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ОТ РЕДАКТОРА

Как може мъж, който има 3 брака, множество 
изневери, включително с порно актриса, да е 
кандидатът за президент на силно религиоз-
ните християни евангелисти? Същият, който 
говори как хваща жените за п..ките, без да ги 
пита, защото е “звезда, а на звездите всичко е 
позволено”. Човек, който доказано в съда лъже 
и мами, граби работниците и контракторите 
си. Човек, многократно обвиняван в расизъм 
и дискриминация от служители и наематели. 
Този човек е вече президент и силно консерва-
тивната група на религиозните му избиратели 
не е отслабила подкрепата си за него. Не, не е 
заради икономиката – на хартия и по борсови 
индекси върви добре, но точно тези хора не са 
големите печеливши нито от уж добрата ико-
номика, нито от уж нововъведените данъчни 
облекчения. 

Тези хора от десетилетия имат една цел – 
консервативно мнозинство във Върховния съд, 
което да обърне решението по делото “Роу 
срещу Уейд” от 1973 година, с което реално се 
дава право на аборт в САЩ. И Доналд Тръмп 
им го достави – с двама назначени съдии, 
бетонирайки консервативното мнозинство в 
най-висшия съд с 5 на 4. Някои от тези съдии в 
миналото са казвали публично или са публику-
вали статии, в които оспорват начина, по който 
е решен “Роу срещу Уейд”. 

Неслучайно през последните няколко 
месеца антиаборт движението организира 
приемането на редица закони в няколко щата, 
където на власт са републиканците, които 
силно ограничават правото на аборт до степен, 
в която е почти забрана. В Тексас предложиха 
закон, според който абортът е убийство, а 
извършилата го жена може да получи смъртно 
наказание, каквото е наказанието в щата за 
предумишлено убийство.

Създателите на тези абсурдни закони обаче 
открито признават, че целта им не е тези 
закони да влязат в сила, а да бъдат оспорвани 
в съда – от местните съдилища до Върховния 
съд, където се надяват, че тези дела ще дадат 
възможност да бъде отхвърлено решението по 
“Роу срещу Уейд”. И има причина да вярват, че 
това е възможно да стане.

Изборите, дами и господа, имат последици 
– за данъците и образованието, за здравното 
осигуряване и елементарното право на един 
човек да контролира какво да прави сам с тяло-
то си. По същата логика биха могли да въведат 

задължителна вазектомия за мъжете.
Разказвал съм ви за сериала “Дневниците на 

прислужницата”. В него голяма част от САЩ се 
е превърнала в държавата Гилиад. Там жените 
нямат право да четат, а служат само за разплод 
на богатата върхушка. Те са изнасилвани 
ритуално от богатите и от хората с власт, за да 
им раждат деца.

Но това не става изведнъж – първо огра-
ничават правото на аборт, после въвеждат 
правилото мъжете да разписват разрешително 
на жените си, за да си купят противозачатъчни 
от аптеката. В един момент жените са уволнени 
от работа, парите им са блокирани, а накрая 
тези, които могат да имат деца, са превърнати 
в робини за разплод. Книга, измислен свят, но 
авторката Маргарет Атууд казва, че всяко едно 
нещо в книгата й, по която е създаден и сериал-
ът, който описва ограниченията на правата или 
тормоза върху жените, съществува и се случва 
на отделни места по света. Книгата просто ги 
събира на едно място.

Светът на Гилиад не идва с революция и за 
една нощ, а бавно, постепенно и методично. 

Не съм привърженик на безразборните 
аборти, нито в късния термин, но жените имат 
право да решават сами какво да правят с телата 
си. Въобще се чудя понякога как е възможно 
да е ОК мъже да го коментираме или решава-
ме – повечето от законодателите, гласували 
тези нормативни актове, са всъщност мъже, на 
които никога няма да се наложи да направят 
лично аборт. Е, може да платят за такъв на лю-
бовниците си или на невръстните си дъщери, 
опитали от забранения плод. Но те са хора с 
власт и пари – за тях тези закони никога няма 
да важат реално, нали? Ще са за хората с по-
ниски доходи, които няма да могат да отидат в 
друг щат или в чужбина, за да получат нужната 
медицинска грижа.

Има само един начин да се противопоставим 
на всичко това – като гласуваме. И избираме 
прогресивни кандидати, които вярват в 
индивидуалните правила, равенството между 
половете и са готови да ги защитават – от мест-
ната власт до Белия дом. Това става с гласуване. 
На всички избори – без изключение.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Идва ли Гилиад – 
жени само за разплод
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Собственикът на краве-
ферма от пловдивското 
село Болярино прегази 
и уби крадец в опит да 
го прогони от терена 
си. Арендаторът, който 

е от кипърски произход, се занимава 
със земеделие вече 10 години, съобщи 
Нова телевизия. 

В събота през нощта Димитрис 
Пирилис забелязал трима мъже да 
влизат в имота му, за да крадат люцер-
на. Той подгонил единия от тях с джипа 
си и го прегазил, но другите двама 
не са пострадали според кмета на с. 
Болярино Стефка Минева.  

60-годишният Димитрис Пирилис 
е бил задържан и е направил пълни 
самопризнания. От прокуратурата 
съобщиха, че срещу него ще бъде пов-
дигнато обвинение за предумишлено 
убийство. Според държавното обвине-
ние Пирилис е „нарушил правилата за 
движение, като вследствие на пътно-
транспортно произшествие умишлено е 
причинил смърт“. 

Според окръжния прокурор Румен 

Попов прегазеният от кипърския 
арендатор мъж е 30-годишен и вече е 
имал 14 присъди. Другите двама, които 
са навлезли в имота на Пирилис, също 
са рецидивисти, с по 2 и 9 осъдителни 
присъди. Установено е, че убитият 
крадец и един от неговите съучастници 
са крали коне и крави от същия бизнес-
мен. Тогава прегазеният П. Г. е получил 
7 години затвор, а съучастникът му 4 
години. 

Според близки на кипърския фермер 
имотите му 

не за пръв път са обект на 
нахлуване от крадци

а преди четири години къщата му била 
запалена като акт на отмъщение. В 
понеделник полицейското присъствие 
в село Болярино беше засилено. 

На едно от заседанията си през мина-
лата седмица парламентът прие на пър-
во четене инициирани от „Обединени 
патриоти” промени в Наказателния 
кодекс. Според тях собствениците на 
взломен имот да не носят наказателна 
отговорност за действията си при всяко 

незаконно влизане нощем, при нападе-
ние, извършено от две или повече лица, 
или когато нападателят е въоръжен. 
Промените бяха приети единодушно от 
присъстващите депутати, макар пред-
ставителите на ГЕРБ да имат резерви. 
Очаква се между двете четения да има 
прецизиране или отмяна на текстове. 
Срокът за предложенията преди окон-
чателното гласуване е максималният 
– три седмици.

Законодателната инициатива дойде 
след разразилия се през април 2018 
г. скандал в Пловдив, където лекар 
простреля смъртоносно мъж, докато 
се опитвал да обере гаража му. Целта 
на внесените промени е да се разшири 

обхватът на случаите, в които няма 
превишаване пределите на неизбеж-
ната отбрана. Според действащите сега 
разпоредби това е така, ако нападе-
нието е извършено чрез проникване с 
насилие или с взлом в жилище. 

Приетите текстове предвиждат, че 
няма 

превишаване пределите 
на неизбежна отбрана

когато „нападението е извършено чрез 
противозаконно влизане в жилище”, 
както и когато „нападението е насочено 
срещу живота, здравето, свободата 
или половата неприкосновеност на 
отбраняващия се, или на другиго, и 
е извършено от две или повече ли-

ца, от въоръжено лице или нощем”. 
Предвижда се също така обхватът на 
т.нар. маловажни кражби да се стесни и 
за такива да се смятат кражби на стой-
ност под една минимална заплата, а не 
под две, както е в момента. 

В същото време се увеличава дължи-
мата при такава кражба глоба в случаи-
те, когато предметът им е възстановен. 
В момента санкцията е от 100 до 300 
лв., а според приетите на първо четене 
текстове се предвижда да бъде от 500 
до 1000 лева. А при повторна мало-
важна кражба на стойност над 150 лв. 
в рамките на една година наказанието 
да е по общия ред, а не глоба, както е в 
момента.

Кипърски арендатор прегази Кипърски арендатор прегази 
крадец в българско селокрадец в българско село
Срещу собственика на кравеферма е повдигнато 
обвинение за предумишлено убийство
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Войната между управляващи и опози-
ция се пренесе в Централната избира-
телна комисия (ЦИК). През последните 
дни БСП внесе две жалби срещу преми-
ера Бойко Борисов. Социалистите са не-
доволни от това, че според тях Борисов 
се възползва от поста си, за да прави 
предизборна кампания. ГЕРБ отговори 
с жалба, в която се протестира срещу 
участието на президента Румен Радев в 
предизборната кампания на БСП.

Организационният секретар на ГЕРБ 
Цветомир Паунов и депутатът от парти-
ята Тома Биков заявиха, че президентът 
олицетворява единството на нацията. 
Вместо това обаче президентът Радев 
участвал в агитация, а членът на него-
вия екип Иво Христов влезе в листата 
на БСП.

От ГЕРБ призоваха държавният глава 
да запази “радиомълчание” (термин 
на летците – б.р.) по отношение на 
инвестициите, инвеститорите и биз-
нес климата в България. Според Тома 
Биков няма как в едно изречение да 
се констатира, че правителството има 
свръхпроблем с корупцията и в същото 
изречение да се говори за преговорите 

с голям стратегически инвеститор. Той 
обясни, че мълчанието е наложително, 
за да не се пречи на преговорите.

Биков посочи, че поведението на 
президента е абсолютно недопустимо и 
предизвиква учудване изклю-
чително добрата стиковка 
между Румен Радев и лидера 
на БСП Корнелия Нинова. Но 
това не е толкова учудващо, 
тъй като кандидатът от листата 
на БСП Иво Христов продъл-
жава да председателства 
Стратегическия съвет към пре-
зидента – т.е. опорните точки 
и на двамата се пишат от един 
и същи човек, поясни Биков. 
Показателно било и това, че 
изявлението си Румен Радев 
направил точно в Асеновград, 
откъдето е единственият 
депутат, обвиняем за купуване 
на гласове, Манол Генов.

„Освен това, когато говори 
за сметките, президентът да 
се обърне към собствената 
си партия и към собствената 
си листа”, заяви Тома Биков и 

обясни, че всъщност водачът на листата 
на БСП Елена Йончева е подозирана за 
пране на пари точно в офшорни сметки.

„За първи път в най-новата политиче-
ска история президентът си позволява 
да бъде пряк участник и да подкрепя 
определена политическа партия. 
Учудващо добър синхрон между 
президента и партията. Притеснени 
какво може да произтече в оставащите 

до края на кампанията две седмици”, 
посочи Цветомир Паунов.

През последните дни текат задочни 
словесни престрелки между изпъл-
нителната власт и президентството. 
Първо премиерът Бойко Борисов 
обвини Радев, че участва в кампанията 
на страната на левицата, а той на свой 
ред отрече, заявявайки, че е „еднакво 
отдалечен от всички партии”.

Управляващи и опозиция 
воюват с жалби в ЦИК
ГЕРБ призова президента да запази 
“радиомълчание”

Тома Биков (вляво) и Цветомир Паунов
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Министерството на 
външните работи 
на България при-
вика посланика 
на Турция Хасан 
Улусой заради 

негово изказване, което предизвика 
скандал. Улусой заяви, че българската 
държава трябва да насърчи изучава-
нето на турския език. Привикването 
му стана по разпореждане на външния 
министър Екатерина Захариева.

“Думите на посланика звучат сму-
щаващо, тъй като българското прави-
телство никога не е възпрепятствало 
свободното чуждоезиково обучение. 
Турски език може да се изучава в учили-
ще наред с английски, немски, френски, 
китайски, японски, румънски, руски, 
иврит. В тази връзка подчертаваме, 
че такова изказване от посланика на 
съседна и партньорска държава като 
Турция не съответства на очакванията 
на Република България за това по какъв 
начин следва да се развиват нашите до-
бросъседски и приятелски отношения”, 
заявиха от външното министерство.

Улусой се е срещнал с директора на 
дирекция „Югоизточна Европа“ Деян 
Катрачев. Пред посланика е била изра-
зена позицията, че

изказването му 
е политически 
неприемливо

Катрачев е изтъкнал, че турските 
инвестиции в България не могат да 
бъдат обвързвани по никакъв начин с 
изучаването на турски език, а следва да 
се основават на икономическа логика. 
Споре МВнР турските инвеститори 
следва да се съобразяват с официалния 
език в България и по-подходящо би 
било те да подкрепят подготовката 
на кадри, владеещи български език. В 
същото време в България изучаването 
на чужди езици е въпрос на свободен 
избор на всеки български гражданин, а 
условията за това са налице.

Посланикът на Република Турция от 
своя страна е заявил, че думите му са 
били погрешно интерпретирани от ме-
диите. Той е обяснил, че не е отправял 
препоръки за задължително изучаване 
на турски език от страна на българските 
граждани. Посланик Улусой е заявил, 
че турската страна няма намерение да 

се намесва по какъвто и да е начин  във 
вътрешната политика на Република 
България, а в дейността си той се 
ръководи изцяло от целта да развива 
приятелските и взаимноизгодни отно-
шения с България.

Изказването на посланика бе по вре-
ме на откриването на четвъртия завод 
на турската компания „Теклас” край 
Кърджали. То бе в контекста на

липсата на 
квалифицирани 
български кадри

които владеят говоримо турски, но не и 
писмено. На откриването присъства и 
премиерът Бойко Борисов.  

„Разчитаме на българските власти 
за по-ефективно изучаване на турския 
език в училищата от страна на българ-
ските граждани – писмено и говоримо. 
Така ще идват и повече турски инвес-
тиции. Ние сме готови да съдействаме”, 
каза Хасан Улусой.

След което Борисов заяви: „Това, 

което каза посланикът, аз го разбрах по 
един начин, доколкото разбрах – излезе 
по друг. Но при всички случаи ще му 
потърся отговорност, ако това е имал 
предвид, още сега.” 

Борисов допълни още, че има про-
блем с езиковата подготовка на работ-
ната ръка у нас и за подобен проблем 
са му говорили и китайски инвеститори.

“За радост българите изучват активно 
езици, особено младите хора, а в по-
напреднала възраст трябва да се квали-
фицират. Виждате – работа има колкото 
искаш, просто трябва  квалификация”, 
каза Борисов. Той каза още, че 

в България може да се учи 
турски език

от всеки, който желае.
“Не е моментът да даваме възмож-

ност на някой хейтър в София, който не 
вижда това, което е построено, и живее 
с представата за Кърджали, че пасат 
магарета по поляните, да се хване за 
това”, заяви Борисов.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова 

заяви, че изказването на посланика е 
абсолютно неприемливо и е поредният 
опит за чужда намеса във вътрешните 
работи на България. Вицепремиерът 
и военен министър Красимир 
Каракачанов определи изказването 
като провокативно.

Това не е първият скандал между 
България и Турция след изказване 
на турски дипломат. В края на март 
турският външен министър Мевлют 
Чавушоглу обяви, че страната му се 
е намесила в българската политика 
заради поправките в Закона за веро-
изповеданията. Това предизвика остра 
реакция от страна на България, която 
поиска официално извинение.

Такова обаче не последва. Турските 
власти обясниха, че думите на 
Чавушоглу са извадени от контекста, 
а определени сили искат да развалят 
добросъседските отношения между 
двете страни.

Турция е третият по големина търгов-
ски партньор на България.

България иска турските България иска турските 
инвеститори да учат българскиинвеститори да учат български

Посланикът на Анкара със скандално изказване

Бойко Борисов открива завода на „Теклас”

Бойко Борисов разглежда продукция на завода Хасан Улусой
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Апелативен съд отсъди, че 
легализирането на мариху-
аната в щата Калифорния 
не предпазва имигрантите 

от депортация след престъпления, 
свързани с дрогата, извършени преди 
легализирането да е влязло в сила през 
2016 г.

Девети районен съд в Сан 
Франциско отказа молбата на жена, 
която е била осъдена през 2014 г. 
за притежаване на марихуана с цел 
продажба.

Клаудия Прадо е в затвора в Ориндж 
каунти и очаква депортация. Щатът 
е променил углавната й присъда за 
дрогата на дребно престъпление, след 
като влезе в сила легализирането на 
марихуаната в щата. След това Прадо 
кандидатствала за политическо убежи-
ще в САЩ с мотива, че тя не подлежи 
на депортация, защото вече няма 
присъда за углавно престъпление.

Апелативният съд обаче отхвърли 
нейния иск с 3:0 гласа и постанови, че 
федералните имиграционни власти не 
са длъжни да признават промяната на 
присъдата на щатско ниво. Според тях 
това е станало в резултат на промяна в 
политиката на щата, но присъдата й не 
е била отменена или пък изчистена от 
нейното досие.

“Поради факта, че Прадо не оспорва 
валидността на нейната присъда, тя 
продължава да носи имиграционни 
последици”, пише в решението на съда.

Прадо е влязла в САЩ от Мексико 
заедно с родителите си през 1972 г., 
когато е била на 6 месеца. Тя получава 
зелена карта през 1980 г., но се очаква 
да бъде депортирана.

Легализирането на марихуаната в 
много щати създава объркване и може 
да доведе до сериозни проблеми със 
статута на много имигранти, както писа 

BG VOICE преди няколко седмици.
Дори работещите в легалната в 33 

щата индустрия с канабис могат да 
получат 

отказ за зелена карта или 
американско гражданство

Такава е съдбата на Освалдо 
Бариентос и Саманта, която идва от 
Европа и не иска да й споменаваме фа-
милията. Двамата са със зелени карти, 
но получават отказ на молбите им за 
натурализация за US гражданство.

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

Според Освалдо въпросите били 
подвеждащи, а служителят не обяснил 
последствията, които могат да имат 
върху молбата му за американско 
гражданство. “Точно в тази секунда 
аз паднах в капана. Бях подведен да 
призная в интервюто, че съм нарушил 
закона и че съм знаел, че нарушавам 
закона”, казва Освалдо. Няколко сед-

мици по-късно той получил отказ.
29-годишната Саманта, която 

имигрирала от Европа, разказва по-
добна случка. “Служителят беше много 
мил, с добро отношение. Попита ме – 
участвали ли сте някога в размяната на 
пари срещу стоки от марихуана, което 
е така, защото аз работя като касиерка 
в такъв магазин”, разказва Саманта. 
Няколко месеца по-късно тя също 
получава отказ в пощата с мотива – 
“липса на морални качества” заради 
работата й в тази индустрия.

“Много хора се объркват, че доста 
щати вече узакониха марихуаната и не 
осъзнават, че имиграционните проце-
дури се регулират от федерален закон 
и това, че някои щати позволяват едно 
нещо, не го прави легално на федерал-
но ниво и оттам идват проблемите”, 
обяснява имиграционният адвокат 
Кристина Крилчев, която практикува в 
Лас Вегас.

Невада, Колорадо и още 32 щата 
заедно с окръг Колумбия, Гуам, Пуерто 
Рико и американските Вирджински ос-
трови са узаконили марихуаната – на 
някои места за удоволствие, на други 
само за медицински цели. Но това не 
значи, че имиграционните власти от 

USCIS трябва да се съобразят с тези 
промени.

На федерално ниво 
марихуаната продължава 

да е забранен наркотик
Употребата, производството, раз-

пространението и продажбата й са 
сериозни углавни престъпления, които 
са пречка за получаването на зелена 
карта и американско гражданство.

Все повече българи работят в тази 
индустрия, чийто бум наблюдаваме 
през последните няколко години с 
увеличаването на щатите, които лега-
лизират марихуаната.

“Имам много клиенти, които работят 
в тази индустрия. Често те ме питат – 
ако не използвам марихуана, а само 
работя във фирма, която само отглеж-
да или продава марихуана, отговорът 
е – няма никакво значение. В очите 
на имиграционните ти участваш в 
дейност, свързана с марихуана, която 
за на федералните власти е незаконна”, 
обяснява още адвокат Крилчев. – “Дали 
ще е в магазин за стоки от марихуана, 
цех за пакетиране или стопанство 
за отглеждане – всяко нещо, което 
се занимава с тази дрога, се счита за 
незаконна дейност в очите на имигра-
ционните власти, които са федерална 
служба.”

Тест за марихуана могат да ви напра-
вят и при задължителния медицински 
преглед, когато кандидатствате за 
зелена карта. Лекарите имат право и 
задължение да задават въпроса дали 
пушиш марихуана или употребяваш 
някакви други наркотици. “Те често го 
правят много приятелски и са длъжни 
да впишат това в заключението си, 
както и да направят кръвен тест за 
наркотици.” Резултатите се изпращат 
запечатани до имиграционните. Често 
имигранти и техните адвокати нау-
чават за това на интервюто за зелена 
карта и са с вързани ръце. “Изненадата 
може да е много голяма. Често се случ-
ва тук, защото работя в щат, в който 
марихуаната е позволена. Но хората не 
разбират – щатът не ви дава зелената 
карта, а федералното правителство. 
А на федерално ниво марихуаната 
е незаконна все още”, категорична е 
Крилчев.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Съд: Могат да депортират заради 
престъпления с марихуана
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11-годишно момиче в 
Охайо е бременно, след 
като е било многократно 
изнасилено от 26-годи-

шен мъж, съобщават от полицията. 
Според нов закон, приет през април, 
но който още не е влязъл в сила, това 
момиче няма да има правото на аборт. 
Нормативният акт забранява абортите, 
след като се улови първият сърдечен 
удар на плода, което обикновено се 
случва около шестата седмица, когато 
много жени все още не са наясно, че 
са бременни. Законът не предвижда 
изключения при изнасилване или кръ-
восмешение. А такива закони има вече 
приети в дузина щати.

Това е част от новата стратегия на 
противниците на абортите. Те налагат 
закони в щати, управлявани предимно 
от републиканци, които силно ограни-
чават възможността за прекъсване на 
бременността по желание на жената. 
Но целта им не е тези закони да влязат 
в сила, а да бъдат оспорени в съда. 

Веднъж влезли в системата, противни-
ците на абортите се надяват с обжал-
вания делата по тези закони да стигнат 
до Върховния съд. А там в момента се е 
оформило силно консервативно мно-

зинство, което може да бъде факторът, 
който ще наклони везните към отмяната 
на правото на жените да прекъсват 
бременността си по свое желание.

Всъщност правото за аборти идва 

точно от Върховния съд през 1973 г. с 
решение по делото „Роу срещу Уейд”. 
Според него неправомерното държавно 
регулиране на абортите е противокон-
ституционно.

Стратегията на републиканците: Върховният съд да 
обърне решението си по “Роу срещу Уейд”

С новите закони срещу абортите 
BG VOICE

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Алабама е едно от местата, където се 
очаква да се приемат най-строгите мер-
ки, които да забранят абортите напълно. 
„Законът просто криминализира абор-
та“, казва Тери Колинс, представител на 
Републиканската партия там. „Надявам 
се, че въпросът все пак ще стигне до 
Върховния съд“, допълва той. Но него-
вият колега в щатския сенат, сенаторът 
Клайд Чамблис, също републиканец, 
настоява, че законът ще се приеме и 
заявява, че това е „директен план за 
отмяна на решението на Върховния съд 
от 1973 г., което разрешава абортите в 
цялата страна”.

Мярката в Алабама предвижда затвор 
между 10 и 99 години за лекари, които 
извършват аборти. Като единственото 
изключение биха били случаите, когато 
има сериозен риск за здравето на май-
ката или когато детето не би оцеляло 
извън утробата поради някакво смърто-
носно заболяване. Законът 

реално би означавал 
затвор за лекари

извършващи аборти, дори в случаи на 
изнасилване и кръвосмешение. 

През миналата седмица в Джорджия 
приеха закон, забраняващ прекратява-
нето на бременността, след като е засе-
чен първи сърдечен ритъм. Абортите 
се превръщат в криминално деяние, 
а лекарите са заплашени от 99 години 
затвор. Дори ситуациите със спонтанен 
аборт могат да се окажат престъпление, 
ако се докаже, че майката има вина.

В периода от януари до март тази 
година в цялата страна са внесени

повече от 300 
предложения за 

ограничаване на абортите
Данните са от института „Гутмахер“ в 

Ню Йорк. Освен Джорджия, Мисисипи, 
Охайо и Кентъки също вече приеха 
закони, които забраняват абортите след 
шестата седмица от бременността, кога-
то плодът има сърцебиене, но тези мер-
ки не са влезли още в сила. „Виждаме, че 
се увеличава не само броят на забрани-
те, но и тяхната степен на рестрикции, 
което е нещо ново и ужасява много 
жените и семействата“, казва Кристин 
Форд, директор комуникации в органи-
зацията NARAL Pro-Choice America.

Ограничаването на абортите означава и 

елиминиране на 
клиниките, където тази 
процедура може да се 

извърши
В Кентъки например има само една 

такава останала клиника. В Атланта, 
Джорджия, все още има 17 и това е 
така само защото законът за забрана 
на абортите там влиза в сила от януари 
догодина. Специалистите казват, че ко-
гато този момент дойде, много жени ще 
трябва да пътуват до Флорида и Тексас 
или дори по-далеч. Но това е свързано с 
допълнителни разходи, които по-бедни-
те жени не биха могли да си позволят, и 
вероятно биха прибегнали до покупката 

на хапчета за прекъсване на бремен-
ността от интернет, където много от тези 
продукти са със съмнителен произход. 
„Не може да слагаме цена за неродения 
живот“, казва Ерик Джонстън, прези-
дент на коалиция Pro Life в Алабама, в 
отговор на тези аргументи. „Това, което 
трябва да направим, е да защитим хо-
рата, които живеят в нашия щат, и това 
включва неродените деца“, прибавя той.

В Охайо законът забранява още на 
застрахователните компании да плащат 
за аборти, при които животът на майка-
та не е застрашен. Той 

забранява и употребата на 
всякакви контрацептивни 

средства
защото с тях на практика се извършва 
аборт, тъй като те не позволяват на 
оплодената яйцеклетка да се импланти-
ра в матката.

Преди около месец пък в Тексас беше 
предложен още по-стряскащ проекто-
закон от републиканците, предвиждащ 
изключително тежко наказание за всяка 
жена, подложила се на аборт, дори в 
случаи на изнасилване или кръвосме-
шение. Предложението, носещо името 
The Abolition of Abortion in Texas Act, 
прави всеки аборт престъпление без 
изключение. Което означава, че 

всяка бременна може да 
бъде обвинена в убийство 

и съответно осъдена на 

смърт 
тъй като Тексас е един от щатите, 

прилагащ смъртно наказание. Според 
щатския конгресмен републиканец Тони 
Тиндерхолт, който беше сред вносите-
лите на закона, това ще накара хората 
да „преосмислят последствията”, когато 
имат сексуални отношения. По думите 
му целта на закона била „да даде равни 
права и на неродения човешки органи-
зъм“. Това, което може да се случи във 
Върховния съд, е съдиите да потвърдят 
решенията за абортите от по-долни 
инстанции, които обаче не са толкова 
крайни и които налагат нови забрани 
на жените или на лекарите и клиниките. 
Скоро при върховните съдии може да 
попаднат няколко закона от Индиана 

– един, забраняващ абортите на база 
пол, раса или увреждания, който беше 
отхвърлен на по-ниска инстанция, и 
друг, задължаващ жените да погледнат 
резултатите от изследванията си от 
ултразвук, преди да извършат аборт (18 
часа преди това). Други закони, които 
най-вероятно ще стигнат до Върховния 
съд, са законите от Мисисипи и 
Луизиана, забраняващи абортите след 
15-ата гестационна седмица, и тези в 
Юта и Арканзас със забрана на абортите 
след 18-ата седмица.

През февруари Върховният съд на 
САЩ блокира изпълнението на друг 
закон, този път в Луизиана. Според 
противниците му той би оставил само 
един лекар да прави легално аборти в 
целия щат.

противниците целят тоталната 
им забрана

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

Републиканецът Тиндерхолт внесе драстичен закон в Тексас

Холивуд на бойкот срещу Джорджия заради абортите 

Новият закон за абортите, 
който щатът Джорджия 
прие, предизвика  неверо-
ятна вълна от недоволство 

в Холивуд. Както BG VOICE вече 
съобщи, губернаторът на Джорджия, 
републиканецът Браян Кемп, под-
писа спорния закон за забрана на 
абортите след улавяне на сърдечен 
пулс в плода или т.нар. heartbeat bill. 
Предвижда се законът да влезе в сила 
от 1 януари 2020 г. До този момент в 
щата бяха позволени аборти до 20-ата 
седмица от бременността. 

Всичко това предизвика много 
холивудски актьори и продуцентски 
компании да се  подпишат под отворе-
но писмо. В него те заявяват, че 

няма да работят в щата
ако законът, забраняващ прекъсва-
нето на бременността след шестата 
седмица, бъде приет. Активистката 
на движението „Аз също“ – актрисата 
Алиса Милано призова американските 
жени да се присъединят към нейния 
секс протест. В свой пост в социалната 
мрежа звездата предизвика дебати и 
доведе до създаването на хаштаг „Секс 
протест“, който набира все по-голяма 
популярност в САЩ. 

Ако Холивуд изпълни заканата си, 

това ще донесе големи финансови за-
губи за щата Джорджия. През минала-
та година от заснемането на филмови 
и телевизионни продукции в хазната 
са постъпили около 2,7 милиарда 
долара. Блокбъстъри, удостоени с 
престижни награди като „Черната пан-
тера“ и поредицата „Игрите на глада“ 
са заснети в щата, както и култовият 

телевизионен сериал „Живите мъртви“. 
Сред актьорите, готови да бойкотират 
филмовата и телевизионната продук-
ция в щата, освен Алиса Милано са 
и Ейми Шумър, Кристина Апългейт, 
Алек Болдуин и Шон Пен. След всичко 
това дебатите на национално ниво в 
Щатите по темата за абортите стават 
все по-ожесточени.

Актрисата Алиса Милано призова американките да се присъединят към нейния секс протест
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Министерството 
на отбраната на 
САЩ е пренасо-
чило средства 
за отбрана към 
изграждането 

на стената по границата с Мексико, 
съобщи „Вашингтон пост”.

Пренасочени са към стената са 1,5 
млрд. долара от средствата, предназна-
чени за финансиране на програмата за 
модернизация на междуконтинентал-
ните балистични ракети „Минитмън-3”, 
а също и на самолетите за далечно 
радиолокационно следене (ДРЛС) и 
управление. Вестникът се позовава на 
документи на Пентагона, до които е 
успял да получи достъп. 

Пренасочените средства ще отидат 
за изграждане на 130 км участък от 
стената. 

Те ще бъдат отчетени 
като разходи по борбата с 

наркотиците
От министерството са категорични, 

че прехвърлянето на тези средства 
за друга цел няма да окаже негативно 
влияние върху бойната готовност. 
Длъжностни лица от вашингтонската 
администрация все пак признаха, че 
тези пари могат да бъдат насочени 
към други военни програми, за които 
не достига финансиране. Въпреки 
това очевидно стената по границата с 
Мексико е с приоритет.

От ръководството на военновъздуш-
ните сили на САЩ неведнъж са изтъква-
ли необходимостта от модернизиране 
на ракетите „Минитмън-3” заради 
остарялата им наземна инфраструкту-
ра. Тези ракети са гръбнакът на амери-
канския стратегически ядрен арсенал. 

В плана за модернизиране на 
центъра за управление на между-
континенталните балистични ракети 
има известно закъснение, поради 
което Пентагонът пренасочва част от 
отделените средства по програмата 
за усъвършенстване на тези ракети. 
Министерството съкращава също така 
и финансирането на програмата за 
самолетите ДРЛС. 

В цитираните от „Вашингтон пост” до-
кументи се казва още, че за издигането 

на стената ще се използват и средства, 
които първоначално са били предназ-
начени за финансиране на американ-
ските военни операции в Афганистан. 
Не се посочва по колко точно пари 
ще се пренасочат от всяка от тези 
програми. Освен тези 1,5 млрд. долара 
Пентагонът заделя за изграждането й 
още около 4,6 млрд. долара, предвиде-
ни по програмата за строеж на военни 
обекти. Този ход на администрацията на 
Тръмп предизвика остро недоволство 
сред демократите в Конгреса на САЩ.

Президентът Доналд Тръмп подписа 
на 15 февруари указ за въвеждане на 
извънредно положение по южната 
граница на страната. Според Белия дом 
това ще позволи на държавния глава да 
набере като цяло около 8 млрд. долара. 
Всички тези средства ще се изразходват 
за изграждане или ремонт на загражде-
нията по 

участък от границата с 
Мексико, дълъг 376,5 км 
Правителството смята, че това ще 

помогне на властите в борбата с неле-

галната имиграция и контрабандата на 
наркотици.

Наскоро Тръмп направи инспекция 
на завършен участък от преградно 
съоръжение на границата с Мексико 
при Калексико, Калифорния. Стената е 
висока 9 метра и дълга 3.5 километра. 
Тръмп бе приветстван от гранични 
служители и даде кратък брифинг, на 
който благодари на мексиканския си 
колега Лопес Обрадор, че е задържал 
потенциални нелегални мигранти от 
мексиканската страна на границата. 
Американският президент допълни, че 

системата за прием на 
чужденци е изчерпала 

капацитета си 
и не може да приема повече мигран-

ти.
„Това е голям участък от стената, 

виждате докъде се простира. От този 
тип има още много. Имаме различни 
стени, имаме бетонни преграждения, 
които задържат вода. Но тази не е така-
ва, висока е почти 10 метра, но имаме и 

по-ниски, зависи от района, в който са 
строени“, обясни Тръмп.

През последните седмици Мексико 
прие по-твърд подход в интервюира-
нето и регистрирането на мигранти от 
Централна Америка, Хаити и Куба. До 
скоро мексиканското правителство 
раздаваше по-свободно хуманитарни 
визи, за да позволи на хората да оста-
нат и да работят легално в Мексико. 
Но сега изостави тази политика под 
натиска на Тръмп. Преди няколко 
седмици мексиканската федерална 
полиция върна обратно 12 имигран-
ти от Хаити. 57 кубинци също бяха 
изпратени със самолет обратно в 
родината си.

Междувременно 20 американски ща-
та предприеха съдебни действия, за да 
блокират опитите на президента Тръмп 
да отклони федерални средства от 
бюджета на Пентагона за финансиране 
на строежа на стената по границата с 
Мексико. Камарата на представителите 
на Конгреса също подаде съдебен иск 
срещу извънредното положение по 
границата, обявено от президента.

Пентагона пренасочва 1,5 млрд. долара

Средства за отбрана отиват 
за стената с Мексико
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BG ТЕЛЕГРАФ
Властта призна за проблем с 
корупцията
България има проблем с корупцията и 

той трябва да бъде решен от всички 
– на първо място, от правораздава-

телната власт, после и от съдебната. Това 
заяви вицепремиерът Томислав Дончев. Той 
изтъкна още ролята на медиите и общест-
вения натиск. Имаме стотици случаи на 
злоупотреби, в които сме реагирали, без да е 
имало медийни сензации, допълни Дончев. 
Според него след проверката на къщите за 
гости ще трябва да се върнат европейските пари за тях.

Инвестиционният интерес към 
България бил голям

Икономическата и финансовата 
стабилност дава резултати, 
инвестиционният интерес към 

България е голям, заяви министър-пред-
седателят Бойко Борисов в Кърджали. 
Премиерът изтъкна, че за разлика 
отпреди 15-20 години сега се инвестира в 
реалната икономика и се създават висо-
кокачествени продукти в България, което 

се отразява позитивно и на БВП на страната. “Благодарности не са нужни, това 
ни е работата, добре сме я свършили”, заяви още Борисов.

НЕК няма да допусне поскъпване на 
тока
Националната 

електрическа ком-
пания (НЕК) няма 

да допусне токът за бита да 
поскъпне. Това заяви шефът 
на компанията Петър Илиев. 
“НЕК е отговорна компания 
и спазва законите в стра-
ната, а решенията на КЕВР и други разпоредби се спазват стриктно от НЕК”, каза 
още Илиев. Основно задължение на НЕК е да доставя енергията на ЕРП-тата за 
населението.

Теч на газ затвори главен път

Теч на газ от товарен автомобил, 
превозващ бутилки с комп-
ресиран природен газ-метан, 

затвори главен път Е-79 на входа на 
Благоевград. Автомобилът бе спрял 
на отбивка на бензиностанция. 
Това предизвика спиране на движе-
нието заради опасност от експлозия. 
Товарните автомобили изчакваха на 
място, а леките коли се пренасочваха. 
Пожарникари дежуриха на място 
до изтичане на съдържанието на 
бутилката.

Президентът иска по-малко 
невалидни бюлетини на евровота
Президентът Румен Радев поиска 

от ЦИК на предстоящите евро-
избори да работи за намаляване 

на високия брой недействителни 
бюлетини. Той изтъкна, че те създават 
съмнение в прозрачността на избор-
ния процес и реално подменят вота на 
българския избирател. “Да направим 
така, че България да стигне едно средно 
европейско ниво на действителните 
бюлетини”, каза президентът Радев.
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Той работи за филмовите 
гиганти “Юнивърсъл“, 
„Уорнър брадърс“, 
„Дриймуъркс“, „Сони 
пикчърс“. Под неговата 
ръка оживяват любими 

персонажи в шедьоври на анимаци-
ята и живото кино като „Стюарт Литъл”, 
„Космически забивки”, „Коледна песен”, 
„Алиса в Страната на чудесата”, „Алиса в 
Огледалния свят”. Художникът с развин-
тено въображение и шантави рисунки 
става любимец на култовите режисьори 
Робърт Земекис и Крис Кълъмбъс в 
суперпродукцията „Хари Потър”.

„Често ме наричат аниматор, но в 
повечето филми, за които съм работил, 
съм правил дизайна на типажите – и 
на живите, и на анимационните. Това 
е нещо съвсем различно” – обяснява 
Владимир Тодоров. Неговата работа е в 
началото на продукциите – да нарисува 
как да изглеждат героите. Показва ги на 
режисьора, той нанася бележки. После 
разработва всевъзможни варианти, 
докато се одобрят от режисьора. После 
идват аниматорите, които ги раз-
движват с компютърна 3D анимация. 
Типажите на живите герои пък отиват 
при гримьорите и дизайнерите по 
костюми. За много от филмите е правил 
и стори борд – нещо като комикс кар-
тинки, всеки кадър се разбива на много 
последователни кадри и от това става 
ясно как ще изглеждат отделните сцени, 
къде ще е камерата и т.н.

Животът му е

като стори борд за 
фантастичен филм

Още когато е на 3 години, си създава 
собствен въображаем свят, в който 
потъва, докато си играе. В началото е 
пластилинът. От него оживяват чове-

чета, животни, издигат се крепости, 
пиратски кораби и цели градове. 
В някакъв момент тази страст пре-
раства в рисуване и той завършва 
Художествената гимназия. Би трябвало 
да следва в Художествената академия, 
но го влече анимацията, която обединя-
ва в едно рисуването и пластилиновия 
му свят. Има късмета да попадне в 
ускорен курс за аниматори, когато едно 
студио поема поръчка да прави сериал 
за BBC. „Това промени тотално пътя ми”, 
споделя художникът. Започват работата 
по сериала, но тогава идват промените, 
проектът е свален и всички аниматори 
тръгват да си търсят работа в чужбина.

Владо кандидатства по една обява за 
аниматори и така се озовава в Лондон 
на 22 години. Там изненадан научава, 
че „Амблимейшън”, за която ще работи, 
е дъщерна фирма на компанията на 
Стивън Спилбърг „Амблин”. „Работих за 
студио „Юнивърсъл” и Спилбърг, може 
да си представиш какъв културен шок е 
било за мен това”, казва художникът. Той 
се включва в 3 анимации и тогава раз-
турват лондонското студио, а Спилбърг 
заедно с още двама съдружници прави 
„Дриймуъркс” – един от гигантите в 
анимацията днес. Канят всички в Лос 
Анджелис, като работата започва след 5-6 
месеца, а през това време Владо си търси 
друга работа в Лондон и започва в малко 
студио, което прави анимациите във 
филма Space Jam („Космически забивки”), 
с Майкъл Джордън и с всичките герои 
на „Уорнър брадърс” от анимацията 
„Шантави рисунки”. Не му се мести в 
Лос Анджелис, не го харесва никак. 
Предпочита да остане в Лондон, а и жена 
му Боряна има хубава кариера като агент 
на недвижими имоти. От „Дриймуъркс” го 
освобождават без проблеми.

В Лондон той работи година и по-
ловина по „Космически забивки”, а 
после от „Сони” отново го канят в Лос 
Анджелис за „Стюарт Литъл”. Когато 
отново отива в града, попада в съвсем 
друг район, около океана, и градът 
изведнъж започва да му харесва. Тогава 
от „Сони” го викат за „Хари Потър”. „Не 
бях чувал нищо за Хари Потър. Бяха 
излезли вече 2 книги и имаха огромна 
популярност”, спомня си художникът.

Казват му, че ще остане седмица, 

максимум две. „Жена ми беше в Ел Ей, 
имах само един куфар с фланелки, 
както си идвах от България. Летя до 
Лондон, купувам си книгата веднага. На 
следващия ден ме вземат с кола, а 

докато пътувам, 
прелиствам „Хари Потър”

за да разбера за какво става дума. 
Карат ме в Сейнт Олбан, където започ-
ват снимките на филма”, разказва ху-
дожникът. Сейнт Олбан е малко красиво 
градче от римско време на около 30 км 
от Лондон. Там в една изоставена фа-
брика за самолети от Втората световна 
война, наета от „Уорнър”, се снима „Хари 
Потър”. „Режисьорът Крис Кълъмбъс 
страшно ме хареса”, казва Владо. До 
този момент Кълъмбъс е снимал „Сам 
вкъщи”, „Мисис Даутфайър”, „Коледата 

невъзможна”, но никога не е правил 
филм с толкова много визуални ефекти 
и развинтената фантазия на Тодоров 
много му допада. „Кълъмбъс се вкопчи 
в мен, каза ми: „А, не, не, оставаш тук!” 
Владимир рисува визиите на кентавъра, 
триглавото куче, трола и много други.

Минава месец, а работата не свършва 
и Владо звъни на жена си да взема 
самолета за Лондон. Докато се снима, 
той рисува, а авторката на книгата „Хари 
Потър” Джоан Роулинг, непрекъснато 
се разхожда наоколо и проследява 
работата. „Тя ми написа автограф в една 
книга. Нарече ме кентавър, защото 
тогава правех точно образа на кентавъ-
ра. Това беше самото начало, времето, 

в което всичко се раждаше пред очите 
й – от нищо нещо”, споделя артистът.

На мястото на снимките всеки ден 
пристигат куп брилянтни актьори като 
сър Кенет Брана. „Кой ли не се изсипа 
там на снимките. Имаше звезди за 
кастинг и други, които просто идваха 
от любопитство. Водеха и децата си да 
видят как се прави „Хари Потър”. Децата 
актьори също се въртяха наоколо, 
надничаха какво правя, а аз ги пъдех. 
Най-упорити бяха Даниел Радклиф 
(Хари Потър), Ема Уотсън (Хърмаяни 
Грейнджър) и Рупърт Гринт (Рон Уизли). 
Те и близнаците вече бяха избрани и 
нещо репетираха там. В същото време 
се строят декори, а те хвърчат насам-
натам, играят си. Спират при мен и 
питат: „Кво прайш, кво прайш, кво 
рисуваш тук?” „Рисувам теб, викам, само 

КентавърътКентавърът
Владимир Тодоров става любимец 
на култовите режисьори Робърт 
Земекис и Крис Кълъмбъс
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БОРЯНА АНТИМОВА

Със съпругата си Боряна

Със Стивън Спилбърг в средата и аниматора Емил Симеонов в студиото „Амблимейшън” в Лондон

Чичо СкруджГъсеницата от „Алиса в Страната на чудесата”



14 – 16 май 2019

Владо в страната на 
собствените си чудеса

В издателство „Бард” в София 
излезе книгата на Владимир 
Тодоров „Архипелаг”, пуб-
ликувана на английски в 

Ню Йорк преди няколко години. Тя 
е юношеско приключенско четиво 
с много илюстрации, рисувани от 
него. В основата на сюжета е ситуа-
ция след глобалното затопляне, при 
което океанът се е вдигнал с десетки 
метри и е покрил всичко, над водата 
остават да стърчат само част от най-
високите сгради в Ню Йорк. Книгата 
разказва как оцелелите след потопа 
хора се адаптират към нов начин на 
живот над водата. Реализацията на 
българското издание се организира 
от приятеля на Владо – Любен Дилов-
син. Двамата смятат да предложат на 
издателите и книгата „Лунен камък”, 
която е излязла само на английски, и 

която Земекис е готов да филмира.
Излязла е на български и книж-

ката за малки деца „Капризите на 
Оливър” – с много илюстрации и 
малко текст, издадена на английски 
като Olivers Tantrums. В работата по 
трите книги му помага Боряна, коя-
то е филолог, а във филма „Флътър” 
е и копродуцент. В Лос Анджелис 
съпругата му работи в компания 
за кетъринг, където правят здра-
вословни обеди за ученици. Имат 
две деца – Александър, на 16 г., и 
Ангелина, на 14 години. „В тази ан-
глоезична среда българският им е 
закърнял – споделя Владо. – Ние им 
говорим на български, те разбират, 
но отговарят на английски. Но като 
си дойдат в България при бабите, 
много бързо започват да говорят на 
български.”

че в роля. Излизайте оттук, че трябва да 
работя”, разказва през смях Владо. 

След 6 месеца работа за „Хари 
Потър” той се връща в Лос Анджелис за 
„Стюарт Литъл 2”. Тогава на хоризонта 
се появява Робърт Земекис и го канят 
за филма му „Полярен експрес”. „Имаше 
и други художници, но странно, и той 
се лепна за мен като Кълъмбъс. Аз 
правя набързо нещо, Земекис го вижда 

и казва: „Това е, влиза директно във 
филма. Кой е този, кой е този?” По това 
време Тодоров приключва със „Сони”, 
става фрилансър, а Земекис го кани 
и за следващите си проекти „Беулф” и 
„Майло на Марс”. После идва шедьовъ-
рът „Коледна песен” по Чарлз Дикенс.

Прочутата история за 
скъперника Скрудж

Междувременно Владо работи и за 
„Алиса в Страната на чудесата” на Тим 
Бъртън и „Алиса в Огледалния свят” на 
Джон Бобин.

През 2017 г. излиза и първият му 
собствен късометражен анимационен 
филм Flutter, по който работи около две 
години и половина сам, без финанси и 
екип. Героят му живее в свят, в който 
всички около него могат да летят и 

гравитират – котки, мишки, риби, само 
той не може. Прави си крила, но среща 
друго едно друго същество от нежния 
пол, което е в инвалидна количка. То 
също като него не е можело да лети, 
политнало е с крила, счупило ги е и се е 
пребило. Героят на „Флътър” се влюбва 
в нея и се отказва от мечтата си да лети.

„Никога не съм се дистанцирал от 
България и от филмопроизводството 
тук – споделя художникът. – Никога не 
съм бил разочарован от България, нито 
пък съм се приемал за емигрант. Аз съм 
просто един българин, който работи 
в чужбина, защото в страната си няма 
тази възможност.

от „Хари Потър”от „Хари Потър”

16-17

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

История за 100 милиона долара

Докато работи за Земекис, на 
Владо започва „лееекичко 
да му писва” да реализира 
чужди проети и решава да 

създаде нещо свое – книгата фан-
тазия Moon Rock („Луният камък”) с 
много негови илюстрации. Когато тя 
излиза, я показва на Земекис. „Той 
ми се обади и поиска да поговорим. 
Обясни ми набързо, че е впечатлен 
от книгата и иска да откупи пра-
вата за филм. Попита ме дали съм я 
показвал на друг. Казах, че не съм. И 
да видиш как големият Земекис про-
дава себе си. Каза: „Ако го покажеш на 
Стивън например (Спилбърг, с когото 
Земекис е приятел – б.а. ), това може 
да е най-добрият ден в живота ти, но 
и най-лошият. Защото Стивън ще го 
вземе, обаче той има още 200 проекта. 
Стивън ще го сложи там на рафтчето 
някъде с другите и в един момент може 
да го направи, но може и да го забрави. 
Докато ние тук ще го направим бързо”, 
разказва през смях Тодоров.

После се разиграва история, за 
която Владо дори и не е сънувал – за 
седмица-две Земекис откупува пра-
вата на книгата, още топла от печат-

ницата. Започват безкрайни срещи 
на Владо и Боряна в дома на Земекис 
около Санта Барбара, при които на 
брейнсторминг обсъждат творението 
му. Планът е да се направи живо кино 
с анимация и ефекти. „Земекис реши 
и да го режисира, а аз бях на седмото 
небе и си казах, че съм ударил печал-
ба от лотарията”, спомня си Владо.

Тогава обаче на Земекис се отваря 
възможност за финансиране на друг 
негов проект – римейк на „Жълтата 
подводница”, и решава да потърси 
друг режисьор за „Лунен камък”. 
Владо набира смелост и в имейл му 
предлага той да режисира филма си. 
Земекис му казва: „Добре. Можеш да 
пробваш.” „Изстинах още при първата 
дума и зверски се уплаших – ами ако 
се проваля?!” Та това е филм, проду-
циран от самия Земекис, с бюджет 
не по-малко от 100 милиона долара!” 
Два-три месеца се мъчих да адап-
тирам собствения си текст и накрая 
Земекис ми предложи да намерим 
друг режисьор. И точно тогава се 
смени ръководството на „Дисни”, бяха 
свалени абсолютно всички проекти, 
включително и „Лунен камък”.

Червената кралица от „Алиса в Страната на чудесата” Хъмпти Дъмпти от „Алиса в Огледалния свят”

Скъперникът Скрудж от „Коледна песен”

Робърт Земекис (вляво) по време на работата им за филма „Полярен експрес”



US ТЕЛЕГРАФ

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи Помпео и Путин в Сочи вместо в 
Москва
Американският държавен 

секретар Майк Помпео отменя 
визитата си в Москва, но ще се 

срещне с руския президент Владимир 
Путин и с външния министър Сергей 
Лавров в Сочи. Помпео замина за 
Брюксел, където ще обсъди ситуацията 
около Иран и други въпроси, след което ще се отправи към Русия.

През миналата седмица европейските страни казаха, че искат да запазят 
иранската ядрена сделка и отхвърлиха „ултиматумите” на Техеран да откажат да 
се съобразяват с американските санкции.

Вашингтон и Пекин продължават 
консултациите
Вашингтон и Пекин ще продължат 

консултациите си по търговските 
въпроси. Президентът на САЩ 

Доналд Тръмп вероятно ще се срещне с 
държавния глава на Китай Си Цзинпин 
на предстоящия форум на високо рав-
нище на лидерите на Г-20 в Япония в 
края на юни. Според Белия дом Китай 
засега не е направил достатъчно за 

решаването на спорните търговски въпроси.

Испания задържа министър по 
искане на САЩ
Испания задържа бившия 

венецуелски министър на 
електроенергетиката Хавиер 

Алварадо Очоа по силата на издадена в 
САЩ заповед за арест. Алварадо е обект 
на разследване в Съединените щати по 
обвинения, свързани с предполагаемо 
пране на пари и венецуелската дър-
жавна петролна компания „Петролеос де Венесуела” (PDVSA). 

Представител на испанската полиция съобщи, че бившият венецуелски 
министър е бил задържан близо до дома си в Мадрид.

Сблъсък между САЩ и Палестина в 
ООН

На заседание на Съвета за сигур-
ност на ООН за заселническата 
политика на Израел в палестин-

ските територии палестинци и американци 
демонстрираха диаметрално противопо-
ложни позиции за бъдещия мирен план. В 
присъствието на съветника на президента 
Доналд Тръмп за Близкия изток Джейсън 
Грийнблат ръководителят на палестин-
ската дипломация Рияд ал Малики каза, че 

бъдещият американски план не е плод на „усилия, насочени към мир”.
Наскоро САЩ призна Ерусалим за столица на Израел.

Рудолф Джулиани се отказа да 
ходи в Украйна
Рудолф Джулиани, адвокатът на 

президента на САЩ Доналд 
Тръмп, обяви, че отменя пъту-

ването си до Украйна. Той трябваше да 
се срещне с новоизбрания президент 
на Украйна Володимир Зеленски и да 
го убеди да направи разследване по 
въпроси от интерес за Тръмп. Те са 
свързани с разследването специалния 
прокурор на САЩ Робърт Мълър за 
предполагаема руска намеса в американските избори.
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Младите често са 

били обект на кри-

тики и забележки 

във всички вре-

мена, и в днешно 

време това не е 

изключение. Обикновено на съвре-

менните тийнейджъри се гледа като 

на незаинтересовани, вгледани един-

ствено в себе си хора. 

Сред тях обаче има и такива, които 

категорично опровергават разпрос-

траненото мнение за тяхното поко-

ление. Те са загрижени, ангажирани 

с различни каузи – социални, поли-

тически, екологични. А освен това са 

дейни и решени да направят нещо, 

което да донесе промяна. 

Петима тийнейджъри вече добиха 

известност със своите действия, 

които вече се отразяват върху света, 

в който живеем. 

Родената през 2003 г. в Швеция

Грета Тунберг 
е един от примерите за активни и 

ангажирани млади хора с амбицията и 

желанието да променят света към по-

добро. Тя е един от най-силните гласове 

в дискусиите по проблемите, свързани 

с климатичните промени. През 2018 

г. Грета решава да създаде училищно 

стачно движение, след като през август 

същата година  е организирала свой са-

мотен протест на стъпалата на сградата 

на парламента в Стокхолм. На 15 март 

т.г. повече от един милион ученици се 

присъединиха към нейния бунт и изля-

зоха от класните стаи в знак на протест 

срещу липсата на мерки за борба с 

промените в климата. „След като наши-

те лидери се държат като деца, ние ще 

трябва да поемем отговорността, която 

те трябваше да поемат много отдавна”, 

казва Грета  Тунберг по време на среща 

на ООН за климатичните промени 

през миналата година. Според тийней-

джърката младите трябва да разберат 

„какво им е сторило по-възрастното 

поколение” и на тях им се пада задачата 

да оправят кашата, която то е създало, и 

да живеят с нея. 

Грета не се притеснява и не крие 

това, че аутизмът й е оформил 

нейния стремеж към активизъм. 

Неотдавна тя се присъедини към 

протестите на младите британски 

еколози в Лондон и изнесе реч и в 

Камарата на общините на британския 

парламент.

Малала Юсафзай
е една от най-известните тийнейджър-

ки в света. Младата жена, днес на 21 

години, написва и публикува анони-

мен дневник за живота си в Пакистан 

под властта на талибаните, когато е 

само на 11 г. Блогът й веднага при-

влича внимание и скоро след това 

тя започва публично да говори за 

необходимостта от това момичетата 

да имат по-добър достъп до образо-

вание.

Три години по-късно животът й 

главоломно се променя. В отговор на 

нейната дейност като активист на 9 

октомври 2012 г. Малала е простре-

ляна в главата от представител на 

талибаните, докато пътува в автобус, 

след като е била на изпит. Опитът за 

убийство за щастие е неуспешен и не 

само не успява да я спре, но и при-

влича още повече внимание върху 

нея. Тя основава неправителствената 

организация Malala Fund, която се 

бори за достъпа до образование 

на момичета, а през 2013 г. написва 

книга, която е издадена и на българ-

ски език.

Тя се появява на корицата на 

списание Time, а през 2014 г. става 

най-младият носител на Нобелова 

награда за мир. По време на речта, с 

която приема наградата, Малала под-

чертава, че отличието не е само за 

нея, а е за „забравените деца, които 

искат образование, за уплашените 

деца, които искат мир, за безгласните 

деца, които искат промяна.” 

Ема Гонзалез
През февруари миналата годи-

на стрелец влиза в гимназията 

„Марджъри Стоунман Дъглас” в 

Паркланд, Флорида, и убива 17 души. 

Много от тийнейджърите, които 

оцеляват след нападението, започват 

национална кампания за слагане 

край на насилието, причинено от 

огнестрелни оръжия. 18-годишната 

Ема Гонзалез е един от лидерите на 

това движение и основава групата, 

призоваваща за по-сериозен контрол 

над огнестрелните оръжия Never 

Again MSD.

Ема произнася въздействаща реч 

през март 2018 г. по време на Марша 

на нашия живот, който се провежда 

във Вашингтон. Тя прочита имената 

на своите загинали съученици и след 

това мълчи в продължение на някол-

ко минути. След което обяснява, че 

малко повече от шест минути са били 

необходими на стрелеца, за да убие 

своите 17 жертви.

След стрелбата и кампанията, 

започната от Ема и нейните съуче-

ници, във Флорида приемат закон, 

носещ името на гимназията. С него 

минималната възраст, необходима 

за закупуване на огнестрелно оръ-

жие, се вдига от 18 на 21 години и се 

въвежда тридневен период на изчак-

ване за получаването на повечето 

оръжия.

Днес 22-годишен, американският 

гимназист 

Джак Андрака 
е само на 15 г. когато създава нов евтин 

и обещаващ начин за ранно засичане 

на рак на панкреаса. 

За своето изобретение Джак 

Андрака печели 75 000 долара по 

време на Международния панаир 

за наука и инженерство на Intel. 

Тийнейджърът обяснява, че идеята 

му е дошла от четенето на свободно 

достъпни научни разработки, които е 

намерил онлайн. 

Създаденият от Джак тест пред-

ставлява лента филтърна хартия, 

покрита с разтвор от карбонови 

нанотръби и специално антитяло. 

Тестът се нуждае от количество 

кръв, равняващо се на една шеста от 

капка. Независимо от отзвука някои, 

сред които и самият млад откри-

вател Андрака, подчертават, макар 

и вълнуващо, че изобретението за 

момента е по-скоро „доказателство за 

концепция”, отколкото завършен про-

дукт. Тестът все още преминава през 

изпитания, които трябва да докажат 

неговата приложимост.

Историята на 

Амика Джордж 
като активист започва, след като про-

чита как благотворителна организация, 

която обикновено осигурява женски 

хигиенни продукти на момичета в 

Африка, е трябвало да пренасочи част 

от доставките към британския град 

Лийдс

Причината е, че в Лийдс изне-

надващо има момичета, които не 

могат да си позволят да си купуват 

такива продукти. Амика решава, че 

трябва да направи нещо, за да се 

бори с този тип бедност в родната си 

Великобритания и през 2017 г., кога-

то е на 17 години, основава организа-

цията #FreePeriods. Тя не спира дотам 

и организира протест пред сградата 

на британското правителство, на 

който 2000 души се обличат в черве-

но и призовават да се предприемат 

някакви действия. Натискът дава 

резултат и правителството обяви, че 

ще осигури финансиране за безплат-

ни хигиенни продукти за момичета 

във всички английски училища и 

колежи. За самата Амика кампани-

ята е показала, че „една ядосана 

тийнейджърка” може да доведе до 

политическа промяна изцяло чрез 

активизъм и чрез силата на интернет 

да свързва всички гневни еднакво 

мислещи хора.

Тийнейджъри с амбицията Тийнейджъри с амбицията 
да променят светада променят света
Те доказват, че младите не са 
безразлични и пасивни 

Ема ГонзалезГрета Тунберг

Амика Джордж Джак Андрака

Малала Юсафзай
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Наскоро няколко 
български медии 
публикуваха комен-
тари от социалните 
мрежи на наши съна-
родници, пътували в 

чужбина, които са установили кражба на 
вещи от куфарите си. 

Проверка на BG VOICE установи, че 
някои от цитираните постове са отпре-
ди няколко месеца. Въпреки това е въз-
мутително, че тенденцията за кражби 
на багаж на летище София продължава. 
През 2011 г. на аерогарата бяха инстали-
рани над 300 камери, с които тарашене-
то на чантите да бъде елиминирано, но 
явно това не е достатъчно. Досега няма 
отговор от ръководството на летището 
дали ще се вземат допълнителни мерки 
и дали са уличени конкретни служители.

Публикуваните коментари показват, 
че най-много са били кражбите на 
техника и цигари. Ето какво разказват 
някои от нашите сънародници:

“Внимавайте, на терминал 2 крадат 
и ви ровят в багажа. Днес от пътната 
ми чанта на „Райънеър“ от София до 
Лондон ми откраднаха 4 стека цигари 
(оставили са 1, бяха 5). Цигарите закупих 
от безмитната.” – Пламен Георгиев.

“На мен от 12 стека цигари ми бяха 
оставили 0 ,пожелавам им свещи да си 
купят със спечеленото!” – Радостина 
Михайлова.

“Преди няколко дни и дъщеря ми 
стана жертва на тези крадци!” – Ангел 
Спасов.

“Моля да споделите опит (дано 
да нямате!) с откраднати вещи от 

ръчен/чекиран багаж по маршрута 
България–Англия. В рамките на 6 месеца 
се прибирахме два пъти и и двата пъти 
ни обраха. Първия път ни откраднаха 
вещи от ръчния багаж, който от Ryanair 
задържаха при качване на самолета, 
защото вече бил препълнен, и си го 
получихме с липси на Станстед. Вторият 
случай е от снощи, когато с късния полет 
София–Лондон на Ryanair отново ни 
обраха чекиран багаж, който обвихме и с 
фолио на терминал 2, за да се предпазим, 
доколкото е възможно… Единият куфар 
дойде изцяло без фолио, а другият (сак) с 
разкъсано фолио и цип… не пожелавам 
на никого среднощния кошмар и разоча-
рованието, което преживяхме… Пазете 
вещите и нервите си и споделете как сте 
процедирали, ако сте изпадали в тази 
ситуация? Благодаря ви!” – Мария Недева.

“Персоналът на летището, отгова-
рящ за багажа, КРАДЕ от куфарите на 
пътниците. Днес ми откраднаха 2 стека 
цигари от багажа, който трябваше да е 
на борда с мен, но не, заради някаква 
нова политика на Rayanair крадливите 
господа ми взеха куфара за багажното 
и хубаво са си поровили вътре.” – Соня 
Георгиева.

“Крадци гадни! 4-ти път ми разбиват 
чисто нов куфар и вземат цигари и техни-
ка!!! Проклети копелета” – Симеон Колев.

“Крадат от чекирания багаж и никой 
не взема мерки. Вчера летях от София 
за Айндховен и са ми отворили сака, 
взели са 1 стек цигари и дори не са го 
затворили сака. Сменете си персона-
ла… Сложете камери… Както практи-
куват нормалните европейски летища. 
Трябва ли да се страхуваме от собстве-
ния си народ.” – Ании Ан.

“Пълно безхаберие! На мен ми от-
краднаха два стека цигари! Простотия! 
Пуснал съм жалба в Брюксел!” – Вели 
Велиев.

“И аз останах без цигари. Че се краде 
от летище София се знае от години, но 
вероятно си делят придобитото, затова 
не се вземат мерки!” – Николина Ганева.

Иначе в момента все още тече про-
цедура по определяне на нов концеси-
онер на летището, което до 10 години 

трябва да има нов терминал и нова 
писта според министъра на транспорта 
Росен Желязков. Но първо би трябвало 
да се оправят всички нередности от 

сегашните терминали и въпросът с 
кражбите трябва да е първостепенен, 
защото летище София е част от имиджа 
на страната ни пред света.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Все още крадат от 
багажите на летище София

Сигналите на засегнати пътници не спират



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Осъдена на смърт пакистанка 
пристигна в Канада
Християнката Ася Биби, която беше осъ-

дена на смърт в Пакистан по обвинения 
в богохулство, е напуснала азиатската 

страна и е пристигнала в Канада, съобщи 
адвокатът й. Биби беше осъдена на смърт 
от съд в централната провинция Пенджаб 
през 2010 г., след като влязла в пререкание с 
мюсюлмани, докато работили във ферма. През 
октомври 2018 г. присъдата й беше отменена, 
което предизвика протести на мюсюлмани в 
страната и заплахи срещу нея.

По-малко от 20 процента са 
жените в бордовете

Канадските жени заемат по-малко от 20 на 
сто от позициите в бордовете на корпора-
ции според данни от проучване, оповестени 

от Статистическата служба на Канада. Според него 
повече от половината бордове в страната се упра-
вляват от мъже. Цифрите са базирани на данни за 
2016 г. от проучване, основано на пола, което ана-
лизира различията в корпоративните бордове в 

Канада. През 2016 г. 56% от корпоративните бордове са запълнени изцяло от 
мъже, в 28 на сто е имало само една жена и едва 15,2 на сто е с повече от една. 

Отава потвърди подкрепата за 
Украйна
Канадската министърка на външ-

ните работи Кристия Фрийланд 
потвърди пълната подкрепа 

на страната си за Украйна, след като 
комикът Володимир Зеленски бе 
избран за президент. Канада е един 
от най-постоянните съюзници на 
Украйна в противопоставянето й с 
Русия. Канадската външна министърка 
е първият високопоставен представи-
тел на страна от Г-7, посетил бившата съветска република след избирането на 
Зеленски за президент през април. Фрийланд, която е от украински произход, 
говори на украински език.

8 млн. канадци без достъп до 
правителствени кол центрове

Половината от 16-те милиона канадци, 
които са се опитвали да се свържат с пра-
вителствен кол център през 2017-2018 г., 

не са успели, сочи доклад. Той е установил, че 6,9 
млн. канадци, звънели в кол центровете на тру-
дови застраховки, на пенсионен план на Канада 
и на центъра за имиграция, бежанци и канадско 
гражданство, не са получили отговор от агент на 

съответното ведомство, 1,3 милиона са преустановили обажданията си. Онези, 
които все пак са успели да получат отговор, е трябвало да чакат повече от 30 
минути. 

Шофьор в Онтарио заснет да кара 
с отворени врати
Шофьор от Онтарио е бил заснет да кара 

колата си с широко отворени врати и стър-
чащи от тях части от мебели. В допълнение 

към отворените врати, влизащи в съседните платна 
на пътя, багажникът на колата също бил отворен и 
подпрян със стърчаща мебел. Според пътен полицай 
това не е първият път, в който вижда подобно нещо на 
магистрала в района. Според полицая такава гледка 
на магистрала е опасна и абсурдна. Не е ясно обаче дали ще има последици за 
шофьора, тъй като е трудно да се види регистрационният номер на колата. 





Здравейте, скъпи читатели и 
приятели! Днес искам да споделя с 
всички вас личните си наблюдения, 
свързани с навиците на инвести-
торите, с които съм работил през 
последните 13 години и с които сме 
се опитвали да градим финансови 
стратегии за бъдещето. Темата ще 
се фокусира върху подводните ка-
мъни, които могат да спънат всеки 
по пътя към финансовата независи-
мост. 

Ще използвам няколко опорни 
точки или подводни камъни, за които 
всеки би било добре да се замисли и 
да приеме като потенциална опасност, 
защото в някои случаи тези “подводни 
камъни” са обръщали стратегиите, 
които първоначално сме подготвили в 
една недостижима за съжаление реал-
ност. Ако, четейки следващите редове, 
разпознаете грешки, които и вие сте 
правили – замислете се отново и си 
извадете правилните поуки, които да ви 
служат занапред. 

1. Емоционална 
нестабилност поради 
липса на достатъчно 
финансова култура 

Основната грешка, която повечето 
инвеститори (независимо от инвес-
тиционния продукт) допускат, е да 
изпадат в дива еуфория или в бърза 
минидепресия. Тези две състояния 
са предизвикани от временното със-
тояние на пазарите и влияят много на 
хората, които обикновено или нямат 
определена стратегия, влизайки в 
играта, или просто искат да спекулират 
в кратки срокове с цел бърза печалба. 

Тези две емоционални състояния са 
опасни, защото ни карат да вземаме 
неразумни финансови решения, за 
които после често съжаляваме.

Например при скокове на пазарите 
на акциите и фондовете се наблюдава 
повишена активност от страна на ин-
веститорите, които изпадат в еуфория, 
купувайки активи и бидейки под опия-
няващото въздействие на позитивизма, 
който лъха от пазарите. Проблемите 
обаче започват при спадовете на 
пазарите.

При фондовете това не е толкова 
страшно, защото разпределението на 
компаниите вътре в тях винаги може 
да бъде променяно и да се променят и 
позициите, което евентуално води до 
нови върхове въпреки спадовете. Това 
е почти гарантирано да се случи при 
този вид инвестиции. 

Инвестирането в индивидуални 

акции, ценни метали и недвижимо иму-
щество не дава обаче същите гаранции. 
Никога няма гаранция, че когато заку-
пите индивидуален актив на определе-
на цена, ще можете да продадете същия 
този единичен актив на по-висока цена. 
Това е важно да се запомни и причината 
този факт да съществува е липсата на 
диверсификация, или с други думи – 
правилно разпределение на различни 
места, които да дават една пластичност 
при промените на пазара. 

За да избегнем този “подводен камък”, 
нашата работа е да се запознаем с все-
ки един актив и всяка една стратегия за 
инвестиране във възможно най-големи 
детайли, преди да сме инвестирали в 
тях, и каква гъвкавост дава тя. Когато 
нашето ниво на знания за активите е 
възможно най-високо, тогава емоцията 
се измества от логиката и можем да 
вземем по-добри финансови решения. 

2. Грешни очаквания 
Инвестирането в какъвто и да е актив 

обикновено идва с определени очак-
вания от инвеститора и в определен 
период от време, за който тези очаква-
ния да станат реалност. Знаейки, че не 
можем да контролираме всички аспе-
кти и движения по пазарите, поставя 
много от очакванията ни под въпрос с 
течение на времето – не по наша лична 
вина, а основно по причини, които не 
зависят директно от нас самите. Това 
може да ни докара неочаквано добра 
печалба за кратък период от време или 
да бутне надолу стойността на нашата 

инвестиция неочаквано. И двете са 
възможни. 

Поради тази причина е важно да не 
се поддаваме на алчност или на прека-
лен оптимизъм при изграждането на 
нашата стратегия. Нека се фокусираме 
основно на фактите, които можем да 
намерим, и след това да базираме очак-
ванията си основно на тях. Но дори това 
не гарантира успех на 100%, защото 
историята невинаги е добър показател 
за бъдещето на финансовите активи.

И тук пак опираме до стратегия, 
която взема предвид добрите и лошите 
развои на дадена инвестиция и има 
готов план за адаптация към всяка една 
от тези ситуации. Твърде детайлните 
очаквания са лош подход, имайте визия 
за вашата инвестиция и най-важното 
е да знаете какво искате тя да даде на 
вас и вие какво сте готови да дадете за 
нея, докато визията, която имате, стане 
реалност. Следете детайлите и се фоку-
сирайте върху нещата, които са под ваш 
директен контрол – работете върху тях. 
Останалото ще бъде такова, каквото 
е, но по мои наблюдения има начини 
за правилна адаптация и при спадове, 
и при покачвания на стойностите на 
инвестицията. 

Спадовете и покачванията са просто 
фази, които са извън нашия контрол 
и не са добри или лоши (както пове-
чето хора ги описват), но с правилна 
адаптивна стратегия към тези фази ние 
можем да извлечем максималното от 
тях. Важното е да сме наблюдателни и 
далновидни в стъпките и решенията си, 

а и да знаем кога е важно да се откажем 
като победители според целите ни. 

3. Липса на стратегия 
и визия за дадената 

инвестиция
Ето я и третата грешка, която повече-

то хора допускат – всички искат просто 
да закупят продукт и да реализират 
възможно най-голяма печалба. Тук 
влиза в сила алчността на човека и тя 
е най-лошият съветник при инвести-
рането. Фокусирайки се само върху 
това какво ще вземем от даден актив, 
а не какво се изисква от нас да дадем, 
за да постигнем целта си, е много лош 
подход. 

Повечето хора не са готови сами да 
се справят с “влакчето на ужасите”, по 
което всяка една инвестиция се движи 
в определен момент и често губят ви-
зия за това накъде са тръгнали. Почти 
всички искат да слязат от “влакчето на 
ужасите” в даден момент, но добрият 
инвеститор е предвидил как да реа-
гира, когато нещата не се развиват по 
най-добрия начин предварително. Той 
просто прилага този план в действие, 
без да влага огромни емоции. Това е 
много важно, защото липсата на ясна 
стратегия за добрите и за трудните 
времена може да ни струва много и 
също може да бъде причина някой 
да се възползва от нашето лежерно 
отношение, за да трупа печалби на 
наш гръб.

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Емоциите са опасни, защото ни карат да вземаме 
неразумни финансови решения

Най-големите Най-големите 
грешки на грешки на 
инвеститорите днесинвеститорите днес
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Годишната награда на десетото 
издание на конкурса „Българка 
на годината“ на Държавната 
агенция за българите в чуж-

бина отиде при една от най-обичаните 
българки в Чикаго – Ирина Гочева. Тя е 
ръководител на ансамбъл „Хоро“, който 
ни радва вече повече от 15 години.

Призът, който е на името на света 
Злата Мъгленска, е повече от заслужен 
за българката. Тя е родом от Сливен и 
основава ансамбъла в Чикаго заедно със 
съпруга си Тодор. Отначало танцьорите 
не били толкова много, ходели на репе-
тиции в църквата „Иван Рилски“ в Чикаго 
и шиели костюмите си сами. Постепенно 

съставът набира повече от 30 участници 
и в момента има повече от 20 хореогра-
фии. Освен на ансамбъл „Хоро“ в Чикаго 
Гочева е и основател на състав със 
същото име във Флорида.

„С годините българите си създадохме 
една малка България в Чикаго“, заяви 
победителката. „Приемам това високо 
отличие с уважение и благодарност и с 
отговорността да продължавам със съ-
щия ентусиазъм да предавам на българ-
ските младежи в Америка красотата на 
нашия фолклор“, каза още тя. По думите 
на Гочева тази награда е и за малките 
дейци от танцовата школа „Хоро“. „За мен 
тази награда е ново предизвикателство, 

ново начало за творчески идеи“, допълни 
още Гочева. 

С гордост и вълнение Гочева не 
пропуска да спомене имена като Филип 
Кутев и Маргарита Дикова. Според нея 
не само генетичната памет, а и усеща-
нето в душите ни кара да се хванем на 
хорото. 

В поздравителен адрес вицепрези-
дентът Илияна Йотова също приветства 
сънародничката ни. „Това е нашата иден-

тичност – онези видими нишки на нашето 
ДНК. Гочева има безспорни заслуги за 
пренасянето на българския фолклор 
извън пределите на България“, пише в 
поздравлението.

Сред номинираните за голямата 
награда бяха Дорис Ернандес-Дукова 
от Колумбия, основател на тамошната 
българо-колумбийска организация, 
оперната певица в Държавната опера 
в Хамбург Людмила Георгиева, както и 
Светла Кьосева, директор на българското 
училище в Будапеща. 

Припомняме, че през миналата година 
Ирина Гочева получи и почетен медал 
„Иван Вазов“.

„Българка на годината“ „Българка на годината“ 
Ирина Гочева от Чикаго стана Ирина Гочева от Чикаго стана 

Ирина Гочева получава наградата

Ирина Гочева и съпругът й Тодор
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Псевдопроблеми

За България ЕС е от изключи-
телна важност – защото е не 
само най-същественият гарант 
за нашата сигурност, но и двига-

тел на икономическото ни развитие. От 
българска гледна точка е необходимо 
да си отговорим защо не наваксваме 
достатъчно бързо изоставането си 
спрямо останалите страни членки. И 
защо дори Румъния се справя с тази 
задача по-добре от нас.

Вместо тези смислени въпроси 
обаче в кампанията за евровота се 
налагат псевдопроблеми, за които 
се предлагат неработещи решения. 
А се прави, защото е удобно – било 
за управляващите, било за техни 

„патриотични” съюзници, било за 
неориентирана опозиция като БСП.

Псевдопроблем 1: Миграцията
Проблем с миграцията няма. Още 

по-малко пък има място за параноя 
и паника. Работещите решения са 
ясни: договорености при кризи като 
сирийската с Турция и други съседни 
държави, на които се оказва помощ 
да приемат евентуални бежански 
вълни; засилване на общата охрана 
на европейските граници; разумни 
програми за икономическа имиграция, 
които да отговарят на потребностите 
на страните членки; солидарност с 
европейските страни по външната 
граница в кризисна ситуация.

Но вместо да се възприеме този 
подход, който така или иначе се 
налага, в България и на други 
места се навъдиха „борци срещу 
миграцията”, които предлагат 
псевдорешения. Например – „нулева 
миграция”. Но защо да не приемем 
млад квалифициран работник 
или учен, който иска да живее в 
Европа? Та подобен ксенофобски 
инат е най-бързият път към края на 
Европа. С около 6-7% от световното 
население днес тя произвежда около 
1/4 от световния БВП. Скоро обаче 
населението й ще се свие до 4-5%. 
Другото псевдорешение, което винаги 
се избутва напред, е държавите членки 
на ЕС да бъдат оставени сами да се 
справят с миграцията, като се ограждат 
с тел и пращат войски по границите. 

Това са фантазмите на всеки джобен 
Хитлер с блеснал поглед. И на всеки 
шкембе-патриот от Резово до Ламанша. 
Истината обаче е, че телта не спира 
мигрантите. 

Псевдопроблем 2: Федерална 
Европа

Вторият псевдопроблем в студията 
е „федерална Европа” – дали всички 
решения да се вземат в Брюксел? За 
добро или за зло този въпрос всъщност 
изобщо не стои пред европейците. ЕС е 
много далеч от федерално устройство. 

Въпросът дали ЕС може да 
федерализира повече области 
(например отбраната) е наистина 
сериозен. Европейските държави 
вече са узрели за по-сериозни стъпки 
в тази посока, а и мнозинството би 
подкрепило създаването на истинска 
европейска (федерална) армия. 
Докато „Европа на отечествата” е точно 
обратното на подобно развитие.

От българска гледна точка общо 
гарантираната европейска сигурност 
е от екзистенциален интерес. Докато 
Великобритания е на другия край на 
континента, ние сме до Турция и Русия. 
Парадоксалното е, че уж най-големите 
български „патриоти” и „бранители” са 
или безполезни, или направо вредни 
по отношение на общата европейска 
сигурност. 

Псевдопроблем 3: Християнството 
загива

Европа се насити с пазители на 
християнството, които обаче не 
приличат много на християни. И в 
България бившите комунисти масово 
станаха най-големи „християни”, което 
показва, че има нещо сбъркано в 
цялата работа.

Днес християните имат пълна 
свобода и огромни ресурси да водят 
живот според изискванията на вярата 
им. И ЕС е гаранция, а не пречка за това.

Именно поради това „пазителите 
на християнството” си измислят 
псевдозаплахи – като третия пол, 
джендъра, покварата на нравите 
и пр. Тази пропаганда е позната от 
едно време, когато съветското радио 
е твърдяло, че на Запад редовно се 
напиват с „кока-кола”.

Европа не е пияна, не се бойте. И 
не гласувайте за несъстрадателни 
християни – такива няма, както няма 
дървено желязо.

Може ли кампанията за 
евроизборите да бъде извлечена от 
тези псевдотеми и да бъде върната 
към истински важните въпроси? Ако 
публичната ни сфера не успее да се 
справи с тази задача, може да се окаже, 
че сме изпратили в ЕП специалисти по 
лов на бели мишки, които самите те 
пускат.

ДАНИЕЛ СМИЛОВ



2,12,1

2,52,5 1010

113113

метра е размахът на крилата на орел, който се блъснал 
в прозорец на къща в Аляска. Според собственичката на 
къщата шумът от удара бил като от бомба. Въпреки че 
счупила прозореца, птицата оцеляла и започнала да лети из 
къщата, причинявайки огромни щети.

млрд. долара са свободните средства, с които Аррlе 
разполага. Това дава възможност на компанията 
да продължи с придобиванията на нови фирми. През 
последната половин година Аррlе е сключила сделки с 20-25 
компании. 

в цифри

хил. автомобила с алтернативно задвижване са били 
продадени в България през 2018 г. Това е ръст от почти 60% в 
сравнение с 2017 г., показва статистиката на Асоциацията 
на производителите на автомобили (АСЕА). В България по 
последни данни се движат около 800 изцяло електрически 
коли и над 2 хил. хибрида.

хил. служители ще съкрати германският инженерен гигант 
Ѕіеmеnѕ, отделяйки част от бизнеса си в нoвa компaния. B 
глoбaлeн мaщaб към 2018 гoдинa Ѕіеmеnѕ имa 379 000 cлyжитeли. 
В дъщерната й фирма в България работя над 500 души.



Това, че Холивуд има доня-

къде необяснима слабост 

към персонажите на пси-

хопати със специфично 

очарование, едва ли е тайна. 

Но Меката ни киното като 

че ли постоянно го доказва. Пуснатият 

за разпространение от Nejfl ix Extremely 

Wicked, Shockingly Evil and Vile, е поред-

ното доказателство за това. Още с 

излизането на трейлъра филмът пре-

дизвика вълна от гневни коментари. 

За незапознатите във филма актьорът 

Зак Ефрон влиза в образа на известния 

американски сериен убиец Тед Бънди, а 

кадрите от трейлъра оставяха впечатле-

нието за един сякаш идеализиран образ 

на Бънди – нещо като рок звезда сред 

серийните убийци, разказва Би Би Си. 

Дори на самия режисьор на филма Джо 

Белинджър му се наложи да се оправдава, 

че крайният продукт е много по-различен 

от това, което се усеща в трейлъра, и че 

по никакъв начин не възхвалява Бънди, 

нито неговите действия. Това може да 

прецени всеки за себе си, след като фил-

мът вече е пуснат за разпространение. Но 

дори да го гледате с ясното съзнание за  

всички престъпления на Тед Бънди, фил-

мът позволява на зрителите твърде лесно 

да забравят, че всъщност става въпрос за

човек, изнасилил и убил 
най-малко 30 жени 

в САЩ.

Действието привидно се представя от 

гледната точка на неговата приятелка 

Елизабет Клопфър, изиграна от Лили 

Колинс. Тя през през цялото време остава 

заблудена за чудовищната страна на своя 

любим. И не само това, но дори след като 

попада в обсега на полицейското раз-

следване, дълго време защитава него-

вата невинност. Което придава на един 

откровен психопат като Бънди далеч 

по-приятен и човешки вид, отколкото той 

е имал в действителност. Самият Бънди 

е представен по-красив и сексапилен, 

отколкото е бил в действителност, а това 

е само допълнително преувеличение на 

неговата цялостна привлекателност.

Разбира се, може да се каже, че това 

акцентиране върху тази привлекател-

ност – не само физическа, но и цялостна, 

дава на зрителите възможност да про-

зрат какво толкова е видяла Елизабет 

Клопфър, а и много други от жертвите на 

Бънди. Това обаче също така позволява 

да се създаде и чувство за съпричастност 

към него у зрителите – точно този ефект, 

който режисьорът отрича. И ако това е 

само единичен случай, щеше да е просто 

един интересен поглед върху една позна-

та история. В случая обаче по-скоро става 

въпрос за културно натрупване. Само в 

Netfl ix, където освен филма за Тед Бънди 

има и документален сериал, посветен 

на живота му и неговите признания, има 

още два доста гледани сериала,

които представят 
явлението „секси психопат”

От едната страна е You – историята за 

едно наглед „добро момче”, което всъщ-

ност се оказва луд преследвач и убиец, 

с Пен Баджли („Клюкарката”) в главната 

роля. От другата е Dirty John, базиран 

на историята за серийния измамник и 

насилник Джон Мийхан. В главната роля 

е известният австралийски актьор Ерик 

Бана („Троя”, „Жената на пътешественика 

във времето”). Междувременно по HBO 

се очаква завръщането на хитовия сериал 

Big Little Lies, в чийто първи сезон една от 

основните теми беше домашното наси-

лие, манипулации и психически тормоз, 

който героят на скандинавския актьор 

Александър Скарсгард налага върху 

съпругата си. 

И в допълнение се очаква и нов прочит 

върху престъпленията на Чарлз 

Менсън и неговото „семейство” с 

Мат Смит в ролята на серийния 

убиец. Там важен момент ще бъде 

онова почти мистично въздействие, 

което той е имал върху жените от 

„семейството” му. До такава степен, 

че да ги накара да убиват. Всичкото 

това показване на „сексапилни 

психопати” и акцентиране върху 

магнетичната сила на агресивни 

насилници обаче има своето 

логично обяснение. Тези филми 

се разказват от гледната точка на 

жертвите и важен момент в случая 

е да се покаже в цялост, дори и 

леко преувеличено, с какво са се 

сблъскали.  Защото не става въ-

прос за зловещи чудовища, както 

обичайно си ги представяме, а 

напротив – за привлекателни и 

обаятелни мъже, под чиято по-

върхност се крият неподозирани 

чудовища. Това е моментът на 

Холивуд след #MeToo, който държи 

да покаже позицията на жертвите, 

на онези жени, които директно са 

се сблъскали с насилието. Дори 

и просто да са били заблудени от 

очарованието на насилниците.

„Мисля, че има все повече и 

повече желание да разберем опита 

на жените и да се отдръпнем от 

това да обвиняваме жертвите. В 

миналото казвахме: „Как може да 

е излизала, да е живяла с такъв 

човек и да не е знаела нищо?!” Сега 

вече има отдалечаване от този 

момент. И тези филми работят 

за това да покажат колко лесно 

е да попаднеш под влиянието 

на такива мъже”, обяснява Жан 

Мърли, доцент по английски език в 

Queensborough Community College 

в Ню Йорк. Той е и автор на „Възходът на 

трю крайм: Убийството на XX век и амери-

канската популярна култура”.

От друга страна обаче, съществува и 

специфичният проблем за този подход. 

Филмите и сериалите, които представят 

гледната точка на заблудените жертви, 

са подчинени почти изцяло на основния 

злодейски герой. Той неизменно се 

превръща

в най-силния и най-
влиятелния персонаж

макар и антигерой, който движи дейст-

вието. И това се прави най-вече с развле-

кателна цел, а не толкова за да покаже 

колко лоши са всъщност тези персонажи, 

независимо дали са реални или измис-

лени.

You например фокусира цялото си 

внимание върху антигероя преследвач. 

До такава степен, че дори гласът зад 

кадър е негов – звучи съблазнително, 

остроумно и даже интересно. За сметка 

на това персонажът на жертвата Бек е 

написан не кой знае колко интересно и 

завладяващо. И в един момент се стига 

дотам, че персонажът на преследвача 

става далеч по-интересен и зрителите 

дори изпитват повече емпатия към него, 

отколкото към скучно разработената му 

и поднесена жертва. Същото се наблю-

дава и в Extremely Wicked, Shockingly 

Evil and Vile. Въпреки че гледната точка 

на Елизабет Клапфър движи историята, 

далеч по-интересен е извратеният чар на 

Тед Бънди, отколкото представянето на 

личната драма на героинята й, независи-
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Фетишизирането им кара зрителите да 
забравят какво всъщност са извършили

Секси психопатите – странната слабост на Меката на кинотоСекси психопатите – странната

Тед БъндиТед Бънди, изигран от Зак Ефрон

Чарлз Менсън е имал почти мистично въздействие върху жените Менсън умира на 83 години

Антън Хопки

Филмът Big 
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мо от таланта на актрисата. 

Отвъд представянето на героите и 

слагането на акцентите при тях го има 

и моментът със самото предаване на 

насилието. Във всички тези филми, които 

искат да акцентират върху жертвите, поч-

ти задължително присъства елементът с 

чисто физическата красота на злодеите. 

Която в крайна сметка се превръща в сво-

еобразен щит за персонажите им. Самият 

бранш изисква при подобни истории 

участието на привлекателни хора, иначе 

едва ли някой ще си направи труда да 

финансира или да гледа подобно нещо. 

Това обаче

завърта нещата в един 
омагьосан кръг

в който на насилниците се изгражда един 

почти възхваляващ ги образ в поп култу-

рата, където техните имена се запомнят, 

за разлика от тези на жертвите им.

Професорът по криминология Дейвид 

Уилсън успява да проследи това романти-

зиране на психопатите назад във времето 

до Ханибал Лектър – доктора човекоя-

дец, създаден от писателя Томас Харис 

и великолепно изигран от сър Антъни 

Хопкинс. Лектър е естет – обича операта, 

добрата кухня, красивото и изящното, а 

цялостното описание, което получава, го 

представя като вдъхновяваща, макар и 

по извратен начин, личност. Както обаче 

отбелязва проф. Уилсън, читателите и 

публиката по-късно допускат погреш-

ната представа, че персонажът Ханибал 

Лектър автентично представя как изглеж-

да един сериен убиец.

Ученият прекарва цялата си кариера 

в това да разбива митове за психопатите 

престъпници, изградени от писатели и 

сценаристи. В книгата си „Животът ми 

сред убийци: Зад решетките с някои от 

най-опасните мъже на света” той разбива 

наложеното фалшиво схващане, че об-

щуването с подобни хищници те изправя 

срещу някой, който е готов да си говорите 

за Ницше, ренесансова архитектура и 

изкуство. „Напротив, всъщност серийните 

убийци са много обикновени и банални и 

обикновено не обсъждат престъпленията 

си”, категоричен е Уилсън.

Междувременно, когато става въпрос 

за истории по истински престъпления, 

професорът обяснява, че съществува сво-

еобразна йерархия на убийците, които 

интересуват развлекателната индустрия.

Например Тед Бънди многократно се 

превръща в източник за вдъхновение 

на писатели и сценаристи и за това 

свидетелстват множеството адаптации 

на историята му във филми, сериали и 

романи. Той освен това вдъхновява и 

много други чисто художествени фикции, 

подобно историите за Ханибал Лектър. 

Други убийци обаче, като например шот-

ландският чиновник Денис Нилсен, който 

от края на 70-те до края на 80-те убива 15 

млади мъже,

така и не влизат в интереса 
на Холивуд

Според Уилсън това отново се дължи 

на външния вид – ако убиецът изглежда 

харизматично и привлекателно, инте-

ресът към него рано или късно ще се 

появи. Ако, подобно на Нилсен, изглежда 

като „дългогодишен учител по география”, 

нещата са малко по-различни.

Друг важен момент е и профилът на 

жертвите – ако става въпрос за млади 

жени, развлекателната индустрия би се 

заинтересувала повече, отколкото ако 

това са типичните жертви на серийни 

убийства в САЩ – чернокожи млади 

мъже. Съответно вторите истории или по-

лучават по-малко отразяване в културата, 

или просто никакво. Всичко това според 

експертите говори за едно специфично 

фетишизиране на определен тип убийци. 

Както и с вампирите – една извратена 

романтична история, в която опасностите, 

заплахата и убийствата са просто част от 

пейзажа.

Дали обаче натискът върху Extremely 

Wicked, Shockingly Evil and Vile е промени-

ло това? Едва ли, тъй като Холивуд вече 

е доказал, че твърде много обича своите 

„секси психопати”, за да се откаже от тях 

толкова лесно.
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Историята на престъпник и милиардерка

В реалния живот 

привличането към 

откровени прес-

тъпници също не е 

рядкост. Най-пресният случай 

е с Клоуи Грийн, наследницата 

на модната верига Topshop, 

която забременя от обявения 

за „най-красивия престъпник“ 

Джеръми Мийкс и двамата ста-

наха родители на момченце. 

Макар и да не е психопат 

като описваните във филми, 

Джеръми Мийкс също успя да 

привлече сериозно медийно 

внимание. И дори успя да 

замени живота си на престъп-

ник с бляскавия свят на модата, 

след като негови снимки се 

разпространиха като вирус в 

мрежата, а новосъздаденият му 

имидж на „супер секси престъп-

ник” го изстреля към славата и 

богатството. В крайна сметка милиар-

дерската дъщеря се влюби в Мийкс, а 

първите им общи снимки се появиха на 

яхта в Бодрум, Турция. Тогава бившият 

затворник беше все още женен. 

Самият Мийкс, който е роден на 7 

февруари 1984 година, се прочу, след 

като полицията в Стоктън публикува 

във Facebook негова снимка с таг 

„Издирван престъпник”. Неговото 

изображение беше харесано от повече 

от 75 000 души, а коментарите под 

него бяха над 20 хиляди. 35-годишният 

Мийкс, наречен Синеокия бандит, е 

обвинен в притежание на оръжие и 

съпротива при арест на 18 юни 2014 

г. Два дни по-късно гаранцията за 

освобождаването му е вдигната на 780 

000 британски лири, а майка му реши 

да се възползва от славата на сина си 

и създаде страница, за да събере пари 

за освобождаването му. Преди този 

арест Джеръми е излежавал 9-годишна 

присъда за крупен обир от 2002 г. Той 

освен това признава, че е бил член 

на банда и притежава пистолет, който 

държи в багажника на колата си. След 

това интервю той отново е задържан и 

осъден на затвор, преди на 8 март 2016 

г. да бъде освободен от федералния 

затвор.

И дори и да не споделяте истерията 

по него, да смятате, че има излъчването 

на типичен престъпник, само малко 

по-привлекателен от обичайното, и да 

смятате, че милиардерската дъщеря е 

повърхностна и разглезена и не знае 

какво прави, това не променя факта, че 

животът на Мийкс се промени като с 

вълшебна пръчка.

Секси психопатите – странната слабост на Меката на кинотоа слабост на Меката на киното

инс като Ханибал Лектър Убиецът Денис Нилсън

little lies
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Ако мислите, че бога-
тите нямат проблеми, 
очевидно грешите. 
Оказва се, че и те могат 
да влязат в ролята на 
мигранти, и то нерядко. 

Разбира се, няма как да не се отчете, че 
за разлика от обичайните мигранти те 
са доста добре финансово обезпечени. 
Въпреки това обаче 108 хиляди мили-
онери са напуснали своите държави 
и са се преместили в други през 2018 
г., което е с близо 15 процента повече 
от 2013 г., сочат данни на базираната в 
Йоханесбург група New world wealth, 
изследваща глобалния пазар. 

Без особена изненада

най-предпочитани за 
започване на нов живот 

от мигриращите милионери са 
Австралия, САЩ и Канада, а най-голям 
отлив на богаташи има от Китай и Русия. 
Великобритания също не може да се 
похвали, че успява да задържи бога-
тите си хора, около 3000 милионери 
са напуснали Острова, а вероятните 
причини за това са „Брекзит“ и данъч-
ната система. Данните за миграция на 
милионерите сочат към условия като 
престъпност, липса на бизнес, както и 
религиозно напрежение.

Според New world wealth обаче тази 
тенденция може да се окаже предве-
стник на лоши неща, тъй като богатите 
хора често са тези, които напускат 
първи, защото разполагат със средства-
та да си тръгнат, за разлика от средната 
класа. 

Какво прави САЩ и Австралия топ 
дестинации и притегателен център за 
богатите хора? Австралия е начело на 
повечето класации на желани дести-
нации от богатите имигранти най-вече 
заради сигурността, липсата на данък 
върху наследството, както и заради сил-
ните бизнес връзки, които има с азиат-
ски страни като Китай, Япония и Южна 
Корея. Друга причина е устойчивият 
икономически растеж на континента, 
тъй като успя да излезе в голяма степен 
невредим от финансовата криза и не е 
влизал в рецесия от 27 години насам. 

САЩ следват Австралия, като най-пред-
почитани са Ню Йорк, Лос Анджелис, 
Маями и Сан Франциско. 

От другата страна са Китай и Индия, 
чиито милионери често търсят друга 
държава, където да се преместят. В 
Китай затягането на контрола над 

отлива от капитали пресече пътищата 
на някои от най-богатите китайци с 
данъчните власти. Друга причина за 
преместването на богати азиатци в 
развити западни държави е търсенето 
на по-голям комфорт, както и по-добро 
образование за децата им. Въпреки 

това тенденцията не изглежда много 
притеснителна за тези страни, тъй като 
там постоянно изникват нови милионе-
ри. А очакванията са, след като стандар-
тът на живот в тях се подобри, част от 
напусналите милионери да се завърнат. 

Сред губещите милионери страни 
са Турция и Русия. За миналата година 
4000 милионери са напуснали Турция, 
което се превръща в трайна тенденция 
за последните три години. 7000 бога-
таши пък е изгубила Русия, която носи 
последствията от санкциите, наложени 
й заради анексирането на Крим.  

Друга причина богатите да сменят 
местоживеенето си е също и 

желанието за 
неприкосновеност 

на личния живот.
В съответствие с Общия стандарт 

за предоставяне на информация, 
който през 2017 г. беше въведен от 
Организацията за икономическо съ-
трудничество и развитие (ОИСР), бан-
ките и другите финансови институции 
трябва да предоставят данни за чуж-
дестранните притежатели на банкови 
сметки пред местните данъчни власти. 
Които от своя страна обменят тази 
информация помежду си всяка година. 
Така правителствата откриват хора, 
които се опитват да укрият доходи. 
Експерти обясняват, че много от богати-
те хора търсят възможности да намалят 
рисковете от разпространението на 
информация относно техните сметки. 

Според доклад през 2019 г. своята 
емиграция ще започнат да планират 
рекордните 26 процента от милионери-
те по света. 

Междувременно получаването на 
гражданство и право на пребиваване 
посредством инвестиции се превръща 
в сериозен бизнес и в момента се 
оценява на 2 млрд. долара годишно, 
като в същото време създава притес-
нения и е обект на критики. От ОИСР 
следят за потенциални злоупотреби с 
тези схеми, а в края на миналата го-
дина публикуваха „черен списък“ с 21 
юрисдикции, между които островните 
Малта и Кипър.

Над 100 хиляди богаташи са сменили 
държавата през миналата година

И милионерите стават И милионерите стават 
мигрантимигранти

Най-голям отлив на богаташи има от Китай и Русия

Ню Йорк е сред любимите дестинации на милионерите мигранти
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Вече много се знае 
за синьото сирене и 
немалко домакини го 
използват във всеки-
дневното готвене за 
салати, дресинги или 

плънка за лазаня. Но почти никой не 
говори за зеленото сирене и че то идва 
от България, от ловешкото село Черни 
Вит, сгушено в Тетевенския Балкан. 
Специалистите го открили малко след 
като страната ни се присъедини към 
Европейския съюз. Тогава италиански 
представители на движението „Хранене 
на бавни обороти“ (Slow food), което 
промоцира локално произведената и 
традиционна храна като алтернатива 
на лесно достъпния и евтин фаст фууд 
от вериги като „Макдоналдс“ и „Бъргър 
Кинг“, откриват отличните качества на 
този продукт и помагат той да стане 
достояние на света.

Годината е 2007-а. Италианците от 
Slow Food потърсили кмета на Черни 
Вит Цветан Димитров за информация и 
мостра от зеленото сирене, произвеж-
дано там, което било почти на изчез-
ване. Кметът намерил мострата доста 
трудно. След много питане той стигнал 
до двойка старци (баба Ненка и дядо 
Кольо), които живеели в покрайнините 
на селото и които имали малко парче 
от редкия деликатес, останало им на 
тавана, където държали зимнината си. 

Италианците били впечатлени от 
българското зелено сирене и го пред-
ставили на международния фестивал в 

град Бра, на 50 км югоизточно от Торино. 
Тогава от движението „Хранене на бавни 
обороти” обявили нашето сирене за 

единствения продукт на 
Балканите с естествено 

добита плесен
За съжаление зеленото сирене не се 

произвежда в промишлени количества. 
Първо, защото условията за направата 
му са много специфични и второ, защото 
регламентите в Европейския съюз не 
позволяват продажбата на продукцията 
от сурово мляко от малки фермерства, а 
в България няма законодателство в тази 
насока, което да позволява изключване 
от тези регламенти. Необходимите ус-
ловия за „узряване“ на зелено сирене са 
три – овче мляко от отглеждани в Черни 
Вит овце (тетевенска или каракачанска 
овца), дървени качета и влажен въздух.

А защо овцете трябва да са точно в 
Черни Вит? Защото пасищата там съдър-
жат бактериите, които са в основата на 
образуването на зелената плесен. Освен 
това млякото от тетевенските и карака-
чанските овце има по-висок белтъчен 

състав в сравнение с тези от другите 
райони. 

Другият важен елемент са дървените 
качета. В миналото българите в Черни 
Вит ги използвали за направата на овче 
сирене. В тях те слагали както сиренето 
(което в началото е твърдо), така и 
саламурата. Дървото обаче позволявало 
саламурата да изтече бавно. Останалото 
вътре сирене стояло там поне 60 дни. В 
края на 70-те години на миналия век в 
употреба влезли пластмасовите бидони, 
които изместили дървените качета, за 
да се елиминира точно образуването на 
всякаква плесен, затова правенето на 
зелено сирене замряло.

Специфичният климат в селото 
пък спомага за постигане на плътния 
кремообразен състав и леко пикантен 
привкус на зеленото сирене. Черни 
Вит се намира на сравнително висока 
надморска височина в една от долините 
на Тетевенския Балкан, което, оказва 
се, е много важен елемент. Къщата на 
баба Ненка и дядо Кольо например е 
била на 1200 м надморска височина. 
Височинното разположение на сели-
щето води до големи температурни 

разлики през деня и нощта. През лятото 
сиренето било правено в дървените 
съдове, 

направо в кошарите из 
планинските пасища

и стояло там поне 60 дни. Качетата се 
прибирали в избите или зимниците на 
къщите чак през зимата, когато се отва-
ряли и сиренето се оставяло да „хване” 
плесен за десетина дни на температура 
от 10-15 градуса по Целзий. Точно тога-
ва сиренето добива зеления си вид – от 
взаимодействието на млечния продукт 
със студения и влажен въздух. След 
това деликатесът може да престои годи-
на, две или дори три. Плесента по него 
се образува без грам химия и човешка 
намеса за разлика от технологията при 
много от сините сирена, където те са 
„заразени“ с плесенна гъба изкуствено.

Първоначално много хора от Черни Вит 
смятали плесените за знак, че сиренето 
се е развалило, и старателно изстъргвали 
този позеленял слой или направо изхвър-
ляли всичко от качетата. С течение на 
времето обаче местните жители развили 
вкус към причудливото сирене.

Зеленото сирене върви отлично с 
плодове като круши, смокини, грозде, 
ягоди, горски плодове, както и сладко 
от дребни червени плодове, авокадо, 
ядки. Винаги може да се добави вино. 
От българските сортове това може да са 
„Рубин“, „Мавруд“ или „Гъмза“.

Според Цветан Димитров в последно 
време все повече жители на село Черни 
Вит 

са се върнали към 
традицията 

с правенето на сирене. Сред тях има 
и млади хора. „Всяка година при нас 
идват хора от Европа и Щатите да видят 
как се прави сирене от момента на 
доенето на овцете”, разкрива Димитров. 
„Те също изучават всички условия за 
образуването на естествената плесен 
по зеленото сирене. Убеден съм, 
че и европейците, и американците 
заимстват различни елементи от 
производството“, добавя експертът. 
Димитров казва, че засега няма начин 
този продукт да се внася в САЩ, тъй 
като американските регламенти за 
произведени от сурово мляко храни са 
още по-рестриктивни. Пътуващите до 
България имигранти могат да опитат 
зеленото сирене както в Черни Вит, така 
и в София в ресторант „Космос“, където 
Димитров отскоро представя различни 
традиционни ястия, сред които и този 
уникален продукт.

Американци ходят в България да видят 
автентичното му производство 

Зелено сирене – патент Зелено сирене – патент 
на българското село Черни Витна българското село Черни Вит

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Цветан Димитров
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Да си главен изпълни-
телен директор на 
компания от Fortune 500 
е добре платена работа. 
Дали обаче същото 
важи и ако си президент 

на държава? Ето малко информация за 
мъжете и жените, които са сред най-
добре платените световни лидери.

Годишните им доходи варират от 
малко над 200 000 долара до над 1.6 
млн. долара и надхвърлят значително 
средното заплащане на гражданите в 
техните страни. Като цяло тези страни 
са сред най-богатите и високопроизво-
дителните в света.

Ето заплатите на някои от най-голе-
мите лидери в долари. Лидерите на аб-
солютни монархии като Катар, Бруней 
и Саудитска Арабия са изключени от 
класацията поради липсата на данни.

Конституционните монархии не са 
включени с изключение на случаите, в 
които най-високопоставените членове 
на кралското семейство имат правомо-
щията да назначават правителството. В 
подобни случаи, сред които са Кувейт, 
Бахрейн и ОАЕ, заплащането на дър-
жавните лидери често не се обявява 
публично.

Ето и кои са най-високоплатени 
държавни лидери в света:

Ксавие Бетел, премиер на 
Люксембург

Годишна заплата в долари: 278 035.
БВП на глава от населението: 93 

891.49 долара.
Люксембург е най-малката страна от 

държавите, които плащат най-много 
на своите лидери. Заплатата на Бетел 
е една от най-високите в света, но в 
същото време жителите на Люксембург 
изпреварват всички в тази класация по 
богатство.

Себастиан Курц, канцлер 
на Австрия

Годишна заплата в долари: 328 584.
БВП на глава от населението: 45 

478.96 долара.
Канцлерът на Австрия е много по-

млад от своите колеги.

Мохамед Оулд Абдел 
Азиз, президент на 

Мавритания
Годишна заплата в долари: 330 000.
БВП на глава от населението: 3 655.37 

долара.
Мавритания има сериозно място 

в китайската инициатива „Един пояс, 
един път“. Отношенията между властта 
в Мавритания и Китай са по-силни 
отвсякога, но между двете нации има и 
огромни различия. БВП на Китай е 2 400 
пъти по-голям от този на Мавритания, 
но въпреки това президентът Мохамед 
Оулд Абдел Азиз печели на месец 
толкова, колкото китайският президент 

Си Дзинпин на година.

Джасинда Ардерн, 
премиер на Нова 

Зеландия

Годишна заплата в долари: 339 862.
БВП на глава от населението: 35 

244.99 долара.
Премиерът Ардерн получава над 20 

пъти повече в сравнение с БВП на глава 
от населението в страната.

Ангела Меркел, канцлер 
на Германия

Годишна заплата в долари: 369 727.
БВП на глава от населението: 46 

719.29 долара.
Германският канцлер печели близо 

осем пъти повече в сравнение със 
средния БВП на глава от населението в 
страната.

Скот Морисън, премиер 
на Австралия

Годишна заплата в долари: 378 415.
БВП на глава от населението: 46 

554.63 долара.
Австралия няма ограничение за 

броя на мандатите на премиера и ако 
Морисън изравни близо 12-те години 
на поста на Джон Хауърд от 90-те годи-
ни и в началото на новото хилядолетие, 
той би натрупал състояние от над 4 млн. 
долара.

Доналд Тръмп, президент 
на САЩ

Годишна заплата в долари: 400 000.
БВП на глава от населението: 54 

440.90 долара.
Заплатата на президента на САЩ 

Доналд Тръмп е около седем пъти 
по-голяма от средния БВП на глава 
от населението в страната. Той обаче 
обеща да дарява цялата си заплата за 
благотворителност.

Ули Маурер, президент 
на Швейцарската 

конфедерация
Годишна заплата в долари: 482 958.
БВП на глава от населението: 56 

473.64 долара.
Мауер печели по 482 958 долара 

годишно – повече от всеки други дър-
жавен глава на страна членка на ОИСР.

Кари Лам, ръководител 
на администрацията на 

Хонконг
Годишна заплата в долари: 568 400.
БВП на глава от население: 57 081.14 

долара.
Лам оглавява една от най-добре 

платени бюрократични системи в света.

Лий Хсиен Лунг, премиер 
на Сингапур

Годишна заплата в долари: 1 610 000.
БВП на глава от населението: 86 

810.78 долара.
Лидерът на Сингапур Лий Хсиен Лунг 

печели над 20 пъти повече от средния 
БВП на глава от населението. Може 
ли високото заплащане на премиера 

обаче да носи ползи на гражданите? 
Жителите на Сингапур могат да бъдат 
сигурни в едно: никой не може да 
подкупи ръководителите им. Според 
индекса на корупцията на Transparency 
International Сингапур е най-неподкуп-
ната нация в света.

Частично обяснение за високата 
заплата може да е и цената на живота 
в Сингапур, тъй като градът държава е 
най-скъпият за живот в света.

Тръмп и Меркел се по-бедни от премиера на Сингапур

Ксавие Бетел, премиер на ЛюксембургЛий Хсиен Лунг, премиер на Сингапур

Себастиан Курц, канцлер на Австрия
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Компания, основана от 

българи, грабна най-

престижната награда в 

Обединеното кралство. 

EasySkinz Ltd е носи-

телят на The Queen’s 

Awards for Enterprise 2019 в категорията 

International Trade заради изключи-

телния ръст в международните си 

продажби извън Великобритания през 

последните 3 години. 

Престижната признание, което семей-

ство Тоточеви получава, е от наградите, 

които се връчват всяка година от 1965 г. 

насам и представляват 

кралски печат, символ на 
одобрение 

за най-успешните бизнес организации в 

Обединеното кралство. Кралица Елизабет 

II одобрява победителите лично, по 

препоръка на министър-председателя на 

Обединеното кралство, като наградите се 

определят в продължаваща половин годи-

на специална селекция на компаниите. 

След получаване на наградата от-

личените сред тях могат да използват 

кралската емблема на The Queen’s Awards 

for Enterprise в продължение на 5 години 

върху своите продукти, документи, марке-

тингови кампании, уебсайтове и рекламни 

материали. Наградата на EasySkinz ще 

бъде връчена лично от лорд-лейтенанта за 

района, в който се намира компанията. А 

на 11 юни двама нейни представители ще 

присъстват на специален кралски прием в 

Бъкингамския дворец на 11 юни с домакин 

принц Чарлз.

Историята на успеха започва, след като 

Ангел и Ивета Тоточеви се преместват 

във Великобритания след 25-годишен 

опит в българския рекламен бизнес. След 

това към тях се присъединяват синовете 

им – Христо, дипломиран със специалност 

„Връзки с обществеността” към Факултета 

по журналистика и масова комуникация 

на СУ “Св. Климент Охридски”, и Марио, 

който се обучава в CEMAST (Център за 

постижения в инженерството, произ-

водството и обучението за напреднали) 

към Fareham College. Четиричленното 

семейство управлява екипно дейността на 

компанията, създадена през 2014 година в 

Обединеното кралство. 

EasySkinz Ltd се занимава с дизайн, 

разработка и производство на „скинове” 

за смартфони и други електронни устрой-

ства. Скиновете се правят от самозалеп-

ващ се материал и са 

създадени да „облекат” 
устройството 

според дизайна на всеки конкретен 

модел. Те са сред най-бързо растящите 

по популярност аксесоари и предлагат 

допълнителна защита за мобилните 

устройства, като комбинират и огромно 

разнообразие от дизайни, текстури и 

възможности за индивидуална визия. 

Фирмата предлага продуктите си директ-

но на клиентите чрез официалния си 

уебсайт.

За много кратък период след основа-

ването си компанията на българското 

семейство става разпознаваем световен 

бранд благодарение на уникалните 

продукти, които 

разработва и 

предлага на паза-

ра. Те са изключи-

телно успешни във 

Великобритания, 

САЩ, Германия, 

Франция, Италия, 

Испания, Азия и 

Близкия изток. 

Компанията е 

следвана от над 

425,000 души във 

Facebook и 182,000 

в Instagram.

Българи отличени с бизнес 
награда от Елизабет Втора

Семейството получава 
признанието за изключителен 
ръст в международните продажби

Българската авторка, която в 
Австралия четат най-много 

Българката Елена 

Александрова Лонг се 

оказва най-четената авторка 

в Австралия. Книгата 

„Дългосрочни отношения. Да раз-

гадаем кода на семейните връзки” 

оглавява класацията на бестселърите 

в „Амазон” за по-малко от 24 часа след 

нейното публикуване. Българската 

авторка я създава като наръчник как 

да се справим с връзките си и да 

успеем да задържим човека до 

себе си. По признанието на Елена 

Лонг заедно със съпруга й Тревър 

решили да обединят усилията си, 

за да помогнат в изграждането на 

успешни връзки. Междувременно 

открили, че няма достатъчно книги, 

които на достъпен за хората език 

да обясняват кои са нещата, които 

допринасят за щастлив и дълго-

траен съвместен живот.  

Елена и съпругът й успяват да се 

справят със задачата за половин 

година и споделят в книгата си своя 

опит от работата си с хора, като 

същевременно разказват и опита 

от своя личен живот, разкривайки 

тайната на едно успешно семейство. 

Книгата на Елена и съпруга й е само 

на английски и се купува основно 

в Австралия, САЩ, Канада, а също 

и в страни като Бразилия, Германия, 

Турция, Обединените арабски емир-

ства и Белгия. Според Елена обаче про-

изведението им ще бъде преведено и 

на български език. Двамата със съпруга 

й не крият, че самите те са изненадани 

от успеха на съвместната им работа, но 

са доволни, че това, което споделят в 

нея, се разпространява по света и има 

толкова почитатели.

Семейство ТоточевиЕлена Лонг и съпругът й
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„Хубавите неща не стават 
насила, те се случват, ако 
ги оставиш да се наредят 
от самосебе си“, това е кре-

дото на Таня Костова, която ръководи 
формацията „Антика” и организира 
фестивал със същото име вече 19 години. 
Тържествените приготовления започват 
още с ритуалното вдигане на фестивал-
ната икона на светите братя Кирил и 
Методий от манастира „Свещен кръст“ 
в градчето Кастро Вали в Калифорния. 
Иконата била поръчана от Костова 
от България през 2004 г., направена в 
Пловдив и донесена в Щатите през 2005 г. 

„Преди това имахме хартиени 
изображения, но те се загубиха при 
ремонта на сградата, където праве-
хме фестивала”, разказва българката. 

„Исках иконата да бъде много голяма, 
за да може да се сложи над главата 
на най-високия музикант. Тя наистина 
стана огромна и тежи 25 кг. Получихме 
я тук и помолихме да я съхраняваме 
в един от православните манастири в 
района. Оттам я носим всяка година в 
българската църква в Сан Франциско“, 
разказва още Костова. Иконата е златна 
и е направена по църковните канони. 

Осветена е в Бачковския 
манастир 

Тя беше посрещната в Сан Франциско 
в петък на откриването на фестивала. 
В събота празничната програма беше в 
хърватския център. „Те много ни пома-
гат в лицето на директора Джон Дейли. 
Всяка година провеждаме фестивала 
там“, споделя Костова. Предвидливите 
домакини бяха организирали два 
концерта – един за по-малките и един 
за възрастните участници. В основ-
ния концерт участваха съставите 
„Нестинари“, „Фанфари Замбалета“, 
„Мераклии”“, „Едеса“, разбира се, 

„Антика“ и други. Интересен акцент 
беше и шоуто „Антика търси талант“.

Могат да участват деца или възраст-
ни. Отначало те получават оценки за 
изпълненията си от жури от професиона-
листи. След това талантите стават жури, а 
журито се качва на сцената. „Получава се 
много интересен обмен на опит и раз-
говор с публиката. Професионалистите 
разказват за живота си, така че всички 
могат да научат за живота им, а начина-
ещите могат да се окуражат да следват 
мечтите си“, обяснява Костова. Тя казва, 
че в предишни години големи музиканти 
като Юрий Юнаков също са участвали в 
шоуто за таланти и с радост са споделяли 
моменти от кариерата си. „Юнаков, който 
не е етнически българин, дори каза, че 
няма по-голямо богатство от нашата 
музика и че тя е на толкова високо ниво, 
че хората не могат да я асимилират“, 
припомня си Костова.

В неделя, на третия ден, 

фестивалът беше на 
колела 

Музиканти, певци, танцьори заедно 
с желаещите гости обиколиха Сан 
Франциско с автобус. „Пренасяме фес-
тивала на ключови места. Минаваме 
като вихър през най-известните за-
бележителности на града. Нещо като 
флашмоб, но аз не обичам тази дума и 
предпочитам да я заменям с изневиде-
лица.“ 

Тази година първата спирка беше на 
„Трежър Айлънд“. Там в началото на 
годината година ентусиасти от „Антика“ 
се присъединиха към акад. Олег Гочев, 
за да направят огромен стенопис на 
Мадарския конник. 

Тъй като малко след завършването му 
стенописът бил повреден от дъждовете, 
от „Антика“ отново се „вдигнали на кра-
ка“ и с малко помощ от местен българ-
ски бизнес поправили изображението 
точно за началото на фестивала.

Втората спирка беше на моста 
„Голдън Гейт“, третата – Дворецът на из-
ящните изкуства и последната –  паркът 
„Голдън Гейт“, където беше и голямото 
българско хоро. Вечерта завърши с 
музика от Родопа планина. В понедел-
ник фестивалната икона беше върната в 
манастира в Кастро Вали.

„Изневиделица“ от българи „Изневиделица“ от българи 
обиколи Сан Франциско за обиколи Сан Франциско за 
фестивала „Антика“фестивала „Антика“

Посрещане на фестивалната икона

На моста Голдън ГейтФорумът се провежда за 19-а 
година

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com



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

„натуралните храни“?„натуралните храни“?
Колко натурални са Колко натурални са 

Спомням си един много 
ентусиазиран клиент, 
когото тренирах преди 
години. Дойде при мен 
много развълнуван и 
позитивно настроен, 

споделяйки, че е направил първите си 
покупки от здравословна храна и вече 
е готов да се включи към групата за 
BootCamp, водена от мен. 

Оказа се, че пазаруваме в един и същ 
магазин за натурални продукти, но аз 
купувам само от лявата част на магази-
на, а той само от дясна. Все още пазару-
вал месото, плодовете и зеленчуците в 
обикновените магазини, тъй като било 
скъпо. Този разговор беше причина 
да добавя ”обучение по натурално и 
здравословно пазаруване” за клиентите 
си. Същият този разговор обаче ме 
принуди да си задам някои въпроси за 

качеството на храната, включително и 
това на селекцията в „моята” част на ма-
газинното пространство за пазаруване.

Направих необходимите проучвания 
и разговори с колеги и продавачи в 

магазините за натурални продукти и 
заключих, че не само клиентът, но и аз 
имаме доста неща, за които да се за-
мисляме. Например открих, че листата 
от червено цвекло, които използвам и 
препоръчвам на всеки за сутрешния 
зелен сок, се киснат в хладка вода в 
хладилните помещения, преди да се 
наредят гиздаво на щанда, за да се 
увеличи трайността им. Така, те 

могат да престоят до 3 
седмици в магазина

докато се продадат. Направо изтръпнах. 
Това означава, че те са започнали про-
цеса на плесенясване много преди аз 
да платя $4 за връзка листа (без главите 
кръвно цвекло). Така започнах пазару-
ването си от ферми и особено u-pick 
(„набери си сам“) ферми, които гаран-
тират, че не са пръскали продуктите с 
химикали. Този вид пазаруване отнема 
повече време, но от друга страна, пък е 
много забавен, особено ако прекарате 
времето си във фермата с приятели или 
децата ви.

Забавно е да се четат етикети и да се 
замисляме над текста и претенциите 
на продавача. По-долу ще дискутирам 
най-простичките лозунги по указания-
та, които ме впечатляват и ме карат да 
се подсмихвам.

Пред мен е пластмасова бутилка от 
прясно мляко, сертифицирано от Canada 
Organic с дата на използване до 30 май, 
или 25 дена от момента на покупката (да-
тата на производство е неизвестна). На 
етикета пише: Fresh milk from Canadian 
dairy farms. Да се насочим към думата 
„пресен” (в случая fresh). Всяка стока, 
която не е във фризер, маринована или 
изсушена, има живот не по-дълъг от се-
дем дни. Ако се обърнете за хранителен 
съвет към известния автор и специалист 
по аюрведа Дийпак Чопра, то той ще ви 
отговори, че 5 часа след третирането 
на храната (нарязване на зеленчуци 
и готвене) тя няма жизненодаряваща 
енергия. Ако издоите и пастьоризирате 
млякото днес и го сложите в хладилника, 
аз ви гарантирам, че 

след 30 дена то ще се е 

развалило дори ако е 
вакумирано

Знам това от експерименти, които 
съм си правила аз самата с продукти. 
Освен това единият от моите дядовци 
беше овчар и имам доста опит с домаш-
но приготвени млечни продукти. 

Много често се използва думата 
„натурално”. Оставям на вас да се 
замислите за момент, ако млякото не 
е натурално, то какво е!? Тогава защо 
някое от млеката и други продукти се 
маркират като натурални, а други не!?  

За да създадат по-дълъг живот на 
продажба на своите продукти, произво-
дителите много често използват добав-
ки и стабилизатори от така наречения 
списък G. R. A. S. (Generally Recognised 
As Safe). Това са стабилизатори, оцве-
тители и съхраняващи вещества, чиято 
употреба в хранителни продукти е 
разрешена след представени научни 
изследвания, доказващи тяхната 
безопасност за човека. FDA (Food and 
Drug Administration) е одобрила 280 
директни хранителни добавки и 55 
оцветителя, както и над 880 синтетични 
и натурални добавки за вкус. Въпреки 
че под натиска на обществеността този 
списък намалява и се гледа под лупа, 
ние все още консумираме добавки като 
Polysorbate 80, която можете да наме-
рите в буркана с кисели краставички. 
Дори официално предоставената ин-
формация на https://toxnet.nlm.nih.gov/
cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@
DOCNO+4359, който е държавен уеб-
сайт и представя рецензирани доклади 
(Peer Reviewed Reports), потвърждава, 
че това е химикал, който предизвиква 
от дискомфорт до сериозни травми при 
консумация от човека.

Ще завърша с един комичен случай 
от моето всекидневие. Видях надпис 
non-GMO eggs с Omega 3. Просто да 
се скъсаш от смях. Откога кокошките 
снасят генетично модифицирани и 
немодифицирани яйца. И от какво се 
състои жълтъкът на яйцето, ако не от 
омега 3 мастни киселини, антиоксидан-
ти и витамините А, Д, Е и К!?

Все още консумираме добавки, които предизвикват 
от дискомфорт до сериозни увреждания

МАРИЯ ТАНЕВА
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Учени са открили начин, който 
ще ни позволи да ядем кол-
кото си пожелаем, без да 

се тревожим, че ще качим излишни 
килограми, съобщава „Сайънс дейли“. 
Изключване на определен ген, познат 
под името RCAN1, може да спре трупа-

нето на килограми, свързано 
с консумацията на 

мазна и нездра-
вословна 

храна. 
Учените 

са 

направили експерименти с мишки, 
при които е било установено, че 
след изключването на въпросния ген 
гризачите можели да се хранят с висо-
кокалорична храна, колкото пожелаят, 
при това без да трупат калории.

При изключването на гена тялото на 
мишките спира да трупа калории от 
храната и ги изразходва веднага след 
нейния прием. Така „бялата мазнина“ 

– именно тази, която води до наднорме-
но тегло, се превръща в „кафява мазни-
на“, която тялото използва за енергия. 

Изследването е проведено от 
учени от австралийския университет 

„Флиндърс“ и университета в Тексас. 
Специалистите се надяват, че този 
пробив в генетиката ще позволи 
на медицината да разработи хапче, 
което да се справи със свръхнап-
ълняването. По думите на водещия 
изследването проф. Деймиън Китинг 
екипът се надява откритието да 
спомогне за разработването на ле-
карства, които ще доведат до реално 
сваляне на килограми. С което да се 
решат проблемите на много хора, 
страдащи от наднормено тегло, които 
по редица медицински причини не 
могат да го преборят.

Генна модификация ще позволи да 
ядем мазна храна, без да пълнеем

Нездравословно хранене и Нездравословно хранене и 
стройна фигура – мисия възможна стройна фигура – мисия възможна 

В света се пие все повече алкохол

В света се пие все повече алко-
хол в сравнение с преди 30 
години, което донякъде се 
дължи на повишената консу-

мация на алкохол в страни като Китай 
и Индия. Ако тенденциите се запа-
зят, глобалното потребление ще се 
повиши с още 17 процента през след-
ващото десетилетие. Според прогнози, 
покриващи близо 190 страни, до 2030 
г. половината от всички възрастни по 
света ще пият алкохол, а близо една 
четвърт ще злоупотребяват с него. 
Според авторите на изследването 
светът не е на път да постигне глобал-
ните цели за намаляване на вредната 
употреба на алкохол и призовават за 
по-сериозни контрамерки като по-
високи данъци и забрана за реклама. 
Близо 237 милиона мъже и 47 мили-
она жени в глобален мащаб страдат 
от разстройства, които се дължат на 
консумация на алкохол. В Европа тези 
проценти са най-висок – 15 на сто от 
мъжете и 3,5 процента от жените, а 
също и в Северна Америка, където 
процентите са съответно 11,5 на сто от 
мъжете и 5 на сто от жените. 

А  докато преди 1990 г. повече 

алкохол се е консумирал в страните 
с високи доходи, сега моделът се е 
променил значително заради масово-
то и повишено потребление в страни 
със средни доходи като Китай, Индия и 
Виетнам. През 2017 г. обаче процентът 
на младежите на възраст на и над 
15 години, употребяващи алкохол, 
все още е бил по-висок в Европа и 
Северна Америка. 

Къде колко пият 
Във Франция мъжете изпиват екви-

валента на 19 литра чист алкохол, а 
дамите – на малко под шест литра, или 
средно 12 литра.

Данните за 2017 г. за САЩ са 15 
литра за мъжете и 4,5 литра за жените, 
или средно малко под 10 литра. 

В Китай пък мъжете пият над 11 
литра алкохол, като това са предимно 
спиртни напитки и бира, а жените 
– три, или средно малко над седем 
литра. Въпреки че количествата са по-
малки, отколкото в САЩ, това е скок с 
близо 70 процента спрямо потребле-
нието през 1990 г. Очакванията обаче 
са до 2030 г. двете страни да разменят 
местата си. Според прогнозите тогава 
китайците ще пият средно над 10 

литра алко-
хол, а аме-
риканците 
ще намалят 
консумация-
та средно до 
9,5 литра. 

В региона-
лен мащаб 
най-ниско 
потребление 
на алкохол 
през 2017 г. 
е отчетено 
в Северна 
Африка и 
Близкия 
изток – сред-
но под литър 
годишно на 
възрастен. 
А най-висок 
процент на консумация на алкохол 
има в Централна и Източна Европа, 
като за няколко страни в този регион 
той надвишава средно 12 литра на 
възрастен годишно. Изненадата е, че 
първенец с над 15 литра е Молдова, 
следвана от Русия, Франция и 

Португалия средно с по 12 литра. 
Глобално потреблението се е увели-

чило от 5,9 литра чист алкохол на въз-
растен през 1990 г. до 6,5 литра през 
1997 г., като според прогнозите до 
2030 г. изпитото количество алкохол 
ще достигне 7,6 литра на възрастен.
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В съзнанието на почти 
всяка жена живеят някои 
клишета, които тя смята 
за истина само защото 
някой някога е казал, 
че е така. Това съвсем 

не е вярно и не е зле да се разделим с 
някои модни заблуди, които само ни 
ограничават, а понякога влияят дори на 
настроението и самочувствието. 

Може би най-разпространената от 
тях е, че винаги получаваш това, за 
което плащаш. Ако искаш нещо да е 
качествено, то трябва непременно да е 
скъпо. Истината е, че цената не гаран-
тира непремеса за това, което купуват, 
а за това, което те самите си мислят, че 
купуват. И като правило това е от полза 
за фирмите, а не за вас и за вашия джоб. 
Затова е добре да се прави разлика коя 
покупка си заслужава парите и с коя 

може просто да се 
похвалите, че е скъпа

но всъщност изобщо да не ги опра-
вдава. Първата стъпка към поправяне 
на тази грешка е да правите разлика 
между това, което изглежда евтино, 
и  друго, което изглежда скъпо. И да 
се поинтересувате и образовате, за да 
различавате високото качество на една 
материя от ниското, замаскирано като 
високо.     

Следващата заблуда е свързана 
по-скоро със собственото ви самочувст-
вие. Много често жените смятат, че една 
дреха стои по-добре на приятелката 
им, защото е висока и слаба, а не на 
тях самите. Истината е, че в повечето 
случаи, ако една дреха не изглежда 
толкова добре върху вас, просто стилът 
не е точно вашият. Самооценката, която 
правите, няма нищо общо с дрехите. 
Истина е, че всяка фигура е различна, 
но не дотолкова, че да не можете да 
носите дрехите си така, че да ви отиват 
и да изглеждате добре в тях. Важното е 
обаче да знаете как да си съчетавате. 

Една от основните заблуди е свър-
зана с най-важния ден в живота на 
една жена – сватбения. Тук заблудата е 
съвсем ясна – почти всяка бъдеща бул-
ка смята, че трябва да облече безумно 
скъпа рокля и да се вкара в преразходи 
за нея, за да се чувства перфектно. 
Колкото и специален да е този ден, 
идеята, че трябва да похарчите непри-

лично много пари за роклята, която ще 
облечете един-единствен път, е чиста 
заблуда. Разбира се, тя трябва 

да е красива и да ви кара 
да се чувствате специална

но това не означава непременно да 
дадете баснословна сума за нея. Далеч 
по-важно е как изглеждате и какво 
излъчвате, облечена в нея. 

Още едно разпространено убежде-
ние е, че високите токчета са по-стилни 
от равните обувки. Наистина високите 
токчета в голяма степен променят 
начина, по който стоите, но това може 
да направите и без тях, като просто по-
работите върху стойката си. Рецептата е 

проста – раменете назад, брадичката и 
гърдите напред и можете да постигнете 
същия ефект дори ако се разхождате 
боса по плажа. 

Ако смятате, че само вталените крой-
ки правят силуета женствен, това също 
не е съвсем вярно. 
Въпреки 
че вта-
лените 
кройки 
и носе-
нето 
на 
ко-
лани 

действително 
акцентират върху 
извивките, не е 
нужно  да носите 
нещо пристегнато, 
за да подчертаете 
своята женстве-
ност. Това може 
да се получи и с 

комбинация от цветове, които оптиче-
ски да създадат женствени извивки. А 
понякога може просто да сложите късо 
яке отгоре, което също би привлякло 
вниманието върху талията. 

И не на последно място е убеждение-
то, че трябва да се инвестира в класика, 
вместо в тенденции. Малката черна 
рокля може да изглежда задължителна 
за всеки дамски гардероб, но е по-до-
бре да плащате за дрехи, които най-
много ви харесват и които най-често ще 
носите. А ако толкова държите да имате 
нещо класическо, може да го намерите 
в магазините винаги когато ви се нало-
жи или ви се прииска да си купите.

Най-разпространените Най-разпространените 
модни заблудимодни заблуди

Цената невинаги означава качество, сватбената 
рокля може да не е безумно скъпа
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Товарните камиони изгарят 
все повече дизел, замърсяват 
градове и села и доприна-
сят за климатичните промени. 

Германия показа своя отговор на тази 
неособено добра ситуация ситуация 

– електрически кабели, разположени 
нависоко, които захранват тежкотовар-
ните автомобили.

Тестове на система, която позволява 
на камиони да черпят електроенергия 
от кабели, разположени над тях, бяха 
проведени на отсечка от 10 километра 
по една от магистралите в страната, 
съобщават германските власти.

Това е първият подобен тест по 
обществените пътища на Германия.

Разработена от “Сименс”, системата 
позволява на 

тежкотоварни превозни 
средства със специално 

оборудване
монтирано на покрива, да се свързват 
с електрическите кабели, докато се 
движат с до 90 километра в час.

Веднъж свързани с кабелите над тях, 
камионите започват да се движат на 
електричество, а когато връзката бъде 
прекъсната, машините разчитат на 
хибридна система за задвижване.

Преовозните средства могат да про-
веряват дали в конкретния участък от 
пътя има налична система за електро-
захранване с помощта на специални 
сензори.

От „Сименс“ посочват, че нейната 
система eHighway комбинира ефек-
тивността на електрическите релси и 
гъвкавостта на камионите. Друга полза 
е рязкото свиване на количеството 
отделяни вредни емисии.

Експертите на фирмата казват още, 
че системата може да се интегрира 
със съществуващата инфраструктура, 
което я прави практичен начин за 
намаляване на вредните емисии и 
разхода на енергия на места, където 
железопътният транспорт не може да 
проникне.

Отворената секция за тестове е част 
от важна транспортна връзка между 
летището във Франкфурт и близкия 
индустриален парк. Скоро още две от-
сечки по магистралата също ще бъдат 
отворени за опериране.

Германското правителство е похарчило 70 млн. евро
за разработка на камиони, които могат 

да използват тази система за захранва-
не. От „Сименс“ посочват, че собстве-
ниците на камиони могат да спестят 20 
хил. долара от гориво при пробег 100 
хил. километра.

Транспортът с тежкотоварни маши-
ни е най-бързо растящият източник 
на търсене на петрол, сочат данни 
на интернационалния транспортен 
форум, който е част от Организацията 
за икономическо сътрудничество и 
развитие.

Според организацията, транспортът 
на стоки по пътищата ще бъде отговорен 
за 15% от прогнозното увеличение на 
емисиите въглероден диоксид по света 
до 2050 г.

Намаляването на вредните емисии в 
транспорта е една от ключовите цели на 
Парижкото климатично споразумение.

Проекти като този в Германия могат да 
бъдат част от решението на проблема.

„Захранваните с електричество ками-
они са конкретно ефективно решение 
по пътищата за въглеродно неутрален 
транспорт”, казва Рита Шварцерлюр-
Зутер, държавен секретар в герман-
ското федерално министерство по 
околната среда.

Тестове и демонстрации на систе-
мата са провеждани на отсечки със 
сходна дължина в Швеция и в близост 
до Лос Анджелис.

Първа магистрала за Първа магистрала за 
електрически камиониелектрически камиони

Германия с нова идея за Германия с нова идея за 
опазването на околната средаопазването на околната среда
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Сезонът за английския 
клубен футбол е исто-
рически. Надпреварата 
за титлата бе впечат-
ляваща. Освен това 
представителите на 

Висшата лига постигнаха огромни 
успехи, след като и на двата финала 
на европейските клубни турнири ще 
играят по два английски отбора. За 
„купата с големите уши“ на финала на 
Шампионската лига ще спорят „Тотнъм“ 
и „Ливърпул“. Трофеят в Лига Европа 
ще бъде притежание на „Челси“ или 
„Арсенал“.

Числата и фактите са многозначител-

ни. За първи път в историята четири 
отбора от една държава ще играят 
във финалите в двата водещи евро-
пейски клубни турнира. Три отбора 
от Лондон ще спорят в двата финала. 
Мениджърите на четирите отбора са 
от четири националности, 

но няма нито един 
англичанин

Юрген Клоп е германец, Маурисио 
Почетино е аржентинец, Маурицио 

Сари е италианец, а Унай Емери – 
испанец. Това е седмият финал в 
Шампионската лига, противопоставящ 
отбори от една държава. За втори 
път Англия има два отбора на финал 
(след 2008 г., когато „Манчестър 
юнайтед” победи „Челси”). Най-много 
пъти (3) Испания е имала два тима в 
решителния мач. „Тотнъм” е осмият 
английски отбор, класирал се за финал 
в Шампионската лига (преди Купата 
на европейските шампиони). Другите 

са „Арсенал”, „Астън вила”, „Ливърпул”, 
„Лийдс”, „Манчестър юнайтед”, 
„Нотингам” и „Челси”. Това е десетият 
случай, в който отбори от една държа-
ва ще спорят за купата в Лига Европа 
(преди Купата на УЕФА). За втори път 
английски отбори са на финал след 
първия сезон в надпреварата през 
1971-1972, когато „Тотнъм” побеждава 
„Уулвърхемптън”. Италия е рекордьор, 
като четири пъти отбори от Серия А са 
били финалисти.

„Ливърпул” е петкратен европейски 
шампион и три пъти е триумфирал във 
втората по сила надпревара. „Арсенал” 
не е печелил нито един от двата турни-
ра. Броят на головете, които четирите 

английски отбора са вкарали по пътя 
към финалите този сезон, е следни-
ят: „Челси” има 32, „Арсенал” е с 29, 
„Ливърпул” е с 22, а „Тотнъм” с 20. 

Как би могъл да бъде обяснен този 
невероятен успех? Още повече че в 
Англия е силно разпространено мне-
нието, че титлата в първенството 

е по-важна от 
европейските отличия

Причините за успехите са няколко. 

На първо място, Висшата лига със 
сигурност е най-оспорваното първен-
ство в света. Всяка година в Англия има 
5-6 отбора, които имат претенции за 
титлата и много често шампионът става 
ясен чак в края на първенството, поня-
кога дори в последния кръг. Подобна 
конкуренция изисква огромна кон-
центрация, която е много полезна в 
евротурнирите. Най-силните отбори 
в другите държави почти нямат кон-
куренция, докато в Англия завързани 
мачове се играят почти всяка седмица.

Втората причина е, че английският 
футбол е все по-малко английски и все 
повече европейски. Към обичайната 
физическа сила, борбеност и атлети-

зъм английските отбори от години 
добавят чисто европейски технически 
финес, тактически разработки и др. 
Това се дължи на огромния брой игра-
чи и треньори, които работят в Англия, 
но идват от други футболни школи.

Факт е също така, че водещите отбо-
ри от останалите европейски страни 
са или в криза, или в преходен период, 
което също спомогна за успеха на 
английските отбори на международна-
та сцена.

Триумфът на английския Триумфът на английския 
клубен футболклубен футбол
Какво се крие зад огромния 
успех на отборите от 
Висшата лига в Европа

Треньорът на „Тотнъм” Маурусио Почетина Нападателят на „Арсенал” Пиер Емерик Обамеянг
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺
- Иване! Простак такъв! Нали ми обе-

ща, че повече няма да ми изневеряваш 
с друга?!

- Ама тя е същата ма...

� � ☺
- Скъпи, ще ходя на църква да се 

изповядам.
- Вземи валидол за попа, да не му 

прилошее!

� � ☺
- Долен лъжец излезна тоя, муцка, 

долен! Подлъга ме, че имал земя в 
центъра!

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

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

� � ☺
Блондинка в пътническо бюро:

- Един билет за Париж!
- С коя компания искате да летите?
- Не искам компания. Предпочитам да 

летя сама...

� � ☺
Две блондинки:

- Представяш ли си, муцка, сега да 
дойде един богат бизнесмен и да ми 
даде 50 000$...

- А защо не един милион?
- Един милион е нереално...

� � ☺
- Вчера като се замислих, стигнах до 

извода, че Африка не е чак толкова 
далече.

- И как го реши това?
- Ами, много просто! Имаме един 

колега негър, който всяка сутрин идва с 
колело на работа.

� � ☺
Блондинка излиза от болницата. 

Нейната приятелка я чака от вън и я 
пита развълнувано:

- Какво стана, муцка... какво ти каза 
докторът?

- Ами не знам, каза ми... Ама какво 
беше. Козирог ли, Дева ли...

- Ама върни се да го питаш, че  може 
да е нещо сериозно.

Блондинката се върнала при лекаря:
- Извинете, какво ми казахте по-рано? 

Козирог или Дева?
- Рак... госпожице, рак...

� � ☺
- Муцка, кога е рожденият ти ден?
- Аз нямам рожден ден!
- Не може да нямаш!
- Може! Аз съм родена през нощта.

� � ☺
Блондинка звъни в Бърза помощ:

– Ало, помогнете! Сестра ми я боли 
главата и има температура...

– Висока ли е?
– Да, метър осемдесет и два...

� � ☺

Пътуват две блондинки във влака и 
си говорят.

- Това моето не е живот, а мъка!
- Намери си любовник и вземай от 

него по 500 лева на месец.
- Откъде да го намеря толкова богат?
- Тогава двама по 250.
- Също е трудно.
- Тогава четирима по 125.
Тогава се обажда мъж, дремещ до тях 

в купето:
- Като стигнете до 5 лева, ме събудете!

� � ☺
Блондинка чете етикета на пакет със 

сол: „натриев хлорид” и коментира:
- Ей, даже и в солта набутаха химия!

� � ☺
Блондинка става сутринта на Коледа 

и намира под елхата малка кутийка с 
пръстен.

Отваря я и прочита:
- Ще се омъжиш ли за мен?
- Миличък! - крещи тя. - Ставай бързо, 

Дядо Коледа иска да се ожени за мен!

� � ☺

Екскурзоводът:
- На това легло са спали Луи XII, XIII, XIV, 

XV и Наполеон!
- Ужас - казва блондинка - колко ли им 

е било тясно!

� � ☺
Блондинка в аптека:

- Ако обичате един диазепам...
- Рецепта имате ли?
- Госпожо, аз ако имах рецепта, сама 

щях да си го направя...

� � ☺
Катаджия спира автомобил, шофиран 

от блондинка.
- Вие какво, не виждате ли какъв знак 

има ей там?
Блондинката прем-

режва поглед в посока 
на знака, след това 
бърка в чантата си, на-
края вади кутийка, отваря я, 
изважда отвътре очила, слага 
си ги, пак поглежда към знака и 
казва:

- Не мога да кажа точно, но 
според мен е препинателен...

� � ☺
Една блондинка казва на друга: 

- Вчера си направих тест за интели-
гентност. 

- Е, какъв е резултатът? 
- Всичко е наред, резултатът е отри-

цателен.

� � ☺
Муцка, знаеш ли че тази година 8 

март беше в петък?
- Божеее, добре, че не е 13-ти!

� � ☺
Една блондинка заварва мъжа си с 

любовница в кревата. Вади от чекме-

джето пистолета и го опира в главата си. 
Съпругът:

– Недей, скъпа, не прави тази грешка!
– Млъкни, мръснико, защото ти си 

следващият!

� � ☺
Блондинка и брюнетка гледат филм. 

Главният герой е на прозореца и иска 
да се самоубие. И тогава брюнетката 
казва:

- Хайде да се обзаложим за 50 лева, че 
ще скочи.

- Добре, а аз се обзалагам, че няма да 
скочи - казва блондинката.

� � ☺
След 5 минути главният герой скача. 

Блондинката подава парите на брюнет-
ката, а тя и казва:

- Не мога да ти взема парите, аз съм 
гледала този филм и преди.

Тогава блондито отговаря:
- То и аз съм го гледала преди, но не 

очаквах, че ще скочи пак!

� � ☺
- Как е тъстът ти?
- Не питай!
- Да не е болен!
- По-лошо!
- Да не е умрял?
- Още по-лошо, смени си пола и сега 

имам две тъщи!

� � ☺
- Татко, как се е казвала тъщата на 

Адам?
- Адамовата тъща ли? Каква тъща в 

рая търсиш ти бе!

� � ☺
- Застраховайте тъща ми против 

пожар.
-А може би трябва и против наводне-

ние?
-Защо?
-Ами представете си, че не успеете 

първия път.

� � ☺
Вилна зона. Петър тича в двора на 

Гошо.
- Гошо, бързо дай две кофи вода!
Налива си две кофи и изчезва. След 

малко пак се връща:
- Дай още две!
- Кво става бе, Пешо, нали имаш собст-

вен кладенец…
Пешо: Абе, ситуацията е необичайна. 

Тъщата падна в кладенеца, а водата й 
стига до брадичката…

� � ☺
Тъща се кара на зет си: 

- Ти пак ли ядосваш моето малко 
момиченце?!

- Твоето малко момиченце вчера ми 
изпи всичката бира и преби най-добрия 
ми приятел…

� � ☺
Звъни телефона в пожарната. Обажда 

се възрастна жена:
- Помощ! Моля ви, къщата ми гори! 

Адресът е ул.” Хр. Ботев” 197!
- Ооо, Мария Петрова, на телефона 

съм аз - зет ви! Все още ли държите на 
думите си: „По-добре да умра, отколко-
то ти да влезеш в моя дом!”

� � ☺
- Марийке, много те обичам! Омъжи 

се за мен. 
- А с мама разговаря ли? 
- Разговарях, но въпреки това продъл-

жавам да тe обичам.

� � ☺
Три тъщи. 
Първата: Моят зет чете списания за 

птиците, вероятно като малък е мечтаел 
да стане орнитолог. 

Втората: А моят чете кулинарни спи-
сания, готвач вероятно е искал да стане. 

Третата: А съдейки по списанията, 
които чете моят, е мечтаел да стане 
гинеколог.

� � ☺
- Скъпи, забравих цветята в ресторан-

та!
- Не се връщай, аз забравих да платя 

сметката!

� � ☺
- Помощ! Спасете ни! Викнете пожара-

ната, гори ни къщата! 
- Тихо, скъпа, успокой се! Ще събудиш 

майка си…

Когато продавачка в 

магазин ме пита:

- Мога ли с нещо да Ви 

помогна?!

Винаги отговарям:

- Лозето ми е за 

копане!
Ама се сърдят...

ВОДОРАВНО: Катализа. Ескадра. Вал. Риц. Ниуе. Юг. Каланетика. Клони. Река. Одаи.
Пет. Десант. Снап. Сита. Сегет. Арау. Пики. Метох. Армии. Капсел. Валмо. Ни. Прилеп. 
Лактат. Факири. Етюди. Бем. Рота. Птица Одра. Чам. Краали. Франк. Бел. Аркан.Атлас. 
Пиратка. Каузи. Ти. Кредо. Цветя. Мантел. Скиор. СПА. Еан. Болид. Стил. Щаб.Джубе. 
Иглики. Сун. Арата. Лиерс. Милиони. Взрив. Ат. Разкритие. Фиати.

ОТВЕСНО: Завареник. Арабика. Асир. Талес. Капкомер. Небула. Малака. Иприт.Лакта. 
Низ. Нанс. Сирак. Тренд. Ок. Тире. Темели. Ракел. Жанр. Зито. Геле. Парад.Бурии. Раци. 
Сет. Петак. Особа. Кондов. Тилак. Клетви. Менада. Халюцинации. Азе.Си. Апа. Лада. 
Уводи. Куки. Рамки. Фазер. Глиф. Таел. Сарот. Ортит. Сливи. Опиум.Апдал. Ястие. Брюнет. 
Интернат. Пикрат. Агитации. Максималисти.

Виц в снимка

ПРЕМИНИ ТЕСТА
РАЗБЕРИ КАКЪВ СИ!



Discounts – до 70 цента на галон!!! №16274

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

**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

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 работи-
те в сферата на customer service? Обичате 
да работите с деца? Playroom caff e търси да 
назначи работници на пълен работен ден, 2 

Chicago + suburbs
ТЪРЯ ШОФЬОР С CDL-A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търя Шофьор с CDL 
клас А; Чист рекорд, хазмат е плюс; Предлагам 
добро заплащане и коректно отношение! Теле-
фон за връзка: 224-366-7257 №16292

WINDOW INSTALLER 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся инсталатори на 
прозорци. Плащам седмично и няма нужда от 
опит! Необходима е кола. Добро заплащане! 
Моля само сериозни кандидати! Tel.: 7734706885 
№16293

STEADY 
Цена US$ , Зипкод 60007, Предлага постоя-
нен курс Чикаго до Масачузец.Всеки weekend 
home.Трябва да имате HAZMAT. Tel.: 2243882400 
№16298

Project Assistant
Цена US$ , Зипкод 60527, Construction 
company is looking to hire Project 
Manager Assistant! Call 630-463-2729 for 
more details. 6302271111        №16304

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 №16299

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! №16300

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

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!!! Tel.: 8476659273 №16301

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

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 
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смени с добро заплащане. Английският е за-
дължителен, както и работа през уикендите. 
2243182108 №16213

$$$ ШОФЬОРИ $$$
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за OTR и регионални 
шофьори! Добро заплащане! Възможност за 
прибиране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки 
петък! Коректно отношение! За повече ин-
формация 847-665-9273 или (847) 483-8787! 
8476659273 №16249

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

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 
8476659273 №16248

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 транс-
портна компания търси да назначи CDL class 
A шофьор и OWNER OPERATORS. Предлагаме 
идивидуално и кореkтно отношение, добро 
и честно заплащане. За повече информация: 
847-571-0945. 2248480266 №16190

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на ка-
мьони 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 
работен 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. 
Желателно е да имате опит и да владеете ан-
глийски. 7084074466 №16176

CDL DRIVER- MIDWEST
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Dry van, 70ц/
миля. Над 80К годишно. Каране и почивка- по 
договаряне. В бизнеса от 2003. Само за най-
добрите водачи! 7738959620 №16182

БАРМАНИ И СЕРВИТЬОРИ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Ресторант „Механа-
та” набира сервитьори и бармани За повече 
информация на место или по телефона 1141 
lee str des plaines il 60016 tel: 847-824-0100 
№16151

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

OWNERS 
Цена US$, Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна 
работа. За информация търсете Зори на теле-
фон (224)659-2356. №16130

ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шофьор-дос-
тавчик за FedEx с любителска книжка в Carol 
Stream. Заплащане: $16-$20 на час. Фирмата 
осигурява камион, гориво и униформa. За 
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 
работен ден. За повече информация моля 
обадете се на 630.948.4547 х.601 6309484547 
№16119

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

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 заплаща-
не 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 информация, моля звънете на теле-
фон 847-418-6269 №16074

СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам строи-
телни ремонти 2248300447 №16034

TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A truck 
drivers за over the road (ОТR) и регионални 

курсове. Минимум 3 години опит, седмично 
заплащане до 0.65 цента на миля. За пове-
че 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. За-
плащането е като за голям камион. За повече 
информация 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

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

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР
Цена US$ 0.60, 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 работа среда и човешко от-
ношение. 7737421234 №16306

МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17109, Нужна е млада 
помощница 4 дни в седмицата за чистенето и 
управлението на жилища в Pennsylvania $18 
на час. Предоставяме стая. Tel.: 3039748716 
№16296

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ , Зипкод 17111, Необходими са ка-
мериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ 
час Предоставяме квартира. Tel.: 3039748716 
№16297

БИЗНЕС
Цена US$ , Зипкод 60016, Бизнес за Амбициоз-
ни, Предприемчиви и Находчиви ! PHP Agency 
Само сега кеш бонус $4000! Помагаме на се-
мейства и бизнес да спестяват и предпазват 
техните приходи 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 
помощница за менажирането на 15 къщи в 
Пенсилвания 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 камериерки 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

3 BDR APPARTMENT
Цена US$ 1850.00, Зипкод 60172, For 
rent 3 bedrooms, 2 bathroom apartment 
in Roselle. Fully remodeled. Available 
June 1st. Rent: $1,850 per month, $2,500 
security deposit. Tel.: 7737425068 
          №16302

ETAЖ ОТ КЪЩА АДИСЪН
Цена US$ 600, Зипкод 60101, Приземен етаж 
от къща в Адисън се дава под наем. Голяма 
уютна спалня със самостоятелна луксозна 
баня и перално помещение, отделен вход. 
В наема се включват консумативи, интер-
нет и едно парко място. Предпочитаме 
жена - $600 или двойка - $800. Имаме куче. 
+17738292393 №16261

2 BDR APPARTMENT
Цена US$ 1750.00, Зипкод 60007, For rent 
2 bedrooms, 2 bathrooms apartment in Elk 
Grove Village. Fox Run subdivision, great 
schools. Available June 1st. Rent: $1,750 
per month. $2,500 security deposit. Tel.: 
7737425068 7737425068          №16303

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 
уютна 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, ремо-
делирана 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-
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0357 №16214

ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Дава се под наем 
обзаведена стая за жена, след основен ре-
монт, в района на Golf Mill Mall, Des Plaines 
всичко включено. Изисква се едномесечен 
депозит. Стаята ще бъде свободна от 1 юни. 
2246168985 №16215

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 сво-
бодна.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. Чика-
го (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 
Търся под наем

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СТАЯ
Цена US$ , Зипкод 60018, Търся стая. Около 
летището. След Август 2019. Работя на смени. 
8592702860 №16305

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

САМОЛЕТЕН БИЛЕТ 
Цена US$ , Зипкод 4000, Самолетен билет от Чи-
каго до София 2 July-2 Aug връщане $890 ако 
имате интерес ми пишете ако имате интерес за 
други дати ми пишете - предлагам добри цени 
на полети. cosmetics2u@abv.bg 0878994226 
№16291

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! Оба-
ди 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

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

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

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

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

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, безплат-
на 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

ПРОДАВАМ VOLVO 2016
Цена US$ 75,000.00, Зипкод 60008, VOLVO VNL680 
2016 г. 371000 мили.В гаранция до 500 хиля-
ди мили,или до септември 2020 г. $75,000. Tel.: 
2243881039 №16294

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 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

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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Брайън Мей с призив относно 
климатичните промени 
Китаристът на легендар-

ната група „Куийн” Брайън 
Мей би искал музикан-
тите да се съберат, за 

да фокусират отново вниманието 
върху климатичните промени, както 
при поредицата концерти „Лайв 
Ърт” през 2007 г. Седемдесет и една 
годишният китарист, който е астро-
физик по образование и активист за 
защита на околната среда, призова 
за ново събиране на музиканти, 
за да бъде повторена поредицата 
концерти от 2007 г., състояли се на 
11 места. В тях участваха над 150 
изпълнители, включително Мадона, 
„Фу файтърс”, „Металика”, „Блек 
айд пийс” и Шакира. Целта бе да се 
получи обществена подкрепа за 
действията срещу климатичните 
промени. 

„Вероятно ще е нужно по-младото 

поколение да хване бика за рогата, 
казва Брайън Мей. – Ще помогнем и 
ние с каквото можем, но изисквани-
ята за подобна проява са свързани 

най-вече с по-младите музиканти.”
Той подчерта, че да се организира 

концерт, за да се привлече общест-
веното внимание, не е лесна задача.

Безос представи “Блу муун”
Най-богатият човек 

в света Джеф Безос, 
шеф на компанията 
за интернет търго-

вия „Амазон” и на космическата 
компания „Блу ориджин”, заяви 
във Вашингтон намерението си 
да участва в новото завладяване 
на Луната, представяйки проект 
за космически апарат, който през 
2024 г. ще може да транспортира 
дотам превозни средства и обо-
рудване. „Това е „Блу муун”, обяви 
Безос по време на представяне, 
докато завесите се отдръпваха, 
разкривайки прототип в естест-
вена величина на апарат за кацане 
на Луната с тегло над три тона 
празен и 15 тона зареден с гориво. 
„Блу муун” ще може да извършва 
меко кацане на лунната повърх-
ност с полезен товар от 3,6 тона 
и от 6,5 тона в по-голямата си 
версия. За апарата е разработен 

уникален двигател – Би И 7 (BE-7) 
„Това е невероятен апарат и той 
ще стигне до Луната”, заяви Безос, 

представяйки макета. Той обясни, 
че проектът се разработва от три 
години. 

Ан Хатауей със звезда на 
славата

Американската актриса Ан Хатауей 
получи своя звезда на прочутата Алея 
на славата на булевард „Холивуд” в Лос 
Анджелис в навечерието на преми-

ерата на новия й филм „Мошенички от класа”. 
„Наистина съм много развълнувана”, каза носи-
телката на „Оскар” за поддържаща женска роля 
през 2013 г. за филма „Клетниците”, благодарейки 
на почитателите си, които я подкрепят и й посве-
щават малко от времето си, и на хората, които са 
до нея от десетилетия. Звездата на 36-годишната 
Хатауей се намира срещу входа на Китайския теа-
тър – една от туристическите атракции в Холивуд.

Гълъб с превишена 
скорост

Пътна камера засне гълъб, прели-
тащ със скорост над разрешената в 
германския град Бохолт в Германия. 
Птицата е прелетяла със скорост от 45 

км/ч през жилищен район, където ограничението 
е 30 км/ч. Полицейската камера веднага заснела 
нарушението. Властите в града, който е недалече 
от холандската граница, публикуваха в интернет 
снимка на гълъба. Глобата за такова нарушение 
е 25 евро. Градските власти казаха, че гълъбът 
е бил „на курс за сблъсък с превозни средства и 
пешеходци”. Как обаче птицата може да изплати 
задължението си, остава неясно. Коментиращи на 
фейсбук страницата на полицията предлагат той 
да положи общественополезен труд като пощен-
ски гълъб.

Мел Гибсън влиза в ролята на 
Дядо Коледа
Холивудският актьор и 

режисьор Мел Гибсън ще 
изпълни ролята на Дядо 
Коледа във филма Fatman 

(„Дебелакът”) – комедия, която ще 
бъде предложена за разпростране-
ние на кинофестивала в Кан.

Гибсън ще играе Крис Крингъл – 
друго име на Дядо Коледа, във фил-
ма, който ще бъде режисиран от 
Иън и Ешъм Нелмс. Изпълнителни 
продуценти са Дейвид Гордън 
Грийн и Дани Макбрайд, които 
нарекоха филма „грубиянска при-
казка за Дядо Коледа”. В лентата се 
разказва за един нестандартен и 
недодялан Дядо Коледа, преслед-
ван от наемен убиец, ангажиран от 
12-годишния Били, който е получил 
въгленче в чорапчето си за пода-
ръци. Снимките трябва да започнат 
догодина. 

Правата за разпространение на 
филма ще се продават в Кан – най-
големия световен пазар на филми.

Мел Гибсън се снима в „Баща 
в излишък 2” (2017) и „Озлобени 
ченгета” (2018) и бе сред номини-

раните за „Оскар” през 2017 година 
за режисурата на военния филм 
„Възражение по съвест“.
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Китайски клечки за 
идеална фигура

Популярната британска манекенка и 
водеща на риалити поредица Лиса 
Сноудън разкри тайната на идеалната 
си фигура – китайските клечки.

Красавицата не се подлагала на никакви диети. 
Тя не ползвала и кантар. Разбирала, че е натрупа-
ла килограми, по дрехите си. Но това рядко й се 
случвало, защото всички свои ястия тя консуми-
рала с китайски клечки за хранене. По този начин 
била принудена да яде много по-бавно, което 
бързо я засищало. С този метод нейните порции 
станали значително по-малки.

„Когато се хранех с нож и вилица, се тъпчех 
набързо като канибал”, признава моделът.

Лиса избягвала да пие алкохол и си позволява-
ла най-много една чаша вино розе за обяд. 

Измамничка влезе в 
затвора за 12 години

Ана Сорокин, представяща се за наслед-
ничка на богато германско семейство, 
за да бъде приета в нюйоркското висше 
общество и да мами хотели и банки, 

беше осъдена на четири до 12 години затвор.
Съдът нареди Сорокин, наричаща се Ана 

Делвей, да върне почти 200 000 долара и да плати 
глоби от 24 000 долара.

Вината на Ана Сорокин беше установена още 
през април – откраднала е повече от 200 000 
долара, представяйки се за богата наследничка. 
Адвокатът й Тод Сподек заяви, че тя не е профе-
сионална престъпничка, нито заплаха за обще-
ството, а млада жена, направила много грешки.

Сорокин каза, че съжалява за грешките си.
Съдия Даян Кийзъл обаче обрисува картина на 

млада, суетна и безсъвестна жена, която е искала 
да влезе в обществото.

„Не виждам никакъв признак в ареста тя да се е 
замислила за всичките измами, кражби и лъжи” – 
каза съдия Кийзъл.

Камерън поздрави 
“Отмъстителите: Краят”
Режисьорът Джеймс 

Камерън поздрави създа-
телите на „Отмъстителите: 
Краят”, след като филмът 

подобри рекорда на „Титаник” в 
световния боксофис.

В поздравлението си в туитър 
до президента на „Марвел” Кевин 
Файги и служителите му Джеймс 
Камерън написа, че истинският 
„Титаник” е потопен от айсберг, но 
за филма е трябвало да се появят 
„Отмъстителите”. 

Филмът „Титаник” вече слезе на 
трето място по приходи. Друг филм 
на Джеймс Камерън – „Аватар”, оба-
че продължава да държи рекорда 
за всички времена с 2,8 милиарда 
долара, без да се смята инфлацията.

„Отмъстителите: Краят” вече 
спечели 2,3 милиарда долара от 
прожекции в света.

Река Нигер – люлка на 
цивилизацията
Международен изсле-

дователски екип 
откри доказателства, 
че басейнът на река 

Нигер в Африка е бил люлка на 
цивилизацията. 

ДНК анализ на диворастящи 
и култивирани растения ямс на 
континента показа, че в региона се 
е зародило растениевъдството. 

Древните земеделци предпочи-
тали растения с яки корени, които 
достигат до почвената влага и я 
поглъщат. Затова подбирали грудки 
с високо съдържание на нишесте. 
Освен това култивирането довело 
до приспособяване на горските 
разновидности към новите условия, 
които са характерни за полетата.

Резултатите от предишни изслед-
вания сочат, че преди около 6000 
години в басейна на река Нигер 
имало езера. Климатът в региона 
бил влажен и благоприятен за 
отглеждане на различни видове 

растения.
Учените предполагат, че когато 

в северната част на континента 
започнали да се появяват пустинни 

райони, древните хора в горите в 
Западна Африка се заели със земе-
делие, за да се справят с влиянието 
на по-сухия климат.

Откриха горещ лед
Американски учени 

потвърдиха съществу-
ването на свръхйонен 
горещ лед, който остава 

замръзнал и при температура напо-
ловина колкото тази на Слънцето.

Това състояние е възможно при 
огромно налягане.

Резултатите от експеримента 
могат да дадат информация за 
вътрешната структура на планети 
като Уран и Нептун.

На земната повърхност точката 
на кипене и на замръзване на во-
дата варира съвсем малко. И двете 
състояния обаче зависят от наля-
гането. Затова точката на кипене е 
по-ниска на по-голяма височина.

Във вакуума на Космоса водата 
не може да съществува в течна 
форма. Тя веднага започва да кипи 
и се изпарява дори при минус 270 
градуса Целзий – средната темпе-

ратура във Вселената, след което 
десублимира в ледени кристали. 

Съществува теория, че при много 
високо налягане се случва обратно-
то – водата се втвърдява дори при 

много висока температура. Учени от 
националната лаборатория „Лорънс 
Ливърмор” наблюдават точно това 
през миналата година. Сега го по-
твърждават с нови експерименти.
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Нови открития в златния 
дворец на Нерон
Археолози откриха богато 

украсена стая в Златния 
дворец на Нерон в Рим.

Стаята е наполовина 
разкрита. Долната част още е 
потънала в седименти. По стените 
обаче се виждат цветни мотиви, 
сцена с бог Пан, друга със мъж със 
сабя и колчан стрели, който се бие 
с пантера, а образът на сфинкса 
е върху пиедестал. Има и водни 
създания – както реални, така и 
измислени, архитектурни мотиви, 
гирлянди от растителност.

Археолозите са се натъкнали 
случайно на помещението през 
миналата година, когато издигнали 
скеле, за да реставрират свода на 
друга зала в пищния комплекс. Така 
видели голям отвор в ъгъла на та-

вана, разказа Алесандро д’Алесио, 
който отговаря за Домус Ауреа. 

Златният дворец е построен 
от Нерон през 64 г. след големия 

пожар в Рим.
Засега няма планове за допъл-

нителни разкопки заради страх от 
срутване.

Отношенията между Кан и 
Холивуд се затоплят
Филми на Тарантино, 

Джармуш, биографичен 
филм за Елтън Джон 
– след миналогодиш-

ното издание на кинофестивала 
в Кан, в което участваха много 
американски продукции и звезди, 
отношенията между Кан и холивуд-
ските студиа, изглежда, се затоплят 
в контекста на все по-голямата кон-
куренция между кинофестивалите.

„След като в Кан ще бъде по-
казан биографичният филм за 
Елтън Джон „Рокетмен”, това е 
важен етап, защото компанията 
„Парамаунт” не бе склонна да 
представя филми на фестивала”, 
заяви швейцарският журналист 
Кристиан Юнген, който е автор на 

книгата „Холивуд в Кан”.
Други големи студиа също ще 

присъстват в Кан като „Юнивърсъл” 
с филма на Джим Джармуш 
„Мъртвите не говорят” с участието 
на Бил Мъри и Селена Гомес и 

„Уорнър брос” с реставрирано 
копие на „Сиянието” на Стенли 
Кубрик. Силвестър Сталоун ще по-
каже кадри от „Рамбо V: Последна 
кръв” и реставрираната версия на 
първия филм от поредицата.

Ким 
Кардашян 
с нов 
тоалет
Tазгодишната Мет гала 

отдавна премина, но все 
още има отзвук от пищ-
ното събитие, което се 

провежда традиционно в Музея 
за изкуство в Ню Йорк. По тради-
ция на благотворителната проява 
се събират средства за Института 
за костюми към музея. Преди бала 
звездите, които са поканени, дефи-
лират по червения килим на музея 
в Ню Йорк, показвайки впечатля-
ващи тоалети.

Риалити звездата Ким Кардашян 
бе гост на галата в компанията на 
своя съпруг Кание Уест. Останалите 
от клана Кардашиян също присъст-
ваха на бляскавото събитие.

Нейният тоалет бе дело на Тиери 
Мюглер и благодарение на про-
изведението Ким се озова в листа 
за най-добре облечени звезди на 

вечерта. Макар модните крити-
ци да отбелязаха, че Кардашян 
изглежда възхитително, някои 

потребители в социалните мрежи 
разкритикуваха Ким, че изглежда 
нереалистично.

Пътуването е полезно за 
здравето

Учени доказаха, че пътуванията са 
полезни за здравето.

Доказано е, че пътуванията ободря-
ват организма, възстановяват енергията 

ни, помагат за установяването на душевен мир, 
лекуват стрес, депресия и негативните им после-
дици.

Дори и съвсем кратко „бягство” от дома или 
офиса е в състояние да рестартира целия ви 
организъм.

Дори и планирането на едно пътешествие 
оказва изумителен ефект върху тялото – прави 
ни по-щастливи и удовлетворени от живота. 
Пътуването не само редуцира нивата на стрес, а 
освен това разширява хоризонтите на мирогледа 
ни. Срещите с нови хора, опознаването на култу-
ри, потапянето в историята ни прави по-широко-
скроени.

Живеещите в 
извънградските райони 
затлъстяват

Броят на хората със затлъстяване, живе-
ещи в извънградските райони, нараства 
по-бързо от този на хората, живеещи 
в градовете, предадоха световните 

информационни агенции.
От 1985 до 2017 година световното население 

е наддало 5-6 кг и това увеличение е установено 
главно сред хората по селата. В града има по-
лесен достъп до здравословна храна и място 
за спорт и това може да обяснява географската 
тенденция.  

„Резултатите опровергават общоприетото 
мнение, че основната причина за нарастване на 
затлъстяването в световен мащаб е, че все повече 
хора живеят в градски условия”, каза Маджид 
Езати – професор в Имперския колеж в Лондон и 
един от авторите на изследването.
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Бекъм остана без книжка
Бившата звезда на 

„Манчестър Юнайтед“ и 
„Реал Мадрид“ Дейвид 
Бекъм загуби шофьор-

ската си книжка за период от шест 
месеца, след като бе уловен, че 
използва телефона си, докато 
шофира. 44-годишният Бекъм е бил 
забелязан от пешеходец, докато 
кара бентлито си в Лондон, призна 
вината си пред съда в Лондон и 
бе санкциониран. Заради нару-
шението Бекъм получи шест 
наказателни точки и по този начин 
събра общо 12, като предишните 
са за превишаване на скоростта. 
Прокурорът по делото Матю Спрат 
заяви, че бившият футболист е бил 
заснет от пешеходец, докато кара 
с бавна скорост и използва теле-
фона си. „Вместо да гледа пътя пред 
себе си и да внимава, той е гледал в 
скута си”, каза Спрат в съда. 

Затвориха най-известния плаж 
в Тайланд
Най-известният плаж 

в Тайланд ще остане 
затворен за туристи 
поне до 2021 г., обявиха 

местните власти.
Плажът Мая на остров Фи Фи Ле 

стана известен след заснемането 
на филма „Плажът” от 2000 година с 
Леонардо ди Каприо.

Посещенията на плажа достигна-
ли 5000 души дневно и властите 
в Тайланд обявиха, че спират 
достъпа, защото тълпите хора са 
вредни за околната среда. Мая 
беше затворен през 2018 г., за да 
бъде даден шанс на природата да 
се възстанови. Според наблюдате-
ли рифовите акули, които са били 
изчезнали заради тълпите от ту-
ристи, са се завърнали във водите 
край Мая. Службата по охрана на 
парковете в Тайланд обяви, че дори 

когато Мая бъде отново отворен, 
броят на посетителите ще бъде 
ограничен и няма да бъде позволе-
но да се стига с лодки до пясъчната 

ивица. Решенията на властите не 
се харесват на някои от местните 
хора, които разчитат на потока от 
туристи за прехраната си.

Съосновател на “Фейсбук” 
го иска разцепен
Един от съоснователите 

на „Фейсбук“ призова за 
разцепване на гигантската 
социална медия, като пре-

дупреди, че шефът на компанията 
Марк Зукърбърг е станал прека-
лено влиятелен.

„Време е за разцепване на 
„Фейсбук“, каза Крис Хюз, който със 
Зукърбърг основава социалната мре-
жа в общежитие, когато двамата са 
студенти в Харвардския университет 
през 2004 г.

В статия, публикувана в „Ню Йорк 
таймс“, той пише, че фокусирането 
върху растежа е накарало Зукърбърг 
да жертва сигурността и добрия 
тон за кликове и че глобалното му 
влияние става потресаващо.

Според Хюз бордът на „Фейсбук“ 
работи повече като съветнически 
комитет, отколкото като орган, 
контролиращ властта на изпълнител-
ния директор, който освен фейсбук 
контролира още инстаграм и уатсап 
(WhatsApp).

„Фейсбук“ приема, че успехът 
върви с отговорност“, каза вице-
президентът на компанията по гло-
балните въпроси и комуникациите 
Ник Клег, който е бивш британски 

вицепремиер. „Но не може да се 
налага поемане на отговорност с 
призиви за разцепване на успешна 
американска компания“, добави 
той.

Сайт за запознанства 
осъден за склоняване към 
проституция

Норвежки бизнесмен зад сайт за запоз-
нанства с богаташи получи 6-месечна 
условна присъда за склоняване на 
проституция. Съд в Белгия издаде 

присъдата на Сигурд Ведал, инвеститор на сайта 
„Богати срещат красиви“, който свързва въз-
растни богати мъже с млади жени. Ведал лично 
е глобен с 24 000 евро, а компанията му – с €240 
000.

Сайтът му предизвика скандал през 2017 г. с 
реклама, насочена към белгийски студентки.

Мобилни билбордове на компанията оби-
каляха райони край Свободния университет в 
Брюксел и насърчаваха момичетата да се регис-
трират с цел финансова облага и така да избегнат 
необходимостта да работят или да вземат сту-
дентски заем.

Рядка мечка броди между 
двете Кореи

Рядка азиатска черна мечка бе забе-
лязана в демилитаризираната зона 
между двете Кореи, съобщиха властите 
в Сеул. Кадри на животното, известно 

и като хималайска мечка, са били уловени от 
камера в източната част на зоната. Азиатската 
черна мечка е класифицирана като застра-
шен вид от Световния фонд за дивата природа. 
Демилитаризираният район се е превърнал в рай 
за растения и диви животни, като по данни на 
Южна Корея над 100 застрашени видове живеят 
там.

Заснетата мечка е била около 8-9-месечна, 
тежки между 25 и 34 кг и е наследник на животни, 
които дълго време са обитавали региона. 
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Салвадор Фелипе 
Хасинто Дали и 
Доменек, известен с 
артистичното си име 
Салвадоор Дали, е 
испански каталун-

ски художник сюрреалист, автор на 
световноизвестни произведения в 
областта на живописта, графиката, 
скулптурата, бижутерията, филми 
и книги. Художническите умения в 
неговите творби се приписват на вли-
янието и възхищението от майсторите 
на Ренесанса. Той е и много добър 
чертожник. Изгражда личен и твърде 
разпознаваем стил, който всъщност е 
доста еклектичен.

Дали е и един от най-емблематичните 
имена в света на изобразителното 
изкуство. Името му е разпознаваемо 
в почти всяка една точка на света. Но 
какво всъщност знаят хората за него? 
Сигурно в ума им изникват отличител-
ните му мустаци, които образно той па-
тентова като запазената си марка. Може 
би знаят, че е прекарал известно време 
в затвора и че се е познавал с Пикасо. 
Но какво всъщност стои зад неговите 
произведения и какво е посланието, 
което се е опитвал да предаде?

Испания определено може да се 
нарече страната на сюрреализма. 
Салвадор Дали е само едно от имената, 
които се свързват с това течение в 
изобразителното изкуство. В дългия 
списък откриваме още артисти като 
Миро, Оскар Домингес, Ремедиос 
Варо, Естебан Франсис, Луис и 
Алфонсо Бунюел, Маруха Майо, Хосе 
Кабайеро, Гонсалес Бернал и други. 
Сюрреализмът обхваща Испания в 
няколко основни точки – Барселона, 
Мадрид, Сарагоса и Тенерифе. А освен 
в изобразителното изкуство отчетливи 
прояви има и в поезията.

Експертите са категорични – сюрреа-
лизмът е не само течение в изкуството. 
Сюрреализмът е 

проява на 
революционерски дух

на бунтарство. Неслучайно първите 
творби в този стил се появяват в пе-
риода преди, по време и след Втората 
световна война. Сюрреализмът обеди-
нява писатели, мислители, художници 
и се основава на вярата във висшата 

същност на определени форми и 
асоциации, всемогъществото на съня 
и подсъзнателния ум. Трудовете на 
Фройд, свързани със свободните 
асоциации, анализ на сънища и с несъз-
нателното, са от ключово значение за 
сюрреалистите. Те гледат отвъд види-
мото, те са посланици на промяната 
на лошия, консервативен и воинствен 
свят, а чрез на пръв поглед изкриве-
ните си и странни образи предават 
именно това свое неистово желание за 
реформа на установения ред.

Защо обаче Салвадор Дали е цен-
трална фигура, щом се заговори за 
сюрреализъм? Неговите братя по дух 
и изкуство не са творили по-малко от 
него, нито са получавали по-малко 
възхищение от истинските ценители 
на изобразителното изкуство. Но 
Салвадор Дали е притежавал нещо 
много ценно – изключителна смелост и 
кураж да се изправи пред целия свят и 
да каже: „Аз съм различен!”

Не само изкуството му е привлича-
ло вниманието на хората. Целият му 
образ – външен вид, поведение, начин 
на обличане, е бил в неразрушима 
хармония със стила му на рисуване. 
Никога не е съществувало понятието 
„Салвадор Дали и неговото изкуство”. 
Каталунският художник е бил 

плод на собственото си 
изкуство

Той и творбите му са били едно 
неделимо цяло.

Дали има силно въображение и 
понякога необичайно поведение със 
забележителна склонност към нарциси-
зъм и мегаломания, които имат за цел 
да привлекат общественото внимание. 
Неговият ексцентризъм дори понякога 
привлича повече внимание от самото 
му творчество и критиците го тълкуват 
като рекламен трик. Дали проявява 
любов към всичко, което е позлатено, и 
прекомерна страст към лукса и ори-
енталската мода. Той дори си измисля 
арабско потекло.

Художникът е автор на над 1500 
картини, голяма част от тях вдъхновени 
от неговата муза – Гала. През 1931 г. 
той рисува една от най-известните си 
творби – „Упорството на паметта“, което 

въвежда сюрреалистичен образ на ме-
ки разтопени часовници. Художникът 
казва, че 

не може да живее и 10 
минути без Гала

която бащата му нарича „руско-френска 
проститутка“ и заради която изгонва 
художника от дома си.

Сюрреализмът е изпълнен с мистерия 
и много възможности за интерпретация, 
той прониква директно в най-дълбоките 
кътчета на подсъзнанието, разчупва 
табутата, размива представата за време 
и пространство, представата за образ и 
форма, както и самата представа за реал-
ността. Творчеството на Салвадор Дали 
пресъздава това, което е дълбоко скрито 
в подсъзнанието, където повечето хора 
се страхуват да погледнат. Чрез него той 
ни казва да не се страхуваме, защото 
тъкмо там се крие и истинският гений.

Салвадор Дали – Салвадор Дали – 
ексцентричният ексцентричният 

сюрреалистсюрреалист

Салвадор Дали и Гала

„Упорството на паметта”

„Любовна игра”

Художникът е притежавал силата и 
смелостта да каже, че е различен
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