472756542 №16258

VOLVO 2004, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Двигател Cummins, 13 
скорости, 320 000 мили, Много части сменени. 
773 558 8463 7735598463 №16196

VOLVO D12, 2006, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 35242, Продавам Volvo 
D12 ,Производство 2006 ,червен цвят ,13 скорос-
то ,дизел ,с нови гуми с ново турбо ,, без основен 
ремонт на 1284000 мили ,цена 13,500$ За повече 
информация позвънете на телефон 205 2402282 
—Иван 2052402282 №16149

РЕСТОРАНТ ЗА ПРОДАН
Цена US$ 250,000.00, Зипкод 60707, 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 №15984

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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СЕЧЕНИЦА СПАНАЧЕНИ  
кюфтета

Млякото се смесва с водата. В 
брашното се натрошава маята 
и солта. Изсипва се водата 

с млякото и се меси средно твърдо 
тесто. Разделя се на 10 части, които 
се правят на топчета. Те се разточват 
с диаметър около една педя. Пет от 
така получените питки се мажат обил-

но с разтопено масло и се похлупват с 
останалите.

Тавата, в която ще се пече сече-
ницата, се намазва с олио. Получе-
ните двойни питки се разточват на 
по-големи кори с размера на тавата, в 
която ще се пекат.

Първата се слага в тавата и се на-
мазва с 2 с.л. заквасена сметана, ръси 
се обилно със сирене.

Отгоре се слага следващата и отно-
во се маже със сметана и се ръси със 
сирене. И така до четвъртата кора.

Последната се слага отгоре, реже се 
с остър нож на квадрати и се намазва 
с масло. Оставя се да втаса около 20-
30 минути.

Пече се в загрята на 170 градуса 
фурна до златисто.

Почистеният и нарязан спанак се задушава 
в сгорещената мазнина. 

Сваля от котлона и към него се добавят 
настърганите картофи, разбитите яйца, накълца-
ния магданоз и подправките. 

При нужда се сгъстява с 2 с.л. брашно. 
С намазнени ръце се оформят кюфтенца, овал-

ват се в брашно или галета и се пържат равно-
мерно до приятен загар.

Продукти
»  250 мл хладка вода;
»  100 мл кисело мляко;
»  4-5 ч.ч. брашно;
»  ½ кубче мая;
»  3 ч.л. сол;
»  60 г масло;
»  8 с.л. заквасена сметана;
»  около 350 г сирене.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Маракана. Агаряни. Ръмеж. Монах. Ло-
патар. Залък. Та. Вот. Сиваш. Медал. Нож. Октан. Титули. 
Лаос. Илика. Изет. Тертип. Акула. Псе. Власт. Парма. Хо-
кеист. Бенки. Сат. Хасе. Токмак. БТР. Мазилки. Риив. Ипр. 
Алор. Догма. Макрел. Азили. Лел. Ина. Тенекии. Бирмин-
гам. Кел. Оф. Маи. Чин. Тениски. Шах. Капаро. Сокак. Тави. 
Сеанс. Нора. Мотика. Дичев. Риц. Вопли. Еме. Ени. Тисата. 
Нивелация. 
ОТВЕСНО: Задоволеност. Аниматори. Пожар. Карик. Ра-
хат. Карат. Ответ. Прими. Вива. Кът. Осили. Мрени. Кикот. 
Дамаск. Пасха. Ланча. Апа. Нерити. Стаза. Гипс. Паж. Валат. 
Силата на един. Заник. Белозем. Раи. Гамаш. Купе. Крин. 
Тончев. Гол. Таланти. Леке. Семе. Ханъми. Арко. Дикенс. 
Вел. Ракети. Микро. Илион. Мях. Дуз- па. Мигли. Скорец. 
Талес. Каиме. Окарини. Виталитет. Квалификация. 

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Да ви е сладко!  ЦветиДа ви е сладко!  Цвети

Продукти
»  1 кг спанак;
»  5-6 сварени картофа;
»  5 с.л. олио;
»  2 яйца;
»  2 с.л. брашно;
»  1 вр. скълцан магданоз;
»  галета за овалване;
»  сол, черен и червен 
пипер на вкус.
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Н
овите мис на Америка не 
са това, което бяха. Те са 
различни от предшест-
веничките и новият им 
образ показва в нагла-
сите за разчупване на 

стереотипите.
Тази година Америка има не една, 

а три нови мис – „Мис Америка”, „Мис 
САЩ” и „Мис тийн САЩ”.

За първи път и трите победителки са 
чернокожи, те са съответно от Северна 
Каролина, Ню Йорк и Кънектикът.

Новата „Мис САЩ” е екзотичната 
Чесли Крист, която е на 27 години.

Тя е решена да докаже, че участ-
ничките в конкурсите за красота не са 
задължително глупави. Чесли е магис-
тър по право от университета в Уейк 
Форест. Тя специализира в областта на 
гражданските процеси и намаляването 
на присъдите за по-леки престъпления.

По време на интервюто си на конкур-
са тя изказа и мнението си като юрист 
дали #MeToo движението не е стигнало 
твърде далеч. Крист смята, че инициа-
тивите от последната година и полови-
на са помогнали на

американките да се 
чувстват по-сигурни

на работното си място.
Извън подиума и съдебната зала 

Чесли има собствен блог, в който в 

снимки показва облеклото си, което е 
съобразено с корпоративния дрескод. 
Някой ден тя има желанието да създаде 
собствена линия за делово облекло, 
което да е едновременно елегантно и 
достъпно за обикновените жени.

Крист признава, че когато навлиза в 
света на правото, се затруднява да си 
намери подходящи дрехи на приемли-
ви цени.

Преди това обаче й предстои да се 
нанесе в новия си апартамент в Ню 
Йорк, а после ще се яви на конкурса 
„Мис Вселена”, където ще представи 
Родината си.

Актуалната победи-
телка в конкурса 
„Мис Америка” е 
чернокожата Ниа 
Имани Фран-
клин. Тя спече-
ли в първото 
издание на 
надпреварата, 
което се про-
веде без кръг, 
в който претен-
дентките излизат 
по бански костюми. 
Франклин също

не е типичната 
претендентка

за короната на Мис.
Тя е завършила класическо оперно 

пеене. Освен това е учила и компо-
зиране. По време на конкурса 

тя изпява La Boheme на 
Шарл Азнавур. След като 

получава приза „Мис 
Америка”, Ниа също 

се установява за по-
стоянно в Ню Йорк, 
като казва, че градът 
я амбицира да се 
труди възможно най-

здраво и упорито.
18-годишната гим-

назистка Кейли Гарис 
също влезе в историята 

на конкурсите за красота на 

САЩ.
С нея за 

първи път 
и трите 
актуални 
победителки в 
американските 
състезания по 
красота са черноко-
жи. Освен това Гарис е 
единствената претендентка за 
короната, която се осмелява да излезе 
на сцената с естествено къдравата си 
коса. Според Кейли тя изглежда най-до-

бре с къдриците си и не приема да се 
показва по друг начин, било то 

с изправена коса, с екстен-
шъни или с перука.

Да има толкова чер-
нокожи претендентки 
и победителки не е 
единствената видима 
промяна в конкурсите 
за красота – в Амери-
ка и извън нея.

От година на година 
тези надпревари стават 

все по-ориентирани към

личността на 
кандидатките

а не толкова към секса-
пила им. Отпадането на 

кръга по бански костю-
ми предизвика и много 

критики и подигравки, но 
в крайна сметка феновете на 

„Мис Америка” не се отказаха от 
едно от любимите си ежегодни шоута.

Обиколката по бански остана в „Мис 
САЩ”, но този път на участничките 
беше позволено да излязат на поди-
ума с парео и не бяха задължени да ги 
свалят по време на дефилето. От друга 
страна, на въпросите от журито се 
отделя все повече време.

Дали короната през последните 
месеци е отишла при жените, които са 
дали най-смислени отговори по време 
на интервютата?

Едва ли. Но все пак динамиката 
в нагласите и стереотипите около 
„миските” е видима. И вече далеч не 
става въпрос единствено за цвета на 
кожата или косата на претендентките 
за короната.

Новите миски на Америка Новите миски на Америка 
чупят стереотипитечупят стереотипите
Вече не става дума единствено за Вече не става дума единствено за 
цвета на кожата или косата имцвета на кожата или косата им

Чесли Крист 

Кейли Гарис Ниа Имани
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М
еждународният ден на 
труда 1 май е специа-
лен за Лионел Меси. 
На тази дата преди 14 
години аржентинецът 
вкара първия си гол за 

„Барселона”.
Преди седмица той отбеляза две попа-

дения срещу „Ливърпул” за победата с 3:0 в 
първия мач от полуфиналите в Шампион-
ската лига. Второто от тях беше неговият 
гол номер 600 за „Барселона”.

Това даде повод за нова вълна от 
хвалебствия за Меси по цял свят. И отново 
подхрани сравненията с другото голямо 
име в съвременния футбол – Кристиано 
Роналдо. Сякаш за да е пълна картината, 
юбилейният гол на Меси дойде само някол-

ко дни след като португалският нападател 
на „Ювентус” също вкара своя гол № 600 
в клубния футбол (макар и за няколко 
различни отбора).

Звездата на „Ливърпул” Върджил ван 
Дайк и съотборникът му Андрю Робъртсън 
определиха Меси за най-добрия футбо-
лист в света. Холандският защитник, който 
наскоро стана играч на сезона във Висшата 
лига, заяви: „Когато се изправиш срещу 
Меси и той е в най-добрата си форма,

не можеш 
да направиш нищо

Радвам се, че не съм в Испания, за да 
трябва да го срещам всеки сезон. Вкара два 
гола и си тръгвам разочарован.”

Мениджърът на английския отбор Юрген 
Клоп остана впечатлен от траекторията на 
топката след фаула, с който аржентинецът 
вкара за 3:0.

В миговете, в които футболният свят 
набираше скорост за поредната вечер 
на възхвали за Меси, нападателят оста-
на спокоен. „Резултатът е добър. Знаем, 

че не е решен, на „Анфийлд” е много 
трудно. Доволни сме от силния мач, 
който направихме”, каза звездата на 
каталунците.

„Не ни вкараха голове и това 
е много важно. През първото 
полувреме бяхме по-добри, а през 
второто ни притиснаха, но нямаха 
много възможности. Ясно е, че 
искаха да вкарат, защото това 
е важно за гостуващия отбор”, 
заяви Меси.

Звездата на „Барселона” 
дори отправи забележка към 
публиката с призив за сплотеност, 
като даде знак, че е неприемливо да се ос-
виркват собствените футболисти. С думите 
си той насочи вниманието към отношени-

ето към съотборника си Филипе 
Коуиньо.

Червените успяха да притиснат 
„Барселона” в началото на второто 
полувреме в търсене на изравни-
телен гол. И бяха близо, но пропу-
ските им попречиха. След това

дойде времето 
на Меси

Аржентинецът постави свой 
личен рекорд, като за пръв път 
вкарва осем гола от фаул в един 
сезон.
Водещите световни медии 

отделиха внимание и изтъкнаха 
ключовата роля на Меси. Италиан-

ският „Гадзета дело спорт” написа: 
„Не тоталният футбол на „Барса” при 
Гуардиола, нито танцът под ръко-

водството на Луис Енрике с Неймар и 
Дани Алвеш. Но при (Ернесто) Валверде 
„Барселона” е стабилен и уравновесен, 
по-задълбочен и все така успешен. Това 
беше потвърдено при 3:0 срещу „Ли-
върпул”, изваяна от гения на Лео Меси, 

след като Суарес беше вкарал. Лъжлив 
резултат, наказание за англичаните, които 
75 минути не само бяха в мача. След това 
аржентинската бълха реши, че трябва да 
е на финал след четири години отсъствие. 
Все още не е приключено, така е, но е необ-
ходим голям оптимизъм от мърсисайдци, 
за да мечтаят.”

А треньорът на „Барселона” Валверде 
припомни, че и преди година съставът 
имаше преднина от три гола след 4:1 в 
първия мач. Тогава каталунците допуснаха 
немислимо отпадане срещу „Рома” след 
загуба с 0:3 в Рим.

14 години, 600 14 години, 600 
гола, един 1-ви гола, един 1-ви 
май на Месимай на Меси

Звездата на „Барселона“ бе залят Звездата на „Барселона“ бе залят 
от вълна от възторзиот вълна от възторзи
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П
ет епохи върху 500 дка на 
30 км от Варна! Най-голе-
мият исторически парк в 
света предстои да бъде 
открит в България, в зем-
лището на село Неофит 

Рилски. Развлекателно-образователният 
комплекс се очаква да посрещне за 
първи път посетители в деня на лятното 
слънцестоене, 22 юни, а окончателно ще 
бъде завършен до 2022 година.

В парка са използвани автентични за 
различните епохи материали – камък, 
дърво, мрамор и керамика.

В комплекса ще има няколко сели-
ща, които ще разкриват характерните 
особености на различни периоди. През 
тази година за посетители ще бъде 
отворена първата зона – тя ще предлага 
пътуване назад във времето до неолита 
и халколита.

Практически това ще се изрази в пре-
създаването на

няколко 
типични жилища

с всички характерни техни белези или 
предмети от периода, включително 
най-старото обработено злато в света 
и първият открит жезъл – символ на 
царска власт.

Второто селище ще разкрие особено-
стите на тракийската култура, ще при-
помни времето на Орфей и Спартак. Това 
обхваща бронзовата и желязната ера. В 
тази зона гостите на парка ще могат да 
посетят пълноразмерни възстановки 
на тракийски храм на Богинята майка, 
отделен тракийски тюрзис (дворец), 
военни помещения и две гробници, като 
едната от тях ще е със стъклен под, за да 
могат да се видят погребаните заедно с 
владетеля коне с колесница. Възстанов-
ката на ритуалната обредност ще бъде 
максимално реалистична, а консултант 
по проекта е изтъкнатият траколог проф. 
Иван Маразов.

Третото селище ще е от римската 
епоха, представена чрез античен театър, 

агора (площад) и римска вила с им-
плувиум (басейн). Консултант е проф. 
Маргарита Ваклинова. Посетителите ще 
имат възможност да опитат и традицион-
ни специалитети от онова време, сред 
които медено вино.

Четвъртото селище ще разкрива 
културата на славяни и прабългари. 
Те са живели по времето на великото 
преселение на народите, което е било не 

по-малко страшно от днешното. Прабъл-
гарите са били известни като

шерифите на своето време
Всички са знаели, че където са те, там 

има мир и благоденствие. Българите 
са били много мобилни и много добре 
организирани във военните действия. 
Бързо са се местели и бързо са изграж-
дали жилища, в които да живеят. В сели-

щето ще се види еволюцията на този тип 
жилища – от каруцата юрта до големите 
юрти, които се устройват в Плиска, обяс-
нява инициаторът на проекта Ивелин 
Михайлов.

Петото селище ще е посветено на 
Първото българско царство с пищна 
възстановка на красивата столица 
Плиска с емблематична крепостна стена, 
скрипториум, казарми, пазар, царска 

беседка, ранна православна църква и 
дворцов комплекс. Консултант отново е 
проф. Маргарита Ваклинова. Специално 
място ще бъде отделено на създаването 
на българската азбука. Посетителите ще 
имат възможност да пишат върху свитъ-
ци от овча кожа на глаголица и кирилица 
и да отнесат това като сувенир в дома си.

Шестото селище ще бъде изградено 

по подобие на Царевец и ще показ-
ва културата на Второто българско 
царство. В него ще бъде изградена част 
от крепостната стена с три типа кули – 
открита бойна кула, закрита бойна кула 
и кула тъмница, зад които се простират 
дворцов комплекс, царска православ-
на църква и административна сграда. 
Консултант е специалистът по Второто 
българско царство проф. Хитко Вачев.

Миналото на човечеството ще бъде Миналото на човечеството ще бъде 
пресъздадено в уникален проектпресъздадено в уникален проект

За да бъде пълноценно приклю-
чението, на разположение на 
посетителите ще бъдат рес-

торант с традиционна (тракийска, 
римска, прабългарска, славянска) 
кухня и етномотиви, две кинозали 
за 3D/4D късометражни прожекции, 
пункт за продажба на сувенири и 
други търговски обекти. При по-
сещение туристите ще влизат през 
главния вход на парка, където ще им 
бъде предоставена възможност за 
участие в томболи с разнообразен 
награден фонд (сувенири, реклам-
ни материали и/или безплатни 
атракции). След входа посетителите 
имат възможност да се отправят на 
историческа обиколка в древността 
– пеша или с атракционно влакче. 
Ще могат да разгледат в детайли 
зоните от този етап, да се разхо-
дят и отдъхнат край езерото, да се 
включат в различни интерактивни 
атракции и забавни игри, както и да 
се подкрепят с храна и напитки в 
едно от двете кафенета.

И ресторант И ресторант 
с тракийска и с тракийска и 
римска кухняримска кухня

5 епохи на 500 дка – 5 епохи на 500 дка – 
исторически парк № 1 исторически парк № 1 
в света край Варнав света край Варна

Неолит

Първо българско царство

Древен Рим



5 епохи на 500 дка – 
исторически парк № 1 
в света край Варна
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Меган и Хари показаха 
на света Арчи

О
бщото състояние на 
живите членове на 
група „Куийн” надхвърли 
богатството на кралица 

Елизабет Втора. Това става ясно от 
класация на най-богатите британци, 
съставена от в. „Сънди таймс”.

Харизматичността на Фреди Мер-
кюри и успехът на филма „Бохемска 
рапсодия” увеличи общото състоя-
ние на музикантите Брайън Мей, 
Роджър Тейлър и Джон Дийкън на 
445 милиона британски лири. За 
първи път то надхвърля имането на 
британската кралица, което остана 
непроменено – 370 милиона лири.

Тази година всеки от тримата 
музиканти от „Куийн” е с 25 милиона 
лири по-богат.

Филмът „Бохемска рапсодия” 
излезе по екраните през октомври 
миналата година. Приходите от 

прожекциите му по света достиг-
наха около 1 милиард долара. Той 

спечели четири награди „Оскар” 
тази година.

Музикантите от „Куийн“ 
по-богати от британската кралица

А
ктьорът Винс Вон беш 
осъден за шофиране в 
нетрезво състояние, след 
като беше арестуван за 

провинението през миналата 
година.

Присъдата на Винс Вон е три 
години пробация и тримесечна 
програма за преодоляване на ал-
кохолна зависимост. Адвокатът му 
не е оспорил обвинението в съда в 
Лос Анджелис.

Винс Вон беше арестуван на 10 
юни миналата година при рутинна 
проверка в Манхатън бийч. Той е 
отказал да излезе от автомобила, 
а след това проверката му за ал-
кохол дала положителен резултат. 
Направено му е и изследване на 
кръвта.

Осъдиха актьора Винс Вон, 
че шофира пиян

Б
ританският принц Хари и 
неговата съпруга Меган 
Маркъл показаха на света 
своя новороден син и 

похвалиха неговия спокоен нрав. 
Двамата обявиха и неговото име – 
Арчи Харисън Маунтбатън Уинд-
зор.

„Това е вълшебство, просто е по-
разително. Аз съм в компанията на 
двете най-добри момчета на света 
и това ме прави много щастлива”, 
сподели херцогинята на Съсекс. 
Меган Маркъл похвали благия нрав 
на сина си, който е само на два 
дни. „Той е една мечта!”, възкликна 
бившата американска актриса.

Радостта от бащинството си 
сподели и принц Хари, като довери, 
че със съпругата си са още във въз-
торг от случилото им се щастливо 
събитие. Херцогът на Съсекс се 
пошегува, че не знае от кого бебето 

е наследило спокойния си нрав.
В тази връзка принц Хари добави: 

„Всички казват, че новородените 
силно се променят за две седмици. 

Ние внимателно ще следим проме-
ните на нашия син през следващия 
месец. Но неговата външност се 
променя всеки ден.”

Певицата Пинк за трети път в кариерата си 
оглави престижната класация топ 200 на 
„Билборд” за албуми.

По данни на „Нилсен мюзик“ от новия албум 
Hurts 2B Human на Пинк са продадени 115 000 
„еквивалентни единици”, които й отреждат 
първенството. Изпълнителката успя да покори 
седмичния чарт и с предишните си два албума 
– Beautiful Trauma (2017) и The Truth About Love 
(2012).

Второ място в класацията заемат „Хилсонг 
юнайтед” със 107 000 продадени единици от 
албума People. Следва рапърът Скулбой Кю с 
81 000 продадени единици от тавата Crash Talk.

Челната петица в класацията топ 200 на „Бил-
борд” за албуми се допълва от певицата Били 
Айлиш с When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 
(76 000 продадени единици) и певеца и автор 
на песни Калид с Free Spirit (58 000 продадени 
единици).

„На 31 съм, слава Богу!“ Това написа Адел 
в Instagram и качи снимки от рождения 
си ден. Певицата го отбеляза подобава-

що с пищно парти в стил „Гетсби“.
Звездата изтъкна, че изминалата година е била 

тежка за нея, но тя е успяла да се справи с неща-
та, които й поднесъл животът.

„Независимо колко дълго време сме тук, 
животът е много сложен понякога. Промених се 
драстично през последните няколко години и 
продължавам да се променям. А това е хубаво“, 
споделя тя.

Адел пояснява, че се надява 2019-а да бъде 
една успешна година за нея. „За пръв път от де-
сетилетие се чувствам така, искам да усетя света 
около мен, да направя нещо само за себе си. 
Бъдете мили със себе си. Ние сме просто хора. 
Не бързайте, оставете телефона си, смейте се 
силно, радвайте се на всяка възможност, изпра-
вила се пред вас. Всичко е до това да се научиш 
наистина да обичаш себе си. Горе главата, нали?“, 
завършва публикацията й.

Пинк пак начело на топ 200 
на „Билборд” за албуми

Адел празнува рожден 
ден в стил „Гетсби“
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П
евицата Емилия изненада 
със серенада любимия 
си мъж Жорж Башур със 
серенада от класически 

оркестър по случай рождения му 
ден преди дни. Бизнесменът празну-
ва и имен ден на 6 май.

„Твоето име и твоето голямо 
сърце ще ни държи винаги заедно!!! 
Честит имен ден, Любов моя!!!“ Това 
написа Емилия във Facebook и качи 
снимка със своя любим.

Съпругът на певицата е споделил 
същата снимка с текст „Моята пре-
красна любов“.

„За мен е важно една жена да 
получава подарък точно от мъжа, от 
когото иска, защото често се случва 
да получаваш от мъж, към когото не 
изпитваш необходимите чувства“, 
каза преди дни Емилия и изтъкна, 

че тази връзка я прави изключител-
но щастлива.

В средата на март изпълнителката 
стана на 37 г. Тогава Жорж Башур 

събра най-близките й в луксозен 
ресторант, където й подари огро-
мен букет във формата на микро-
фон, пълен с различни рози.

Емилия изненада със серенада 
Жорж Башур

Т
ом Джоунс доказа, че дори 
и на 78-годишна възраст про-
дължава да е неотразим за 
жените. Музикалната легенда 

изнесе концерт в Ню Орлиънс в 
четвъртък. Докато беше на сцената 
певецът остана изумен, когато към 
него полетя… сутиен, хвърлен от 
развълнуваха фенка.

Том Джоунс веднага се обърна 
към дамата с усмивка и я попита: 
„Хвърли сутиена си по мен? Е, опре-
делено няма да получиш каквато и 
да било подкрепа от мен!“

По време на изпълнението си 
в рамките на 50-ото юбилейно 
издание на джаз фестивала в Ню 
Орлиънс певецът не пропусна да се 
пошегува със закръглената си фи-
гура. Въпреки няколкото килограма 
повече Том Джоунс изглеждаше във 

върхова форма и буквално подлуди 
тълпата с изпълненията на едни от 
най-големите си хитове.

В началото на месеца изпълните-
лят на „Дилайла“ започна световно-
то си турне.

Фенка замери Том Джоунс 
със сутиена си

С
нимки на Ким Кардашян 
разгневиха феновете й. Преди 
дни риалити звездата пусна 
няколко кадъра от почивката 

си на остров Бали, но вместо положи-
телни коментари тя получи серия от 
критики.

На един от кадрите тя гали слон по 
хобота. Звездата носи черно бюстие и 
пола, съчетани с маратонки и златни 
украшения.

Според последователите й в 
Instagram Ким не зачита правата на 
животните, позирайки гордо до слона. 
Много хора написаха под публикацията 
й, че не бива да се хвали с животното, 
защото то бива експлоатирано постоян-
но от собствениците и туристите.

„Направете си по-добре проучването 
преди това и не ходете във фалшиви ре-
зервати, които оковават животните и ги 
изтезават, за да се подчиняват“, написа 
мъж под кадрите на Кардашян.

Ким Кардашян разгневи 
феновете си

Нямам нужда от деца, за да бъда пълно-
ценна. Това заяви Дженифър Анистън в 
коментар на това, че все още няма наслед-

ници. Актрисата даде интервю за Huffi  ngton Post, 
в което разказа за кариерата, за мъжете в живота 
си и как се чувства на 50 г.

„Папараците губят толкова време и средства, 
за да ме следят дали съм бременна. Това само 
показва, че една жена няма как да е завършена, 
успяла и щастлива, ако не стане съпруга или 
майка“, обясни тя.

Анистън е категорична, че се чувства пъл-
ноценна и без да е изпитала щастието да бъде 
майка.

По повод неуспешните й връзки тя коментира, 
че й е писнало да чете по медиите, че не може да 
създаде сериозна връзка.

„Това, което пишат, че не мога да задържа нито 
един мъж, не е вярно. Нито съм тъжна, нито съм 
съкрушена! Глупост е и това, че отказвам да имам 
бебе, защото съм егоистка, която мисли само за 
кариерата си!“, добавя тя.

Дженифър Анистън: 
Нямам нужда от деца

Д ен преди 100-годишнината от рождението 
на актрисата и политик Ева Перон сто жени, 
дегизирани като харизматичната бивша 

първа дама на Аржентина, дефилираха по улици-
те на Буенос Айрес.

Ева Мария Дуарте е родена на 7 май 1919 г. 
Съпругата на президента Хуан Перон умира на 
33-годишна възраст от рак през 1952 г.

Ева Перон, наричана Евита, е обожавана като 
„защитничка на бедните” и помага на жените да 
получат правото за гласуват.

Дегизираните като Евита участнички в про-
цесията – с характерната й прическа или със 
знакови нейни тоалети, преминаха по улиците на 
Буенос Айрес, отправяйки се към сграда, декори-
рана с огромен портрет на бившата първа дама 
на Аржентина.

Сто Евити дефилираха 
в чест на Ева Перон
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Ч
анинг Тейтъм успя да 
развълнува дълбоко 
милионите си фенки, 
след като ги зарадва с 

гола снимка в Instagram. Оказа се, 
че звездата постнал селфито след 
загуба на игра с половинката си – 
певицата Джеси Джей.

„Загубих на дженга от Джесика 
Корниш. Загубилият трябваше да 
качи снимка по избор на спече-
лилия… Повече никога няма да 
играя дженга с нея“, написа до 
снимката 39-годишният актьор. 
Половинката му побърза да 

коментира поста с думите: „Спо-
делянето е грижа“, прикачайки 
няколко емотиконки на пламък и 
човече със сърчица в очите.

Снимката получи над 600 000 
харесвания за половин час.

Джеси и Чанинг са заедно от 
миналия октомври и нямат про-
блем да демонстрират чувствата 
си в социалните медии.

Преди да се обвърже с Джей, 
Чанинг бе женен за актрисата 
Джена Дюан, с която се раздели 
през миналия април след 9-годи-
шен брак.

А
мериканската актриса 
Памела Андерсън посети 
Джулиан Асандж в лондон-
ски затвор и призова пове-

че хора да подкрепят създателя на 

„Уикилийкс”. Той очаква изслушване 
във връзка с искането от САЩ за 
екстрадирането му.

Асандж е невинен, добър човек 
и е невероятна личност. Обичам го, 

заяви Андерсън пред репортери, 
след като заедно с главния редак-
тор на „Уикилийкс” – исландския 
разследващ журналист Кристин 
Храфнсон – се срещнаха с Асандж в 
затвора „Белмарш”.

Правителството на САЩ обвини 
47-годишния австралиец Асандж 
в заговор с бившия анализатор от 
американското военно разузнаване 
Челси Манинг за публикуването 
през 2010 г. на секретни документи.

Асандж е в затвора, откакто на 
11 април полицията го изведе от 
еквадорското посолство в Лондон, 
където прекара 7 години, за да 
избегне арест.

„Това ще е продължителна борба 
и той се нуждае от цялата подкрепа, 
която би могъл да получи”, заяви 
51-годишната Андерсън.

Актьорът 
Чанинг Тейтъм 
се пусна в 
Instagram... гол

Памела Андерсън посети 
Асандж в затвора

Хората прекарват почти по цял час – 52 ми-
нути, в клюки дневно и никой не е над тях.

За социолозите клюките са част от обще-
ството. Те допринасят за разпространяването 
на информация в групите, създават обединен 
фронт, предпазват останалите от потенциални 
зли особи.

Учени от университета на Калифорния в Ри-
върсайд проследиха колко клюкарстват хората 
и кой какво казва. Те поставиха подслушвателни 
устройства на 467 доброволци и записваха около 
10 процента от казаното от тях. Така чуха 4003 
клюки за пет дни.

Всички участници в изследването – 269 жени и 
198 мъже, са клюкарствали, но не по един и същи 
начин. Повечето клюки са били за познати, а не 
за знаменитости.

Жените са клюкарствали малко повече от мъ-
жете, но са казвали само „неутрални” неща.

Макар и да са преобладавали неутралните 
клюки, отрицателните коментари са били два 
пъти повече от похвалите.

Бъбривите родители могат да повишат 
интелигентността на детето само като 
говорят.

Британски учени установиха, че децата, които 
слушат от ранна възраст как разговарят майка 
им и баща им, порастват с по-добри умствени 
умения.

За изследването си учените от университета 
на Йорк са подслушвали общуването в домаш-
ни условия между 107 деца на възраст от 2 до 
4 години и родителите им 3 дни. Родителите е 
трябвало да помагат на децата да рисуват, да ко-
пират и да изпълняват други задачи за проверка 
на умствените им способности.

Изследователите установили, че има положи-
телна връзка между количеството на думите, ка-
зани от възрастен, които децата чуват, и техните 
когнитивни способности. Необходими са обаче 
допълнителни изследвания на причините за тази 
връзка. Излагането на говора може да дава по-
вече възможности на децата да учат, но може и 
по-интелигентните деца да пресъздават повече 
думи, чути от възрастните в средата им.

Човек прекарва в клюки 
по 52 минути на ден

Бъбриви родители – 
интелигентни деца

Род Стюарт с частен 
самолет на турне из Европа
Р

од Стюарт обясни, че 
се придвижва по време 
на турнета с частния си 
самолет и обяви това за 

заслужено, защото имал зад гърба 
си 60-годишна кариера.

В момента 74-годишната легенда 
изнася концерти из Европа за 
промоцията на новия си албум 
Blood Red Roses. Сър Род разкри, 
че се придвижва изключително 
само с частния си самолет, докато 
бандата му пътува с автобус.

„Мисля, че съм заслужил този 
лукс, след като започнах да обика-
лям с кемперче още на 18-годишна 
възраст!”, довери Род.

Той е един от най-успешните 
изпълнители в света и преди да 
започне солова кариера, е бил 
певец на бандите „Джеф Бек груп” 
и „Фейсис”.
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С
тинг отново ще зарадва българ-

ските си почитатели с концерт на 

1 юни 2019 г. в „Арена Армеец”.

Гостуването е в рамките на 

европейското турне на звездата My Songs. 

Звездата обещава на българските си 

фенове ново динамично шоу и най-запом-

нящите си песни като Englishman In New 

York, FieldsаOfаGold, Shape Of My Heart, 

EveryаBreath You Take, Roxanne, Message In 

A Bottle и други.

През 2017 и 2018 г. Стинг направи три 

изключителни концерта в България. Опре-

делян като един от най-емблематичните 

световни артисти, той е носител на 16 

награди „Грами”, две БРИТ, „Златен глобус”, 

награда „Еми”, четири номинации за 

„Оскар”, номинация за „Тони”, Награда на 

века от сп. „Билборд” и „Човек на годината 

- 2004“ на MusiCares.

Стинг пак радва с концерт 
феновете си в България

Анджелина Джоли 
отказа да е Селин Дион

Л
ейди Гага беше звездата на тазго-

дишното издание на благотвори-

телния бал на Музея на изкуството 

„Метрополитън“.

По традиция на благотворителната 

проява се събират средства за Инсти-

тута за костюми към музея. Преди бала 

звездите, които са поканени, дефилират 

по червения килим на музея в Ню Йорк, 

показвайки впечатляващи тоалети.

Лейди Гага, която е съдомакин тази го-

дина на благотворителната проява, обра 

овациите, като се появи с пищна рокля-

наметало с качулка в цвят фуксия, дело на 

американския дизайнер Брендън Максу-

ел. Пред очите на фотографите певицата 

свали роклята и отдолу се появи впечат-

ляваща черна рокля на същия дизайнер. 

После тя свали черната рокля и отдолу се 

показа розова сексапилна рокля с тънки 

презрамки. Последва махане на още един 

пласт и Гага остана по черен сутиен, чер-

ни бикини и мрежест чорапогащник.

В благотворителната модна изява екс-

травагантност демонстрираха и Джаред 

Лето, Тифани Хаддиш, Кейти Пери, Езра 

Милър.

Лейди Гага – топ атракция 
на благотворителен бал

Х
оливудската актриса Ан-

джелина Джоли отказва да 

се превъплъти в ролята на 

канадската поп прима Селин 

Дион в бъдещ филмов мюзикъл.

Селин била доста разочарована 

от решението на Джоли, която й е 

една от големите приятелки. Чети-

ридесет и три годишната актриса 

отказа офертата на певицата поради 

претоварен работен график.

Селин от години си мечтаела за 

мюзикъл адаптация на нейния жи-

вот, кариера и брак с Рене Анжелил. 

Тя желаела тази кинотворба да оста-

не за поколенията. И много държала 

именно Анджелина Джоли да влезе 

в главната роля.

Петдесет и една годишната Дион 

се чувствала по-щастлива отвсяко-

га с трите си деца. В своята зряла 

възраст певицата била щастлива, 

че можела сама да решава как да 

протече животът й.

Жена от Аляска спечели 311 652 долара, 

като позна точната дата и час кога ледът 

ще се пропука и стоящият върху него 

триножник ще попадне във водата.

Родената в град Анкоридж Патриша Андрюс 

пророчески отгатна, че ледът ще се оттегли от 

река Танана на 14 април 00:21 часа местно време. 

В град Ненана в Аляска всяка година се правят 

облози кога ще се пропука ледът и той ще тръгне 

по течението. За целта на определено място 

се поставя триножник. Когато той попадне във 

водата, това означава, че ледената покривка се е 

разчупила вследствие на топенето.

Ако никой не уцели точното време на събити-

ето, печели този, който най-много се е доближил 

до реалния резултат. За пръв път от 2013 година 

беше определен само един победител. Облози в 

това състезание се приемат от 1917 година.

Жена позна кога ледът ще се 
пропука и спечели $311 652

Заведение с име Brexit се появи в началото 

на туристическия сезон в Слънчев бряг. 

Собствениците решили да са актуални и 

да привлекат повече англичани, които са за или 

против оставането на страната им в ЕС.

Заведението е старо и известно като Harley’s, 

намира се на централната алея срещу хотел 

„Кубан”, която води до моста. Там са и други заве-

дения, в които обичат да пият бира английските 

туристи през лятото.

Някои туроператори предричат повече ан-

глийски туристи в България за този сезон точно 

заради събитията в островната държава.

В началото на сезона в комплекса почиват 

главно румънски туристи, които са тихи и възпи-

тани, а не шумни като скандинавците и англича-

ните, дошли само заради евтиния алкохол, казват 

работещи в хотелите.

Заведение Brexit 
се появи в Слънчев бряг
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ВЕНЕТА ПОПОВА

Т
ел Авив е като лимонана 
(така в Израел наричат 
лимонадата с много фреш 
от лимон и прясна мента) 
– неочакван, освежаващ и 
силен. Не може да те остави 

безразличен.
Уикендът в този град, който наистина 

никога не заспива, е великолепно пре-
живяване за всички сетива, а като кули-
нарна дестинация е в топ класациите не 
само на Близкия изток, но и в света.

Ако кацнете в петък в Тел Авив, ще 
имате възможност да усетите града на 
„ръба на нервна криза” – началото на 
шабат, уикендът е само на няколко часа, 
семейната традиционна петъчна вечеря 
трябва да се подготви, а плановете за 
нощ навън са все още млади. Задръст-
ванията са сериозни, но с помощта на 
апликацията Waze (която местните из-
ползват дори когато отиват за хляб) или 
наемане на един от хилядите велоси-
педи или е-тротинетки придвижването 
не е проблем дори в час пик и благода-
рение на градската инфраструктура – 
user-friendly (приятелска) за възрастни 
и деца.

В този ден първото място, което си 
струва да се посети, е фермерският 
пазар на Namal – пристанището

с доковете в новия 
Тел Авив

В хангар N 12 през цялата седмица на 
вътрешните щандове, а само в петък и 
навън до следобедните часове и с учас-
тието на много производители, можете 
да усетите истинския вкус на Израел 
– поне 5 вида чери домати (изобретени 
именно тук), щанда с пресните сокове с 
безброй комбинации, подправките на 
региона, които осигуряват автентичния 
вкус на всяко ястие тук, месото и зе-
ленчуците, които обикновено идват от 
някой кибуц, както и най-добрите фур-
ми в света, за които локалният фолклор 
твърди, че кралят на Саудитска Арабия 
е откупил ексклузивно цялата реколта 

на една от плантациите.
В този хангар през цялата седмица 

можете да опитате и легендарните 
сандвичи с corn beef (варена пастърма), 
вариации на прясна паста, великолеп-
на селекция от сирена, колбаси, риба, 
кафе. Всъщност не мисля, че бихте 
могли да се разочаровате от което и да 
е кафене в града. Израелците обичат 
кафето си силно и горещо.

Namal е локация и за разходки, откак-
то старите доковете бяха ремонтирани 
преди повече от 10 години. Децата имат 
огромно пространство за игри, каране 
на всевъзможни превозни средства и 
забавления, докато родителите пазару-
ват за шабат или релаксират. В един от 
хангарите се намира концептуалният 
магазин Comme il fau, който не бива да 
се пропуска.

Вечерта можете да посетите другия 
Namal, но в стария град Jaff o. Освен ин-
тересен подбор от ресторанти и кръч-
ми старите хангари са превърнати в

арт средище с гостуващи 
събития

на местни творци.
В друга посока на града е една лока-

ция, която е само петъчна – арт пазарът 
за ръчно изработени изделия Nachlat 
Binyamin. Този жанр в Израел винаги 
ми се струва на ръба на кича, но без не-
пременно да прескача границата. Всеки 
петък (понякога и вторник) посетители-
те имат достъп до безброй креативни 
хрумки за какво ли не – бижута, изделия 
за дома, дрехи, ръчен сапун...

Ако отидете дотам, непременно 
хапнете в някоя от кръчмите около 
зеленчуковия пазар Carmel хумус с пита 

и израелска салата, фалафел, туршия и 
кебап. Самият пазар е задължителен за 
разходка.

Отново ако сте в този район, се раз-
ходете по булевард „Ротшилд” – „витри-
на” на баухаус архитектурата в града. 
Много добри кафенета и ресторанти 
в тази част не само не липсват, но и са 
емблематични за Тел Авив.

Всъщност освен кафето, което е „ре-
лигия” в Израел, закуската е издигната 
в култ. На закуска се сключват сделки, 
водят се преговори, създават се при-
ятелства. Почти всички ресторанти и 
кафенета в Израел имат свое „закуска 
меню”. Обикновено е вариация от яйца, 
малка салата, мезета, сирена – лебане 

или фета, великолепна селекция от 
прясно изпечен хляб, маслини, масло. 
Има, разбира се, френски тост, сандви-
чи и леки коктейли, а кафето избирате 
от всички познати видове.

Така че закуските са закон. Аз бих 
пропуснала поне една в хотела, за да 
хапна навън. Така лесно и естествено 
разбираш как функционира

този град
и държава

Поне половин ден и цяла вечер изка-
райте в Jaff o – Стария град е сам по себе 
си музей на открито, автентично място 
във всеки смисъл. Около и до веков-
ния Пазар на бълхите има поредица 
типични заведения, в които вечер може 
да се срещне уникално разнообразие 
от езици, нации и типажи. Едва ли бихте 
сгрешили в избора си, но Puaa и Raisa 
bar са добра идея по всяко време на 
деня. Великолепни салати, типичната 
шакшука (вариация на нашия миш-
маш), кюнефе (кадаиф с прясно козе 
сирене и шам фъстък), риби от улова на 
рибарите на близкия пазар, сандвичи с 
разнообразни меса или авокадо с яйце.

В Тел Авив знаят как да използват 
старите места, да им намерят нова по-
сока и да ги превърнат в топ локация и 
социална мрежа. Всичко това се случва 
с помощта и визията и на общината 
освен на частните предприемачи. Така 
освен старите докове (Namal) в новата 
и старата част на града, към които прех-
върлиха нощни заведения и магазини, 
през последните 5 години бе реставри-
рана и старата жп гара Hatachana. Едно 
от заведенията там – Vicky Cristina, доби 
сериозен рейтинг заради великолепна-
та винена (Cristina) и коктейлна и тапас 
листа (Vicky,) както и заради късния 
час на затваряне – 2 след полунощ. На 
гарата са разположени и магазините 
на някои местни дизайнери на дрехи 
и бижута, които също се отличават от 
европейските тенденции.

Друго място, което препоръчвам, е 
било

населено от немци 
колония

Те са основали и изградили един от 
първите модерни квартали по тези 
земи през XIX век (къщите са реставри-
рани и могат да се видят). Днес Сарона 
е великолепен иновативен модел на 
пазар за храна с десетки кафенета и 
ресторанти. Sarona market работи от 
почти 4 години и там могат се открият 
продукти от цял Израел и света, раз-
положени на над 8000 кв. м. Там имат 
свои клонове – култовото заведение 
за закуска, което работи 24/7 Benedict, 
както и Max Brener – царството на шоко-
лада във всички форми и метаморфози, 
включително на пица.

Тел Авив – неочакван Тел Авив – неочакван 
и свежи свеж

Този град държава е и Този град държава е и 
сред топ кулинарните сред топ кулинарните 
дестинации на светадестинации на света

Едно от популярните заведения в града

Пазар





БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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