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ОТ РЕДАКТОРА

Какво трябваше 
да направи Пулев

Досега се въздържах от коментар по 
темата „Пулев/Суши“. Не защото нямам 
мнение, но защото трябваше да се старая 
да го отразя фактологически и обектив-
но като репортер. Но тези ограничения 
паднаха, след като стана ясно решението 
на Спортната комисия в Калифорния. 
Първоначално ми беше смешно, но после 
за пореден път си дадох сметка, че бъл-
гарските звезди, политици и спортисти са 
тотално неподготвени за голям скандал. 
От една страна, така е, защото хората с 
пари, власт и слава в България се радват 
на безкритично (в повечето случаи) 
медийно отразяване. Българска Оливия 
Поуп няма и няма как да се роди на тези 
балкански ширини и нрави (решаваща-
та скандали героиня в сериала на АВС 
“Скандал”).

Невероятно ми се стори, че в първия 
и втория ден от скандала Кубрат Пулев 
и неговият екип бяха повече от неадек-
ватни. В деня, когато се събуждаш след 
мача и вече ти е минало замайването 
от крошетата и радостта от победата, 
не може да не си дадеш сметка, че CNN, 
FOX News, ESPN, L.A. Times, вестниците 
в Лондон и дори sportal.bg имат една 
тема и я определят за скандал. Пулев 
вече не е просто българска звезда, той 
е световна – с контракт с най-голямата 
спортна компания в САЩ, и правилата 
са различни. Едно е в “33” в  Студентския 
град, друго е в Лос Анджелис. Може да са 
малко лицемерни дори, но правилата в 
Америка са различни.

Ето какво трябваше да се случи – в 
деня след целувката, когато целият 
нормален свят заклейми поведението на 
Пулев, той трябваше да пусне извинение 
– дали като текст или видео, но написано 
от някой, който професионално се зани-
мава с потушаване на публични сканда-
ли. Да обясни поведението си с ударите 
в главата, с еуфорията от победата и 
южноевропейските ни нрави, но да не го 
предлага като извинение на ситуацията. 
Да поеме отговорност за случая, да се из-
вини от сърце (или поне така да  изглеж-
да, защото това е ПР все пак) и да обещае, 
че няма да се повтори. 

Междувременно неговият екип зад ку-
лисите дискретно трябваше да постигне 
споразумение с Джени Равало и да плати 
каквото би било нужно, за да може тя да 

коментира публично нещо в духа на това, 
че разбира постъпката му заради момен-
та и емоциите и че неговото извинение 
е достатъчно. Сумата щеше да е около 
100-150 хиляди долара. Отделно Пулев 
трябваше да дари пари на организация, 
която защитава жени, жертви на сексуа-
лен тормоз – още 25-30 хиляди долара. 
Да, да, знам, че са много пари на първо 
четене, но вероятно доста по-малко от су-
мата само за неговия адвокат сега и раз-
носките по всички тези изслушвания. И 
това, преди да трябва да се бръкне, за да 
се споразумее и с Равало в даден момент. 
Защото колкото тя и адвокатката й Глория 
Олред да се заричат в интервюта, че не 
търсят пари, ключовата фраза в техния 
отговор е “На този етап” – на този етап те 
не са завели граждански или криминален 
иск. Олред е истински питбул и знае как 
да побеждава жертвите си по-добре, 
отколкото Пулев на ринга.

Какво не трябваше да прави Пулев – да 
говори как репортерката искала повече 
от целувка, да пуска снимки и видеа с нея 
от афтърпартита, неговата приятелка, 
брат и фенове да я заплашват и тормозят 
в социалните мрежи. Защото всичко това 
не само че не помогна на изслушването 
(въпросите по темата дори не бяха до-
пуснати, така би било и в едно дело), но 
дори попречи – Олред използва думите и 
действията на Пулев и обкръжението му 
срещу него, определяйки ги като заплахи 
и отмъщение за това, че Равало дала 
публичност на случката. 

Пулев се размина сравнително леко, 
въпреки че може би изпусна мач с 
Антъни Джошуа, за който хонорарът му е 
трябвало да бъде 10 милиона долара, не-
зависимо дали бие или губи. Скъп урок.

А феновете му, които трябва да го 
подкрепят, му правят лоша услуга с 
окуражаването на стратегията на униже-
ния, заплахи и кибератаки към Равало 
– особено тези, които живеят в САЩ и би 
трябвало по-добре да познават правила-
та на играта тук. 

Ех, да имаше една Оливия Поуп и най-
вече някой, който да я чуе.

Хубав уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Д
елян Пеевски присъства често 
в медиите, но не и в пленар-
ната зала. Това стана ясно от 
информация, изпратена от 
главния секретар на Народно-
то събрание Стефана Карасла-

вова до Гражданско сдружение „Боец“.
За периода от април 2017 г. до април 

2019 г. депутатът от ДПС се е регистри-
рал само за едно пленарно заседание 
– това в първия ден от сесиите на 44-тото 
народно събрание. Той обаче няма 
командировки извън страната, които да 
оправдаят отсъствието му. Нито е глобен 
за това.

„Боец“ се опита да използва тези данни 
и да докаже, че Пеевски няма право да е 
в листите за евроизборите в края на май, 
тъй като 

не отговаря на 
изискванията за 

уседналост
От сдружението заявиха, че няма 

доказателства, че депутатът е живял в 
България или в страна от Европейския 

съюз през последните шест месеца и че 
не е правилно ЦИК да проверяват само 

адресната регистрация, на която се водят 
кандидатите. Избирателната комисия 

обаче бързо отговори, че не вижда 
нередности да се ползват данните за 
адреса от масивите на ГРАО.

От „Боец“ настояват също, че сайта 
„Биволъ“ е публикувал информация за 
пътуванията на Делян Пеевски до Дубай, 
които от 2016 г. до 2018 г. са били доста 
чести. Според справките полетите му 
най-често били с прикачване във Виена 
или в Милано, а също и през Лондон и 
Цюрих, но по-рядко. Много от полети-
те били в дни, когато за парламента е 
работен ден.

Последният път, когато Пеевски е 
забелязан публично да присъства в 
България, е на 19 април 2017 г, когато 
е бил и единственият му работен ден 
в пленарната зала. Той не присъства и 
на представянето на листата на ДПС за 
предстоящите избори. 

От сдружение „Боец“ внесоха сигнал 
по въпроса до Върховната касационна 
прокуратура и казват, че ще сезират Ев-
ропейския съд в Страсбург, Партията на 
европейските социалисти, Европейската 
народна партия и други.

Пеевски работил един 
ден за две години

Делян Пеевски

Депутатът не е глобяван за отсъствията си, сочи официалната справка
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Г
лавният прокурор Сотир Ца-
царов поиска от председателя 
на ДАНС Димитър Георгиев да 
предостави цялата информа-
ция за недекларираните акти-
ви зад граница на политици и 

висши чиновници. Така прокуратурата 
официализира слуховете, че се очакват 
разкрития за тайни банкови сметки и 
недвижими имоти в чужбина на хората 
от властта. Според наблюдатели това ще 
е следващата серия скандали в навече-
рието на евроизборите след „Апарта-
ментгейт“ и „Къщи за гости“.

Сред хората, които ДАНС ще проверя-
ва, са президентът, министри, депутати, 
магистрати, шефове на агенции и коми-
сии, кметове, шефове на БНБ, НОИ, мит-
ници, НАП, ръководители на специални 
служби, областни управители, ръковод-
ства на политически сили и др.

Изисканата информация засяга 
притежавани и недекларирани банкови 
сметки, недвижими имоти, друго имуще-
ство на значителна стойност, участия в 
търговски дружества, включително оф-
шорни компании, инвестиции в чужбина. 
Изрично е посочено, че трябва

да се обхванат и свързаните 
или подставени лица

Информацията е необходима „с цел 

извършване на преценка за наличие на 
предпоставки за упражняване на право-
мощията на прокуратурата”. Възможните 
варианти за прокурорска намеса са 
образуването на проверка по Закона 

за съдебната власт или на досъдебно 
производство по Наказателно-процесу-
алния кодекс.

Шефът на ДАНС Димитър Георгиев 
увери, че исканите данни ще бъдат 

предоставени. „Не е малко времето, 
което трябва да се провери. Надявам се 
в максимално бързи срокове да успеем 
да направим това, което е необходимо, и 
да извършим тази проверка”, уточни все 
пак той. Съдействие обеща и вътрешният 
министър Младен Маринов.

Не е ясно защо главният прокурор се 
е заинтересувал от този въпрос едва в 
края на мандата си, но се предполага, 
че това е удобен начин да се „осветлят” 
хора, за които отдавна се знае, че разпо-
лагат с активи зад граница, но досега над 
тях е имало „чадър”.

Преди няколко дни президентът 
Румен Радев също обяви, че е крайно 
време спецслужбите да се заровят в 
имуществото на политиците зад граница. 
„Виждате, че премиерът всяка седмица 
събира пряко подчинените му служби. 
Както се ровят в кофите за боклук за кон-
трабандни цигари, е време да се заровят 
и в задграничните, и в офшорните смет-
ки, в имотите и фирмите на политици 
чрез подставени лица”, смята държавни-
ят глава. Веднага след това Румен Радев 
се срещна с главния прокурор Сотир 
Цацаров, като разговорите бяха обявени 
като начало на консултации за бъдещия 
приемник на шефа на държавното об-
винение. Писмото на Цацаров до ДАНС 
идва само три дни след тази среща.

След „Апартаментгейт“: Тайни 
сметки на политици в чужбина

Прокуратурата поиска от ДАНС 
цялата налична информация

Главният прокурор Сотир Цацаров
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П
реговорите между Бъл-
гария и САЩ за доставка 
на изтребителите F-16 
засега не дават резул-
тат. Военният министър 
Красимир Каракачанов 

допусна, че е възможно сделката да се 
провали. Причината е, че по време на 
разговорите не е постигнато съгласие 
по приемлива за двете страни цена. 
Каракачанов все пак даде да се разбере, 
че преговорите ще продължат. 

“Цената за част от тази услуга на този 
етап е неприемлива. Ако не можем да 
постигнем необходимия резултат, имаме 
право да предложим на Народното 
събрание да прекрати този проект или 
да продължим преговорите с някой друг 
от участниците”, каза министърът.

Делегацията, която беше през мина-
лата седмица в САЩ за преговори, беше 
ръководена от заместник-министъра 
на отбраната Атанас Запрянов. В САЩ 
остават представителите на Военно-
въздушните сили, които продължават 
преговорите.

„България има възможности, но те не 
са безгранични. Трябва да се съобразим 
с цената, с пакета услуги и сроковете за 
плащане. Всичко е въпрос на пазарлък и 
на преговори. Ако цената не ни удо-
влетворява, имаме правото да кажем 

„не”. Няма да приемем всяка цена, която 
би ни била предложена”, обясни още 
Каракачанов. Той допълни, че България 
не иска да получи нищо даром, но

очаква 
нормални цени

съобразени с тези в други страни. Ми-
нистърът даде за пример Словакия.

От американската компания „Локхийд 

Мартин”, която произвежда F-16, комен-
тираха неотдавна, че очакват цената за 
България да е близка до офертите за 
другите страни.

Официалната информация на Аген-
цията по отбранително сътрудничество 
на САЩ за все още недовършена сделка 
със Словакия е за $2.91 милиарда за 14 
F-16 Block 70/72 V, или около 208 млн. 
долара за самолет. За 8 изтребителя, 

колкото иска да купи България, това 
прави $1.664 млрд.

Швеция и СААБ, които участваха в 
процедурата по избор със самолети 
„Грипен”, не се отказват да следят про-
екта.

„Не е коректно да назовавам кон-
кретни параметри. Ако тук не се получи 
нещо, може да поискаме от НС разре-
шение да започнем разговори с другите 
страни – Швеция или Италия. Няма 
ултимативно положение да приемем 
всякаква цена. Може да се отклоним от 
цената, но в приемливи граници”, каза 
още Каракачанов.

Италия предлагаше употребявани 
„Еврофайтър Тайфун”.

Със 130 гласа „за” от 214 гласували 
депутати през януари парламентът даде 
мандат на правителството на България 
да преговаря с администрацията на 
САЩ за покупката на 8 нови изтребителя 
F-16 block 70 (Ф-16 блок 70).

Преговорите за доставка 
на изтребителите засега 
не дават резултат

Цената може да провали 
сделката за F-16





BG ТЕЛЕГРАФ
Адвокатите пак няма да 
докладват клиенти на ДАНС

Адвокатите няма да докладват пред 
ДАНС за съмнителни операции и 
сделки на свои клиенти. Задълже-

нието отпадна с окончателните промени 
в Закона за мерките срещу изпирането на 
пари. То бе въведено в началото на 2019 г., 
но предизвика недоволство в гилдията. Ад-
вокатите протестираха, че така се превръ-
щат в доносници и нарушават адвокатската 
тайна, гарантирана им от Конституцията.

За да се тушира напрежението, работна група подготви компромисни тексто-
ве, които бяха внесени от ГЕРБ.

Земеделският министър 
Порожанов подаде оставка

Земеделският министър Румен Поро-
жанов подаде оставка. В мотивите за 
решението си Порожанов посочи, че 

не желае атаката срещу него да влияе на 
работата на правителството. В началото 
на май прокуратурата започна проверка 
на дейността му като бивш директор на 
Държавен фонд “Земеделие”, структурата, 
която е проверявала проектите по сканда-

ла “Къщи за гости”. На негово място парламентът избра Десислава Танева, която 
заемаше поста във второто правителство на ГЕРБ.

Две убийства за седмица 
стреснаха Костенец
Д ве убийства за по-малко от седмица 

стреснаха хората в Костенец. Градчето 
край София е под полицейска обсада. 

Силите на реда издирват 43-годишния 
Стоян Зайков, заподозрян за убийството на 
бившата си партньорка, която беше наме-
рена убита в петък. Няколко дни по-късно 
полицията откри и тялото на мъж, който 
живеел в непосредствена близост до дома 
на Зайков. 42-годишният Валентин Петров е бил убит с ловна пушка.

Пред журналисти преди дни убитият Валентин признал, че ако говори пред 
камера, Зайков може да посегне на живота му.

Цацаров поиска оставката 
на заместничка

По предложение на главния прокурор 
Сотир Цацаров заместничката му 
Пенка Богданова беше освободена 

и назначена за редови обвинител във Вър-
ховната касационна прокуратура. Реше-
нието е взето единодушно и без дебати от 
прокурорската колегия.

Като мотиви за предложението си 
Цацаров е посочил възникнала липса на 

усилия и възможност да работи с административния ръководител, т.е. с него и 
със заместниците му. Работата на Богданова щяла да се разпредели равномерно 
сред доскорошните й колеги.

Тол системата тръгва 
тестово от 16 август
Тол системата стартира с 3-месечен 

гратисен период на реални тестове от 
16 август. За това се разбраха предста-

вители на бранша и регионалното минис-
терство на среща при премиера Бойко 
Борисов.

Превозвачите се ангажират по време 
на тестовия период да монтират бордови 
устройства на автомобилите си, за да се 
проследи и анализира реалният трафик. 
Окончателните пътни такси за изминато разстояние за превозните средства над 
3.5 тона ще бъдат определени след тестовете.
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О
т най-големите добивни 
компании до герман-
ските автомобилопро-
изводители и японските 
козметични фабрики 
бизнесът по света се 

подготвя за косвените ефекти от тър-
говската война между САЩ и Китай.

Администрацията на Тръмп вдигна 
преди седмица митата върху китайски 
стоки за 200 млрд. долара, изпращайки 
вторични вълни към Азия и Европа. 
Увеличението на митата от 10 на 25% 
засяга хиляди китайски продукти от 
разнообразни сектори – морска храна, 
метали, машини и пр. Засегнати са 
потребителски продукти като лаптопи, 
ръчни чанти и козметика.

Пекин обяви ответни мерси и вдигна 
митническите такси за 5 200 американ-
ски артикула на стойност 60 милиарда 
долара. Повишението е от 5 на 25 про-
цента и влиза в сила от първи юни.

Поради глобализираната търговия 
двустранният търговски спор ще 
нанесе

удар на икономическия 
растеж

по целия свят. През април МВФ понижи 
прогнозата си за световния растеж за 
тази година от 3,6 на 3,3% и заяви, че 
търговското напрежение може да го 
снижи още, пише Wall Street Journal.

Засегнатите страни включват Южна 
Корея, която изнася полупроводници 
и петрохимикали за Китай, където те се 
вграждат в крайни продукти, изнася-
ни за САЩ. Корейският износ, една 
четвърт от който отива за Китай, през 
април спадна за пети пореден месец.

Японските компании за електроника 

също зависят от Китай, който използ-
ва техните компоненти. От Panasonic, 
която има заводи в Китай, заявиха, че 
търговският конфликт е отнел 365 млн. 
долара от оперативната й печалба за 

годината, завършваща на 31 март. Ком-
панията предвижда допълнителните 
загуби от 91 млн. долара през насто-
ящата фискална година.

„Не сме в състояние да изчислим 
напълно как конфликтът ще ни засегне 
чрез нашите клиенти”, посочва главният 
финансов директор Хироказу Умеда.

Катсуаки Номура, изпълнителен ви-
цепрезидент на Sharp, която изработва 
компоненти за камери и смартфони, из-
тъква, че често сочи конфликта между 
САЩ и Китай като причина за по-ниския 
растеж.

Сред базираните в САЩ производите-
ли на коли най-тежкият удар понесоха 
германските луксозни марки

BMW и Mercedes-Benz
И двете компании изнасят коли от 

американските си заводи за целия свят, 
включително Китай.

BMW изнася две трети от производ-
ството на завода си в Южна Каролина. 
През миналата година компанията отво-
ри фабрика в Китай, за да произвежда 
своя X3 SUV, като 
може да постъпи 
така и с други 
модели.

Финансовият 
директор на BMW 
Николас Петер 
заяви през мина-
лия месец, че фи-
нансовият ефект 
от търговския 
спор САЩ–Китай 
през втората 
половина на 2018 
г. се оценява на 
стотици милиони 
долари. Подобен 
ще е ефектът и 
от вдигането на 
митата.

Търсенето на китайски стоки бе 
най-големият двигател за глобална 
експанзия и ако митата останат, може 
да се ускори забавянето на китайския 
растеж, като удара ще почувстват не 
само компаниите, които са директно 
засегнати от митата.

ЕС вече заяви, че ескалация на тър-
говското напрежение може да осуети 
растежа в съюза.

„Някои компании с инвестиции в 
САЩ компенсират последствията чрез 
намалението на американските данъ-
ци”, посочва Луиза Сантос, директор 
международни връзки в BusinessEurope 
– най-голямата асоциация на европей-
ски търговски федерации. „Въпросът е 
колко дълго може да продължи това.”

Добивните компании в Австралия ве-
роятно също ще почувстват забавянето 
в Китай, който е най-големият купувач 
на австралийски природни ресурси 
като мед и желязна руда. Предните 
етапи на митническата война между 
САЩ и Китай

разтърсиха 
пазарите на метали

който е „зависим изцяло от глобалната 
търговия”, изтъква президентът на Rio 
Tinto Саймън Томпсън. 45% от приходи-
те от продажби на компанията идват от 
Китай, а други 15% - от САЩ. Фирмата 
се надява китайското търсене да устои 
на бурята, докато очаква продажбите 
за САЩ да намалеят под влиянието на 
търговската война.

Други добивни компании разкри-
тикуваха растящия протекционизъм. 
Според BHP Group, световният лидер в 
бранша, той пречи на растежа в различ-
ните региони.

Митническата война засяга и търго-
вията с мика – минерал, който в прахоо-
бразна форма се използва като цветови 
пигмент. Китай е вторият най-голям 
доставчик на мика за САЩ след Канада 
и най-големият за Япония.

Япония пък от своя страна е основен 
доставчик за САЩ на гримове, които 
използват мика за блясък. Японските 
износители се страхуват, че американ-
ските мита върху минерала ще свият 

производството му в Китай, което ще го 
направи по-скъп за тях.

„Ще бъде проблем, ако цената на су-
ровините нарасне заради повишените 
мита”, казва Казутоши Кобаяши, главен 
изпълнителен директор на японската 
козметична фирма Kose.

Увеличението на митата върху 
китайските стоки удря хиляди компании

Търговската война, 
която засяга всички
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В
дигането на митата за 
много китайски стоки 
може да ви изглежда само 
политически ход, който не 
ви засяга, но повишаване-
то им с 5 до 15% вслед-

ствие на търговската война между 
Америка и Китай се отразява директно 
на вашия джоб. Което пък означава, че 
протекционистичната търговска поли-
тика на администрацията на Тръпм ще 
ви излезе солено. И не само на вас.

Повишаването на тарифите за внос 
в Америка 

засяга повече 
от 5000 стоки

включително промишлени химикали, 
електронни платки и редица потреби-
телски продукти като мебели, облекло, 
електроника, чанти, багаж, велосипе-
ди и велосипедни каски, шампоани, 
парфюми, чинии, чаршафи, месо, 
зърнени храни и много други. Техните 
крайни цени ще скочат, ако не веднага, 
то много скоро след влизането в сила 
на новите мита. Това означава, че вие, 
както и мнозина американци, ще пла-
щате повече, когато отивате в магазина. 
А иначе голямата картина показва, че 
Америка ще увеличи паричните постъ-
пления в хазната със 72 млрд. долара.

От веригата „Уолмарт“ вече потвър-
диха, че цените на много стоки, внася-
ни от Китай, ще скочат осезателно, но 
и че ще се опитат да ограничат това с 
внасяне на стоки от други страни. 

Търговски експерти пресмятат, че 

търговската война на Тръмп с Китай

ще струва над 
2000 долара годишно 

на семейство
от четирима души. Добър пример за 
стоки, за които ще плащаме повече, са 
пералните машини. 

Те бяха едни от първите продукти, 
подлежащи на по-високи американски 
тарифи през миналата година. Цените 
им се повишиха с 12% за американ-
ските потребители, тъй като чуждес-
транните производители не можаха да 
изместят производството си в други 
страни и все още ги правят в Китай. 
Търговците на дребно повишиха и 

цените на сушилните със същата сума 
като при пералните, въпреки че сушил-
ните не бяха обект на тарифи, припом-
нят и от Чикагския, и от Федералния 
паричен резерв. Общо за миналата 
година американските потребители са 
платили 

$1,5 млрд. повече за 
закупуване на перални 

и сушилни
Това е между 82 и 92 долара за уред.
Експертите прогнозират, че някои 

от първите цени, които ще се увеличат 
сега, ще са на компютри, телевизори, 
мебели и гуми. Например много теле-
визори, внесени от Китай, биха могли 

да струват с 25% повече – ако компани-
ите повишат цените си, за да покрият 
цената на тарифата. Същият принцип 
важи и за други големи предмети като 
трактори, снегорини и лодки.

По-високите мита влизат  в сила от 
1 юни, така че все още имате време да 
направите тази голяма покупка, която 
сте планирали, за да спестите. Такива 
освен електрониката, тракторите, 
лодките и снегорините могат да бъдат 
и косачките за трева, екипировката за 
къмпинг и спортните стоки. За някои 
хора големи суми представляват дори 
закупуването на компютри и училищни 
пособия и дрехи, внос от Китай, които 
също ще имат нови цени след юни.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Колко ще ни струват 
митата на Тръмп?

Ако планирате голяма покупка, направете я през следващите 3 седмици



US ТЕЛЕГРАФ
Раждаемостта в САЩ на 
най-ниско ниво от 32 г.

Броят на ражданията в САЩ се е 
понижил още през 2018 година, 
като е достигнал до най-ниското 

си ниво от 1986 година. Това става ясно 
от данните на Центъра за контрол и 
превенция на заболяванията.

При 3 788 235 раждания през 2018 г. 
броят на новородените се е понижил с 
2% спрямо 2017 г. Раждаемостта се е понижила за жените под 35 години, но се е 
увеличила при тези на възраст от 35 до 44 години.

Извънредни мерки за защита 
на телекомуникациите

Президентът Тръмп подписа 
изпълнителна заповед, с която 
обявява извънредно положение 

за защита на телекомуникационните 
мрежи на САЩ от чуждестранни запла-
хи. С указа се забранява на US компа-
нии да използват телекомуникационно 
оборудване от компании, които могат 
да представляват опасност за сигурнос-

тта на страната. Това решение е смятано за част от по-широките усилия да се 
забрани достъпът на Huawei до американския пазар.

И Тръмп-син на разпит за 
руската на намеса в изборите
Д оналд Тръмп-младши, синът на 

американския президент, ще бъде 
разпитван в средата на юни в 

сенатската комисия по разузнаването 
в рамките на нейното разследване на 
предполагаемата руска намеса в прези-
дентските избори в САЩ през 2016 г.

Решението за явяването на Тръмп-
син в Сената е резултат от сделка между 
двете страни. При предишно даване 
на такива показания синът на Тръмп 
обясни защо е участвал в среща през юни 2016 г. с руснаци, които предложили 
компромат срещу демократката Хилъри Клинтън.

Хеликоптер падна в река 
Хъдсън, двама пострадаха

Д вама души пострадаха, след като 
хеликоптер падна във водите на 
река Хъдсън в Ню Йорк. Единият 

от ранените е пилотът, който е бил сам 
на борда на машината. Инцидентът е 
станал непосредствено до площадката 
за кацане. Това е и причината да по-
страда работникът на самата площадка. 
И двамата са без опасност за живота.

„Бяхме много изненадани, защото 
изведнъж видяхме как хеликоптерът из-

губи контрол и започна да се върти. Вероятно е заради вятъра”, обясни очеви-
дец на инцидента.

САЩ спират временно 
всички полети до Венецуела
Американските власти преустано-

вяват временно всички пътниче-
ски и товарни полети от САЩ за 

Венецуела. Това става по разпореждане 
на Министерството на транспорта.

Причината са вълненията в латино-
американската страна, по-специално 
тези около летищата, които заплашват 
безопасността на екипажите.

На 1 май американското управле-
ние за гражданско въздухоплаване препоръча на американските компании да 
напуснат територията на Венецуела в рамките на 48 часа.
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Алабама забрани абортите 
дори при изнасилване
Г

убернаторът на щата Алабама 
Кей Елън подписа един от 
най-рестриктивните закони за 
абортите в страната. Така мяр-
ката вече официално е в сила 
и включва дори случаите, в 

които бременността е плод на изнасил-
ване или кръвосмешение или плодът 
има увреждания. Изключения ще има 
само ако аномалиите на ембриона са 
смъртоносни или здравето на жената е 
в много сериозна опасност, както и ако 
бременността е извънматочна.

Наказанието за лекарите, опитали 
да проведат процедурата, е 10 години 
затвор, а за тези, които са я провели 
успешно – 99 години. 

Това са най-строгите 
ограничения 

на правото на аборт
приемани досега в САЩ.

В Мисисипи и Джорджия абортите са 
нелегални, след като се улови първият 
сърдечен ритъм на плода, което обик-
новено става около шестата седмица – 
преди много жени да са установили, че 
са бременни. Подобен законопроект се 
разглежда и в Луизиана. Охайо и Кентъ-
ки също имат такива закони, в Мисури, 
където на власт също са републиканци-
те, планират такъв законопроект.

Те са част от тенденция, започнала 
през последните месеци – подобни мер-

ки са предложени в 16 щата, в четири от 
които те вече бяха приети. 

Законът мина в сената на Алабама с 
25 на 6 гласа и мнозинството изрично 
отхвърли предложените от демократите 
поправки, които предвиждаха изклю-
чения за случаите на изнасилване или 
инцест. Всички гласували “за” са бели 
мъже, които никога няма да трябва да 
правят аборт, отбелязват критиците.

Законът в Алабама 
вероятно ще бъде оспорен 
и отхвърлен от съда, каквато, изглежда, 
и целта на вносителите му. Републикан-
ският щатски сенатор Клайд Кемблис 
заяви, че целият смисъл на писането на 
този закон е спорът по него да стигне до 
Върховния съд. През миналата година 
президентът Доналд Тръмп назначи 
в него Брет Кавано, като така даде 
мнозинство на консервативните съдии 
в институцията. Това отваря пътя за 
отмяна на ключовото решение от 1973 
г. по делото “Роу срещу Уейд”, което все 
още закриля правото на аборт на феде-
рално ниво през първите три месеца на 
бременността.

Целта на новите закони е да се обърне решението 
на Върховния съд, което разрешава абортите

Сн.: АП/БТА

Протестиращи, облечени като героините от сериала “Дневниците на прислужницата” (Hanmaide’s tale), пред 
щатския Конгрес на Алабама
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Б
ивша инвеститорка в 
САЩ ще съди компанията 
OneCoin, зад която стои 
българката Ружа Игнатова. 
Тя и останалите създатели 
на схемата са обвинени 

в измама с криптовалута за близо 4 
милиарда долара.

Кристин Граблис, която за първи път 
е инвестирала в измамната дигитална 
валута, ще търси компенсация за свои-
те загуби в размер на 130 000 долара 
от вложенията си в дружеството, става 
ясно от няколко новинарски съобще-
ния. Делото е заведено в Манхатън на 
7 май, разкрива агенция Блумбърг.

През март американската прокурату-
ра обяви, че

издирва Ружа Игнатова
която до 2016 година е управител на 
компанията. Същия месец ФБР задър-
жа брат й Константин Игнатов, който 
е бил управител на дружеството през 
последните 2 години.

Американските прокурори твърдят, 

че OneCoin няма реална стойност, не 
предлага на инвеститорите начин да 
проследят вложените пари и с нея на 
практика не може да се купи нищо. 
Схемата действала като маркетингова 
мрежа, в която членовете получавали 
комисиони за привличането на нови 

членове, купуващи пакети от крипто-
валутата.

Издирването на Ружа Игнатова 
продължава. Срещу нея в САЩ има 
повдигнати 4 обвинения и ако бъде 
призната за виновна по тях, може да 
получи присъда до 65 г. затвор.

Инвеститорка в САЩ ще съди 
OneCoin на Ружа Игнатова

Кристин Граблис търси компенсации 
за загубите си в размер на $130 000

К
ибербанда от Източна Европа 
е атакувала със зловреден 
софтуер хиляди компютри и 
е нанесла щети за милиони 

долари. Това обявиха американските и 
европейските власти. 

На десет души са предявени обвине-
ния.

Вирусът е позволил на киберпрес-
тъпници от Източна Европа да уста-
новят дистанционен контрол върху 
заразените компютри и да изтеглят 
пари от банкови сметки. Засегнати 
са компании и институции от всички 
сфери на живота в САЩ. Сред жертвите 
са адвокатска кантора във Вашингтон, 
черква в Тексас, мебелно предприятие 
в Калифорния и казино в Мисисипи.

Обвиняемите са от шест държави и 
някои от тях очакват съдебни процеси 

в Европа. Единадесетият об-
виняем, свързан със случая, 
през 2016 г. е бил

екстрадиран 
от България

и миналия месец се е 
признал за виновен пред 
федерален съд в Питсбърг. 
Обвиненията включват 
заговор за извършването 
на компютърна измама, 
заговор за извършване на 
дистанционна и банкова 
измама и заговор за пране 
на пари.

Според федералния прокурор в 
Питсбърг Скот Брейди престъпниците 

превръщали придобитите средства в 
биткойни, които трудно може да бъдат 
идентифицирани и достигнати без лич-
ния ключ на своя притежател.

Вместо да бъде поискано незабав-
ното екстрадиране в САЩ на всички 
10 обвиняеми, което често е труден и 
продължителен процес, американските 
прокурори първо ще внесат обвинения 
срещу част от тях в техните страни, сред 
които Украйна, Молдова и Грузия.

Според Европол в същата разбита ха-
керска групировка важна роля са игра-
ели руски граждани. Те се занимавали с 
разработването и разпространяването 
на зловредния софтуер GozNym и на 
изпирането на незаконно придобитите 
средства.

Кибербанда от Източна Европа 
ужилила с над $100 млн. US фирми

Един от участниците в нея е бил екстрадиран от България преди години
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П
резидентът Доналд 
Тръмп представи план за 
имиграционна реформа 
в четвъртък, който е 
“мъртъв още при прис-
тигането си” в Конгреса и 

не предвижда нищо по въпроса с близо 
11-те милиона души, които живеят в САЩ 
без легален статут.

Вместо това планът на Тръмп предвиж-
да нова точкова система за имигранти 
с добро образование, английски език и 
опит вместо досегашната система в САЩ, 
базирана основно на роднински връзки. 

Съгласно действащата система само 12 
процента от легалната имиграция се ос-
новава на умения или заслуги, отбеляза 
президентът. Президентът иска

57% от зелените карти да са за хора с 
професионални качества 

а не за роднини. Според държавния 
глава това може да направи САЩ по-кон-
курентоспособни в световен план, като 
същевременно гарантира, че страната 
ще продължи да приветства новодош-
лите.

Предложението на Тръмп е за спиране 
на лотарията за зелена карта, която в 
момента дава възможност на 50 хиляди 
души от целия свят да получат шанс 
за живот в САЩ на лотариен принцип. 
Вместо това президентът иска тези 
зелени карти да бъдат пренасочени към 
хора с умения. 

Тръмп каза, че неговият план ще пре-
върне имиграционната система на САЩ 
“в обект на завист за останалия свят”.

„Нашият план ще превърне амери-

канската миграционна система в такава, 
с която нашата нация ще се гордее, а 
модерният свят ще ни завижда“, заяви 
Тръмп в Белия дом. Планът е разработен 
от неговия зет и старши съветник Джа-
ред Къшнър заедно с имиграционния 
хардлайнер Стивън Милър.

Вместо лотарията Тръмп иска създа-
ването на

нова виза, която нарече 
Build America Visa

Тя ще се дава на принципа на точкова-
та система.

“Ще се дават повече точки на младите 
работници, които ще допринасят повече 
за обществото и социалните програми. 
Ще получават повече точки, ако имат 
ценни умения и предложения за работа 
и висше образование или план за съз-
даване на нови работни места”, обяви 
Тръмп.

По думите на Тръмп като част от пред-
ложенията за радикално преразглежда-

не на изискванията за 
имиграция ще бъде 
включено услови-
ето кандидатите за 
имигранти да научат 
английски и основни 
факти за историята и 
обществото на САЩ. 
Те ще трябва да минат 
тест, подобен на се-
гашния за американ-
ско гражданство.

“Нашето предложе-
ние е проамерикан-
ско, проимигрантско 
и проработническо”, 
заяви Тръмп.

Сегашната система 
е нефункционална 
и обременена с 
проблеми, включи-
телно отдаването 
на предпочитание 
на хора, които имат 
роднини в САЩ, и 
позволява твърде 
много „повърхностни” 

молби за убежище, заяви Тръмп.
САЩ вече издават годишно 1,1 мили-

она разрешителни за пребиваване или 
зелени карти, които позволяват на при-
тежателите им да живеят и да работят в 
страната. От тях 66 процента се издават, 
защото кандидатите имат роднини в 
САЩ, а 21 процента са на произволен 
принцип чрез лотария, отбеляза Тръмп.

Това означава, че САЩ не могат да 
отдават предпочитание на лекари, изсле-
дователи и най-добрите студенти, които 
завършват американски университети 
– някои от тях се връщат в родните си 
страни, за да основат компании, които 
биха могли да бъдат създадени в САЩ.

„Дискриминираме гения. Дискрими-
нираме брилянтността. Това няма да се 
случва повече, след като приемем това 
(законодателство – бел. ред.)”, заяви 
Тръмп в реч в Розовата градина на Белия 
дом в четвъртък.

Много републиканци и почти всички 
демократи не изглеждат въодушевени от 

плана на Тръмп, който не предлага реше-
ния на много наболели проблеми като 
статута на 11-те милиона души, които 
живеят в САЩ без документ, или децата 
дриймъри (т.нар. DACA).

Тръмп започна с въпроса за сигурнос-
тта по границата. Той каза, че противно 
на демократите, които предлагат по-
литика на „отворени граници“, той иска 
укрепване на пропускателния режим. 
Според Тръмп неговият план ще засили 
контрола по допускане на бежанци в 
САЩ, ще се ограничи нелегалната ими-
грация и притокът на наркотици през 
южната граница.

Пакетът от мерки за 
осигуряване на границата

включва елиминиране на възможност-
та за даване на статут на бежанци на 
престъпници и членове на гангстерски 
организации, каквато е М-13 и чиито 
членове са били допуснати в САЩ. 
„Ние вече строим стената по границата 
с Мексико и досега би трябвало да са 
построени 400 мили (643 км) от нея“, каза 
Тръмп. „Имаме безкрайна нужда от нея, 
за да се спре с пращането на нелегално 
преминаващи жени и деца“, допълни 
той. Фактите отново не са на страната 
на президента – по негово време не е 
започната и не се строят 400 мили стена 
по южната граница.

Никакъв шанс да мине
На Кепитъл хил предложението от 

Белия дом изглежда, че няма никакъв 
шанс да бъде прието. Законодателите 
знаят, че възможността за компромис е 
много малка и трудна за постигане. Това 
не успяха да постигнат предишните два-
ма президенти Джордж У. Буш и Барак 
Обама.

Липсата на доверие в тази админи-
страция също не помага на проекта 
– законодателите знаят, че мнението 
на президента се мени често и може да 
бъде повлияно от телевизионно преда-
ване, където всеки компромис може да 
бъде определен като “амнистия”, и това 
да откаже Тръмп.

ИМИГРАЦИОННАТА РЕФОРМА НА ТРЪМП

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Предложението на Белия дом едва ли ще се превърне в реалност

Сн.: Сюзъл Уолш/АП/БТА

Доналд Тръмп представи идеите си за имиграционна реформа в реч от 
Розовата градина, но тя няма шанс да се превърне в закон

Без лотария, без статут за 
нелегалните, точкова система



WORLD ТЕЛЕГРАФ
Меркел: ЕС да се обедини 
срещу САЩ, Китай и Русия

Европа трябва да промени позици-
ята си, за да посрещне предизви-
кателствата, поставени от трите й 

основни глобални конкурента - Китай, 
Русия и САЩ. Това обяви германският 
канцлер Ангела Меркел.

„Европейският съюз трябва да на-
трупа „политическа сила, съизмерима с 
нашите икономически възможности”, за 
да действа независимо от големите сили“, казва канцлерът на Германия.

Русия се въоръжава с 
изтребители пето поколение

Президентът на Русия Владимир 
Путин нареди въздушно-кос-
мическите сили на страната да 

бъдат въоръжени с нови машини, вклю-
чително с изтребители от пето поко-
ление Су-57. Производителят направи 
отстъпка от цената и руският бюджет 
ще може да купи почти пет пъти повече 
такива самолети от предвиденото.

До 2028 г. с изтребители Су-57 трябва да бъдат преоборудвани най-малко три 
полка от руската армейска авиация, заяви Путин на военно съвещание в Сочи.

Китай блокира Уикипедия 
на всички езици
Изданията на онлайн енцикло-

педията Уикипедия на всички 
езици бяха блокирани в Китай 

преди деликатната годишнина от проте-
стите на площад „Тянанмън”.

По-рано бе ограничен достъпът до 
версията на Уикипедия на китайски, 
но сега в Китай са недостъпни и други 
издания на онлайн енциклопедията.

Онлайн енциклопедията се присъе-
динява към гугъл, туитър, ютюб, фейсбук, уотсап и други, до които Китай е спрял 
достъпа.

Австриец получи документ, 
че е от трети пол

Австриецът Алекс Йирген офи-
циално получи документи, че е 
от трети пол.

„За първи път в живота си се чувст-
вам признат от закона“, каза Алекс 
и показа документите. Той е роден 
с нетипични хромозоми. „Досега в 
обществото нямаше място за лицата, 
които не са нито мъже, нито жени“, 

каза още Йирген.
След тригодишна битка в съда в момента той има документи, където в графа-

та пол пише X вместо М или Ж. През 2018 г. Конституционният съд разреши в 
личните документи да има повече от две графи.

Израелец наплю полския 
посланик в Тел Авив
Полският посланик в Израел е 

бил наплют вчера в колата си 
в Тел Авив.

Полското правителство осъди 
инцидента, станал в период на 
нарастващо напрежение между 
двете страни. Израелската полиция 
съобщи, че е арестувала 65-годишен 
израелец за инцидента. Той е бил 
изправен пред съда и е бил пуснат под гаранция.

През последните месеци полско-израелските отношения се влошиха заради 
обвинения, че националистическото правителство във Варшава толерира въз-
раждане на антисемитско поведение - нещо, което то отрича.
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С 
тъмносиньо сако и без 
вратовръзка, придружен 
от приятелката си Андреа, 
мениджъра Ивайло Гоцев 
и адвокатите си, Кубрат 
Пулев влезе в една от 

конферентните зали на легендарния 
хотел “Билтмор Милениум” в Лос Андже-
лис. Там са се провели едни от първите 
церемонии по раздаването на оскарите, 
но Пулев не беше там за награда. Той оч-
акваше решението на Спортната комисия 
на Калифорния за своето професионално 
бъдеще. Вече близо 2 месеца той е без 
лиценз за бокс зара-
ди целувката, с която 
приключи интервюто 
му с репортерката 
Дженифър Равало, 
по-известна като 
Джени Суши, след 
победата на Пулев 
над Богдан Дину.

За първи път 
оттогава Пулев и 
Равало застават очи 
в очи. До репортер-
ката беше адвокатът 
питбул Глория Олред 
– 77-годишна легенда в юридическите 
кръгове, осъдила за сексуален тормоз и 
посегателства звезди като Доналд Тръмп, 
Бил Козби и други. Сега тя се изправя 
срещу официалния претендент за светов-
ната титла по бокс Кубрат Пулев и от това 
изслушване зависеше дали той ще може 
скоро да излезе на ринга.

След два часа на въпроси към Пулев и 
Равало комисията единодушно гласува 
с 6 на 0 гласа наказанието за боксьора – 
отнемане на лиценза за 6 месеца, считано 
от датата на инцидента (23 март), и глоба 
от 2,500 долара. Ако Пулев успешно мине 
два курса за превенция на сексуалния 
тормоз, единият с фокус върху жените 
в медиите, той ще може да си получи 

лиценза обратно на 22 юли, когато е 
следващото заседание на Спортната 
комисия. Но има условия – тези курсове 
трябва да са в САЩ, да бъдат одобрени от 
комисията в 14-дневен срок, а Пулев да ги 
завърши успешно до 45 дни. В противен 
случай лицензът му ще бъде отнет за 12 
месеца. А ако от комисията научат за друг 

подобен инцидент с българския боксьор, 
ще му забранят да се бие в САЩ до живот.

За Пулев това беше по-малкото зло. От 
щаба на Равало искаха поне едногодишно 
лишаване от състезателни права.

„Това е нещо, което допълнително ме 
обогатява. Това е част от пътя към моята 
цел, а тя е да стана световен шампион в 

тежка категория. Така 
че тия неща за мен са 
нормални, беше инте-
ресно. В този момент 
бях емоционален, 
напълно нормално. 
Ако и тогава не съм 
емоционален, не 
знам кога трябва да 
съм”, заяви Пулев в 
ексклузивно интервю 
след изслушването.

Неговата основна 
теза – че Равало е 
искала повече от 

целувка и действията й след интервюто го 
доказват, бяха категорично отхвърлени 
от комисията и репортерката.

В един момент  от изслушването Равало 
изглеждаше едновременно гневна и 
разстроена.

“Аз си мълчах, след като комисията се 
зае със случая. През цялото това време 
Пулев ме заплашва, унижава, и да го чуя 

сега, че съм искала да го целуна, е просто 
отвратително. Съжалявам, но просто 
има много емоции в мен. Той имаше два 
месеца да ми се извини. Когато реши да 
го направи, отиде в телевизията и каза, 
че съм неморална и лъжа, разпространи 
толкова лъжи, казвайки, че го съдя за 600 
хиляди долара, че съм правила секс в то-
алетната… Той каза толкова много неща, 
а аз си мълчах. И да го чуя днес да лъже 
отново е много разстройващо.

Това са лъжи, само лъжи. Аз не съм ис-
кала да го целувам. Искам да бъде нака-
зан, искам извинение, но аз никога няма 
да получа такова”, заяви, едва сдържайки 
сълзите си, Равало.

От комисията не позволиха адвокат-
ката на Пулев да задава въпроси за при-
съствието й на афтърпартито след мача. 
Възражения към тези въпроси имаше и 
заместник главният прокурор на щата 
Калифорния Ленгстън Едуардс, който 
също участва в изслушването. Според тях 
и законите на щата това няма отношение 
към действията на Пулев по време на 
интервюто.

„Трябваше да бъдат допуснати въпро-
сите за поведението й на афтърпартито, 
защото това е част от истината. Нещата 
не са само самото действие – имат си 
и последствия. От тези последствия се 
разбира каква е истинската фактология, 
това е част от нещата, реалната истина. 
Всички търсим истината. Именно затова 
беше това изслушване – 
да се разбере истината, 
и затова трябваше да се 
чуят и тези неща, но те 
счетоха, че не е необхо-
димо”, добави Пулев по 
повод това, че членовете 
на комисията не допус-
наха въпроси на адвокат-
ката му за поведението 
на Равало на въпросното 
парти.

В дните преди заседа-
нието в американските 
медии бе тиражирано, 
че Джени Равало иска 
600 000 долара обезщете-
ние, за да оттегли претен-
циите си. Тя и адвокатката 
й Глория Олред отхвър-
лиха това като фалшива 
новина. “Това не е вярно. 
Не сме искали никаква сума пари въобще 
и не сме подали такъв иск. Това са лъж-
ливи истории. Нямаме такъв план към 
този момент. Също така не сме подали и 

криминално оплакване в прокуратурата”, 
заяви адвокат Глория Олред в ексклузив-
но интервю преди изслушването.

„Не смятам, че ще се стигне до нещо, 
което те да получат”, коментира Пулев по 
темата за обзщетението. – Най-важното 
е, че човек, за да иска да вземе, трябва да 
даде. Те искат да вземат нещо, при усло-
вие че не са дали нищо. Искат един вид 
да ми спрат правата. Ами хубаво, нека ги 
спрат, но на какво основание? Грешката 
е грешка, съжалявам, извиних й се пред 
комисията, извиних й се и на нея, и на 
адвокатката й, и на цялото общество.

Аз си осъзнах грешката, тя дали ми 
вярва или не, не мога да й се извинявам 
постоянно. Аз все пак си имам своето 
достойнство и на колене няма да й падам, 
нито ще им целувам ръцете, аз ръце 
не целувам. Аз съм си аз, приемам си 
грешката, но в крайна сметка нито съм 
извършил убийство, нито съм направил 
нещо подсъдимо.” 

А дали щеше да целуне Джени Суши, 
ако знаеше какво ще се случи?

„Ако знаем бъдещето, със сигурност 
щяхме да го изживеем по друг начин. 
Но затова сме интересни хората, затова 
всички ценим и обичаме живота и никой 
не иска да умира. От днешна гледна точка 
– нямаше да я докосна. Аз съм истински 
човек и това, което мисля, това казвам. 
Именно затова сам си навличам пробле-
ми, но това съм аз.

Много неща научих от този случай. 
Смятам, че този мач с Джошуа ще се 
проведе, макар и малко по-късно. Сега 
продължаваме нагоре към върха”, завър-
ши в типичния си стил Кубрат Пулев. 

ЯСЕН ДАРАКОВ
От Лос Анджелис

Не е ясно дали ще последва иск за финансово обезщетение от Джени Равало

Кобрата  – на курс за секс 
тормоз и без лиценз за 6 месеца

По време на изслушването 
пред Спортната комисия на 
Калифорния Джени Равало 

разкри, че е била обект на тежки 
обиди в социалните мрежи от страна 
на половинката на Кубрат Пулев.

“Имам снимки от чатовете, 
в които тя ме нарича к**ва, 
гордее ли се майка ми с 
мен, на български също ме 
обижда с тази дума”, уточни 
Равало в интервю за Ясен 
Дараков.

“Когато те тормозят в 
интернет, се чувстваш сам, 
страхуваш се, няма лице зад 
заплахите. Бях уплашена, 
много уплашена. Никога не 
ми се е случвало подобно 
нещо преди. Кибертормо-
зът е реален. И затова има 
тийнейджъри, които се са-
моубиват. Много е трудно”, 
допъни тя.

А малко след това Суши 
показа на обществеността 
написаното от Андреа. То 
бе публикувано в Twitter от 
нейния ръководител във 

Vegas Sports Daily Майк Диксън.
 “Знае ли майка ти какъв боклук 

си? Уличница и к**ва”, пише Андреа в 
съобщението си до Суши.

Андреа обиждала 
репортерката

Сн.: Влади Александров-Томси

Ексклузивните интервюта на Ясен Дараков с Джени Равало, Глория Олред и 
Кубрат Пулев, както и пълен запис на изслушването в Спортната комисия, 
може да гледате на www.BG-VOICE.com.



З
дравей, Ангеле! В момента 
съм на 39 години и от две 
години плащам за застра-
ховка живот, която да 
даде сигурност на моето 
семейство, ако нещо се слу-

чи с мен или моята съпруга. Смятам, че 
това е изключително важно, особено за 
този динамичен във всеки един аспект 
начин на живот в Америка.

Това, което не ми е ясно, е дали 
плащам твърде много пари за тази 
застраховка и доколко покритието ми 
е адекватно с финансовите реалности, 
които ме заобикалят. Вноската ми 
за двете полици е общо $643 на месец 
за по $150,000 на мен и моята съпруга. 
Знам също, че би трябвало част от 
тези пари да отиват към спестовна 
сметка, но за момента там няма нито 
долар – точно се обадих да проверя.

На прав път ли съм относно застра-
хователната и спестовна стратегия, 
която съм поел?

Здравейте и от мен, това е добър 
въпрос, по който съм говорил и преди 
и с удоволствие ще го направя отново, 
за да можем заедно да достигнем до за-
ключения, които ще работят правилно в 
твоята ситуация.

Нека поговорим първо за нуждата 
и за целта на самата застраховка. По 
принцип всяка една застраховка се 
закупува като начин да си закупим 
спокойствие, ако – недай Боже! – нещо 
лошо се случи с нас, нашия дом, нашия 
автомобил и други, за да може покрити-
ето да възстанови щетите от загубеното 
при злополуката, каквато и да е тя. Това 
е основата на застраховането.

Сега в случая, който ми описвате, ста-

ва дума за вашия живот, или по-точно за 
вашия доход, който в момента пред-
пазва и дава финансова стабилност на 
вашето семейство. Ако - недай Боже! 
– вас ви няма, тази застраховка живот 
дава определена сума, която

замества 
дохода ви

за определен период от време. Това 
е единствената цел на застраховката 
живот и това трябва да бъде разбрано 
от всеки един потребител, преди тя да 
бъде закупена.

През годините съм калкулирал всяка 
възможна стратегия, където да се 
събере застраховка и спестовен акаунт 

в една и съща сметка, но истината е, 
че когато те са събрани в една поли-
ца, потребителят е винаги ощетен от 
застрахователната компания. Причина-
та за това е, че застрахователите искат 
да бъркат в “кацата с меда”, наречен 
спестовен акаунт, вързан директно 
към полицата, и това е причината в 
първите 3-5 години да няма пари в 
този спестовен акаунт. Това виждам, че 
е ситуацията и при ас, но със сигур-
ност не е изключение от останалите, а 
просто потвърждава правилото, което 
споменах.

Има начин нещата във вашата застра-
хователна полица да работят по-добре 
за вас от две гледни точки – завишаване 

на покритието и завишаване на баланса 
и растежа на спестовния акаунт.

Това е възможно с една много лесна и 
ефикасна стратегия. Ако предположим, 
че плащането остава същото – $643 на 
месец, то тези пари могат да се разпре-
делят в двата акаунта по доста ефика-
сен начин. Ето един пример.

Нека предположим, че

искаме да завишим 
покритието

на застраховката до $250,000 на човек 
(общо $500,000 за вас и вашата съпруга) 
за период от 35 години, когато вие ще 
сте на 74 г., то сумата, която трябва да 
заплатите за тази полица на месец, би 

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

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

Плащам ли 
твърде скъпо за 
застраховка?
Въпроси и отговори от изминалата седмица
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била $126, а не $643, както сте плащали 
досега.

Разликата идва оттам, че аз използ-
вам така наречения Term Life Insurance 
за 35 години, който е само и единстве-
но покритие, без да има спестовен 
елемент, прикрепен директно към него. 
Нека не забравяме, че досега сте пла-
щали по $643 на месец за две години и 
нямате и стотинка още в спестовния си 
акаунт към застраховката, а покрити-
ето ви е само $150,000 на човек (общо 
$300,000 за вас и вашата съпруга).

Както забелязвате, първото нещо, 
което аз бих направил, е да вдигна 
покритието на поне $250,000 на човек 
(дори и това може би не е достатъчно, 
когато има деца, за които се грижите), 
но е по-високо от това, което имахте 
досега, и съответно дава по-голяма 
сигурност. Следващата стъпка е да 
взема разликата от $643 (старата цена 
на застраховката) и $126 (новата цена 
на застраховката), където ни остават 
чисти $517 всеки месец, които спокой-
но можем да инвестираме към инвести-
ционен или пенсионен акаунт.

Във вашата ситуация бих избрал една 
от двете посоки – Traditional IRA или 
Roth IRA, а защо не и комбинация от 
двете заедно.

При Traditional IRA тези $517 на месец 
биха ви помогнали

да намалите данъчната си 
облагаемост

за годината със $6,204, като ги прис-
паднете общо от вашите семейни 
данъци с вашата съпруга. По този начин 
спестявате от данъци и в същото време 
ги инвестирате в дългосрочен инвес-
тиционен акаунт, който има за цел да 
подпомогне пенсионното ви осигурява-

не след 59 ½ годишна възраст. 
Ако изберете да внасяте тези пари в 

Roth IRA, няма да можете да ги приспад-
нете от данъци днес, но пък лихвите, на-
трупани през годините на инвестиране, 
ще ви бъдат предоставени без никакъв 
данък върху тях.

Нека видим кое би било по-изгодно 
за вас и колко пари биха се натрупали 
през всичките години.

Независимо дали ще изберете 
Traditional IRA или Roth IRA, при средна 
лихва от 7% на портфейл от взаимни 
фондове на големи и средноголеми 
американски и международни корпо-
рации с добавката на ценни книжа, то 
след 35 години (когато изтича застра-
ховката) в този инвестиционен акаунт 
бихте имали $942,526.

От този сбор внесената сума е 

$217,140, а лихвата под формата на 
растеж, корпоративни печалби и диви-
денти е $724,868. Това би била сумата, 
събрана на 74-годишна възраст,

когато застраховката ви 
изтече

До този момент сме плащали по 
$126 на месец за застраховка, което ни 
дава сбор от плащания в състояние на 
$52,920 за всичките 35 години.

След като сме пресметнали всички 
плюсове и минуси, виждаме, че сме 
платили общо $270,060 за застраховка-
та и инвестиционния акаунт през всич-
ки 35 години и очакваме да получим 
$942,526 при средна лихва от 7%, което 
е напълно нормално и дори подценено 
като възвръщаемост от фондовете, 
сравнено с последните 50 години.

От всичко казано дотук излиза, че 
ако следваме моята стратегия, можем 
автоматично да вдигнем покритието на 
застраховката, спестяването отделно 
от нея и увеличаването на данъчните 
ни потенциални спестявания – днес и 
в годините на пенсионирате. В същото 
време, ако сме живи и здрави и никога 
не ни се е наложило да използваме 
застраховката, сметката ни излиза на 
печалба от $672,466, като приспаднем 
разходите по застраховката и инвести-
цията през годините.

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

Ако и вие имате въпроси или се инте-
ресувате от различните аспекти на 
финансовата част от живота, можете 
да зададете въпросите си или да си за-
пазите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com.

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

И не забравяйте да се усмихвате!:)



М
ария Елена Инфантино 
е родена със звезда на 
челото. Дъщерята на 
две звезди на оперната 
сцена обаче мечтае да 
стане актриса, но по 

ирония на съдбата кариерата й тръгва 
пак с музика. Тя е истинска звезда в Хо-
ливуд, концертите й винаги са с разпро-
дадени билети, публиката я аплодира 
бурно на крака, желан гост е на всички 
големи светски партита на знаменитости 
в Лос Анджелис, пише „Труд”.

Чудно е как полубългарката и полуи-
талианка, живяла в Швейцария, Италия, 
Австрия, Великобритания и САЩ, говори 
добре на майчиния си български език. 
„Като бях малка, майката на майка ми 
идваше от Пловдив в Рим, оставаше за 
дълго и с нея говорех само на българ-
ски“, казва дамата.

Родена е на езерото Комо, близо до 
Швейцария, където родителите й пеят. 

Кръстена е на майката на баща й Мария, 
и на майка й – Елена. А майка й, оперно-
то сопрано Райна Николова, единствена 
в рода си изневерява на медицината. 
Наследница е на прочутата лекарска 
фамилия Килимови. Дядо й, д-р Иван 
Килимов, е откривател на лекарство 
против базедова болест и гуша. Вуйчо й, 
проф. д-р Никола Килимов, е откривате-
лят на нивалина, с който сме известни по 
цял свят. Баща й е анестезиолог, майка 
й кардиолог, братовчед й проф. Людмил 
Пейчев е известен фармацевт.

Коренът на Райна е 
от Родопите

– от с. Хвойна до Пампорово. Тя 
завършва музикалната акаде-
мия „Санта Чечилия“ в Рим, на 
24 години печели наградата за 
най-добра оперна певица във 
Венеция, партнира си с Марио 
Далмонако в „Отело“ като Дез-
демона и е голяма приятелка с 
Райна Кабаиванска.

Италианският корен на 
Мария Елена е не по-малко 
блестящ. Дъщеря е на знамени-
тия тенор и горещ сицилианец 

Луиджи Инфантино, който пее с Мария 
Калас в „Лучия ди Ламермур“. Инфантино 
аранжира песента, която Франсис Форд 
Копола използва в „Кръстника II“, по ста-
ра сицилианска мелодия. По-късно сама-
та Мария Елена я изпълнява. Легендата 
Лорънс Оливие е сред най-добрите му 
приятели. Инфантино е много по-възрас-
тен от Райна и си отива, когато дъщеря 
му е едва на 7 години. Макар от малка да 
мечтае да стане актриса, Мария Елена 
получава солидно музикално образова-
ние от двамата си родители.

Семейството й живее една 
година в Милано и после се 
премества във Виена, където 
майка й има ангажименти в 
операта. Когато е на 5 години, 
се местят в Рим. Там Мария 
Елена завършва френския 
лицей „Шатобриан“. През 1997 
г. печели престижната награда 
„Пеещите деца на Италия“. „Това 
ми беше като втора природа, 
вкъщи всички пеехме, но ме 
интересуваше единствено ак-
тьорството“, спомня си дамата. 
На 14 години тя се записва на 
курс по актьорско майсторство 

в театър „Агора“ в Рим и на 16 години 
играе Жулиета.

На 18 години постъпва в Лондонска-
та академия за драматично изкуство 
(Academy of Live and Recorded Arts – 
ALRA). Там играе в пиеси на Чехов, Лор-
ка, Лопе де Вега, участва и в мюзикъли. 
Прави телевизионни филми по Бергман 
и версии на „Крал Лир“. И там обаче се 
откроява като талантлива певица: „На 
занятията по пеене бях най-добрата, а 
преподавателят казваше: „О, ти всичко 
знаеш за пеенето“, даваше ми най-слож-
ните неща и се вдъхновяваше.“

През 2010 г. първият й сериозен 
ангажимент след театралната академия 
е... отново с пеене. Участва в концерта 
по случай 50-ата годишнина на „Бий-
тълс”, и то в „Роял Албърт хол”, заедно с 
филхармонията към знаменитата зала 
и със звезди като Шърли Беси и Мишел 
Пфайфър. На 23 януари 2011 г. Мария-
Елена сама

продуцира 
и води свое шоу

в лондонския Leicester Square theatre. 
Посвещава го на баща си. Точно тогава 
тя за пръв път изпълнява популярната 
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БОРЯНА АНТИМОВА
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Мария Елена – звезда, 
родена от звезди

Актрисата с български корени пее в 
дует с Рон Мос от „Дързост и красота“

Баща й Луиджи Инфантино с Лоурел и Харди
Райна Инфантино, водещата от БНР Росица Кавалджиева и Мария 
Елена Инфантино

Мария Елена Инфантино на сцената



песен от „Кръстника II“.

Приятели й предлагат да опитат 

късмета си зад океана и заминават за 

Лос Анджелис. За Мария-Елена започва 

едно непрекъснато пътуване в триъ-

гълника Лондон–Рим–Лос Анджелис. 

Това продължава 2 години, като накрая 

взема виза за артист за САЩ и от 2011 г. 

се установява в Лос Анджелис. Успехът 

й е светкавичен – 3 месеца по-късно 

вече е с блестящ дебют – моноспектакъл 

„От Пиаф до Мамбо Италиано“, посветен 

на 110-годишнината от рождението на 

кралицата на френския шансон Едит 

Пиаф. Билетите са изцяло разпродадени, 

а публиката в елитния салон на Marilyn 

Monroe Theatre на института „Лий Страс-

бърг“ в Лос Анджелис й става на крака. 

„Аз носех европейската култура, а хората 

бяха жадни за нея“ – така обяснява успе-

ха си дамата. И до днес Едит Пиаф остава 

емблематичната й роля.

Няколко месеца по-късно, през юни 

2011-а, в Лос Анджелис Инфантино е 

номинирана в категорията International 

artist на 21-те музикални награди „Грами”. 

През август същата година пък обира 

овациите и на фестивала „Аполония“ 

у нас. Следва триумф и в Италия. През 

септември участва във фестивала San 

Gennaro по покана на популярния шоу-

мен Джими Кимел. По-късно получава и 

втора покана.

На 27 април 2013 г. пее на сцената на 

историческия Grammy Museum. Снима 

се и във филма Job’s daughter с Дорис 

Робъртс, 5 пъти носителка на наградата 

„Еми”...

Дамата е чест и

желан гост на светските 
партита

на холивудските знаменитости. На едно 

от тях се среща с Рон Мос, известен 

като Рич Форестър от сериала „Дър-

зост и красота“. Малко 

е известно, че преди да 

се снима в сериала, Рон 

Мос всъщност е влюбен 

в музиката. Той е един от 

създателите на групата 

„Плейър“ (Player), в която 

участва като баскитарист 

и вокалист. Най-извест-

ният им хит е Baby come 

back. Мос има издадени 

и самостоятелни албуми. 

Негови песни звучат и в 

„Дързост и красота“. Раз-

дялата му със сериала, 

който се излъчва в над 90 

страни в света пред над 

300 милиона зрители, 

идва след впечатля-

ващите 6388 епизода. 

Просто той най-накрая 

се решава да се върне 

към голямата си любов – 

музиката.

Оказва се, че двамата 

имат обща приятелка – 

китайската дизайнерка 

Сю Уонг (Sue Wong). Тя 

притежава историческа 

къща в Лос Андже-

лис, където са живели 

знаменитости като 

Чарли Чаплин, Джони 

Деп, Джими Хендрикс 

– кой за месеци, кой за 

години. В тази къща Сю Уонг организира 

бляскави партита и на едно от тях кани 

Рон и Мария Елена да пеят. Двамата 

започват да се срещат по 2 пъти месечно 

на тези партита и да излизат на вечери 

заедно със съпругата на Рон – Девин. 

„През миналото лято с Рон се видяхме 

и в Рим, имахме концерти. Той дойде на 

моя концерт и си казахме 

– защо да не правим нещо 

заедно. Покани ме вече 3 

пъти да пея заедно с него 

и се получи добре. Той 

сега има турне в Италия,

предложих му 
да дойде и до 

България
и той се съгласи“, разказа 

Мария Елена.

Замислили са да наре-

кат българския спектакъл, 

който ще се състои на 28 

юли в Античния театър 

в Пловдив, Soap opera 

(„Сапунена опера“). Така 

наричат в Щатите сапу-

нените сериали и Рон 

се самоиронизира. На 

концерта Мария Елена ще 

изпълнява песни на Едит 

Пиаф и Далида, а Рон – на 

„Бийтълс“ и Player.

Любовта й към френс-

ката песен и култура я 

подтиква за направи втори 

моноспектакъл, този път 

посветен на Далида... По-

следният й концерт през 

април е бил на арабски, с 

голям оркестър и дири-

гент от Египет. Бил е в пре-

пълнения Алекс тиътър с 

1400 места в Лос Анжелис.

„Почивах няколко седмици и на 11 

май имах концерт в Cicada Club в Лос Ан-

джелис. „Цикада“ е легендарен винтидж 

клуб, където е заснет знаменитият танц 

на Брад Пит и Анджелина Джоли във 

филма, на чиято площадка те се влюбват 

– „Мистър и мисис Смит“. В клуба са сни-

мани и много други филми, включително 

и такъв, в който самата Мария Елена е 

била продуцент и актриса. „Когато се от-

ворят вратите в стил арт деко и влезеш 

в този клуб с 500 места, подходящото 

облекло е в стил 50-те години. Това е 

съвсем друг свят. Там изпълнявах песни 

от репертоара на Едит Пиаф и Франк 

Синатра“, казва дамата.

Мария Елена често участва и в бла-

готворителни инициативи. Отличена е с 

първа награда за „Хуманитарен певец на 

годината“ от Caterina’s club в Лос Андже-

лис за благотворителната си дейност в 

САЩ. Заедно със звездата от CNN Бруно 

Серато тя осигурява италианска паста за 

1000 деца в неравностойно положение 

от Ориндж каунти.

17 - 20 май 2019 20-21

С Рон Мос

С Ан Хатауей на чаено парти на 
наградите Bafta Golden Globes
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И
сторията на един частен 
детектив от бъдещето, 
разказана в комикс от 
един българин, се готви 
да превземе и САЩ. 
Детективът Джак Еридън 

е белокос пънкар с черни бакенбарди и 
очила с червени стъкла. Той се пре-
връща в демон всеки път щом свали 
ръкавицата си, и така успява да реши 
безпроблемно не един случай. Второто 
аз на Джак Еридън е демонът Абадон, 
а техният създател е художникът Кон-
стантин Витков-Титис.

„Джак е чиста форма забавление, не 
искам да е някаква мрачна арт история. 
От това ми е дошло до гуша”, казва 
Титис.

Графичната новела обаче се оказва 
не само забавна, но и стойностна, за-
щото създаденият от българина комикс 
герой успява да про-
бие и отвъд граници-
те на България. Освен 
очевидните качества 
на идеята издателите 
от „Студио Артлайн” 
полагат сериозни 
усилия историята 
на Джак да достигне 
и до чуждестранни 
читатели. Всичко това в 
крайна сметка

се увенчава с 
успех

Най-големият дис-
трибутор на комикси 
в САЩ Diamond Comic 
е добавил английската 
версия на „Jack Eridon: 
Крадецът на спомени“ 
в каталога си и от май 

читатели в Щатите ще 
могат да се запознаят 
с Еридън и неговата 
тъмна половина.

В това няма нищо 
странно – светът, 
който Титис е създал 
за графичната си но-
вела, и персонажите, 
които го населяват, 
са универсално дос-
тъпни за любители 
на комиксите без 
значение от тяхната 

националност. Това повишава шансо-
вете за успех на „Крадецът на спомени” 
и нейните продълже-
ния и на други чужди 
пазари.

Константин Витков-
Титис вече е напра-
вил и втора част на 
графичната новела 
и „Jack Eridon: Вуду” 
вече пътува към 
книжарниците в 
България.

42-годишният 
художник е роден 
в Пловдив, а днес 
живее в София. 
Завършил е анимационно кино и 
режисура в Нов български университет. 
Работил е по сторибордовете за много

американски филмови 
продукции

в това число Conan, Automata, Day of 
the Dead, The Expendables и др.

Сториборд е онзи процес, при който 
сценарият на филма оживява първо в 
скици, за да се добие представа как ще 
бъдат заснети сцените. Именно тази 
работа позволява на Константин да се 
научи на „хубав визуален език”. Нещо, 
което по-късно му помага с работата по 
собствения му комикс.

„Много хора си мислят, че комиксът 
е много близък до литературата. Това 
е така, но и не е така, защото това е 
визуално изкуство. Ако четеш книга 
за Батман, си представяш Батман по 
какъвто начин искаш. Обаче всеки знае 
как изглежда Батман – това вече е на-
ложено визуално. Това не е литература, 
която да остави нещо на твоето въобра-
жение. Това е налагане на изображение, 
визуален разказ”, споделя Титис пред 
webcafe.

Дори сега той продължава да работи 
по американски продукции, като се за-
нимава и с анимация 
и реклама – други 
две дейности, близки 
до сърцето му. В би-
ографията му място 
намира и режисурата 
на музикален клип – 
на песента Dance for 
Tomorrow на бандата 
Stop The Schizo.

Пътят към създа-
ването на български 
комиксов герой за-
почва отдавна – още 
в детството на Титис. 

Първият му досег с анимацията е в 
Сирия, където баща му работи за кратко 
като лекар. Следват дълги часове над 

комикси, изпратени 
от близки и роднини 
от Италия и Велико-
британия, както и над

родната „Дъга“ 
и френския Pif

Константин се за-
познава и с персонажи 
като Капитан Америка, 
Wolverine (Върколакът 
от X-Men), Спайдърмен, 
Батман и др.

В един момент баща 
му осъзнава, че тази 

страст няма да угасне, и го записва на 
уроци по рисуване, където наред с 
многото интересни неща Константин 
трябва да учи и доста скучни.

Така след много опити и копиране на 
чужди автори и стилове един ден той 
започва да нахвърля различни идеи за 
персонажи, от които по-късно ще се 
появи и Джак Еридън. Следва много 
работа по уточняването на сюжета, 
изчистването му и скицирането му. А 
после и молив, туш, цветовете, запълва-
нето на репликите... Помага му негова 
приятелка, Соня Атанасова, която също 
е художник.

Накрая идва ролята на Христо Коцев 
от издателство „Студио Артлайн”. Титис 
го познава покрай магазина му, от кой-
то няколко години по-рано започнал 
да попълва мащабната си колекция от 
комикси и фигурки (над 1000). Посте-
пенно двамата се сприятеляват и Титис 
разбира, че Коцев обича нещата, които 
внася у нас, и още по-важното – има 
желанието да издава комикси на бъл-
гарския пазар.

И така историята на Джак Еридън 
и българския комикс започва, за да про-
дължи – по света и в България.
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Джак Еридън – 
българският 
комикс герой, 
който стигна 
до САЩ

Константин Витков-Титис създава рисувани 
истории за детектив от бъдещето
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US милионер връща блясъка 
на Велико Търново с $4 млн.
Едмънд Бек реставрира потъналите в руини красоти на старата столица

Т
ой е тексаски милионер, 
влюбен в старините на 
Велико Търново. Присти-
га случайно в България, 
още по-случайно в старата 
й столица, но без капка 

случайност се захваща да реставрира 
стари сгради и вече е инвестирал над 4 
милиона долара в тях.

82-годишният Едмънд Бек видял 
красотите на Велико Търново за първи 
път преди 14 години, а днес притежава 
9 емблематични сгради в града. Сред 
тях са шедьовърите на Кольо Фичето 
хан “Хаджи Николи” на Самоводската 
чаршия и руините на Стамболовия хан. 
И плановете му не свършват дотук.

Американският милионер открива 
България, без да го планира. Съпругата 
му е чехкиня и двамата всяко лято летят 
до Чехия. При едно от пътуванията си 
те се запознават с български студенти 
в САЩ, които се връщат в Родината си. 
Младежите им разказват за красоти-
те на България и дори им подаряват 
гид. Така през 2005 година Едмънд и 
съпругата му пристигат на екскурзия в 
България. Първата им среща със София 
не била от най-приятните, защото ги 
обрали. Но докато чакат документите, 
те решават да направят обиколка на 
страната. Разбира се, потеглят първо 
към морето.

На път за Варна 
спират в Търново

Така се запознахме. Разходиха се по 
Чаршията и си харесаха първо Старата 
поща, но тя е държавна собственост и 
там нищо не се случи. Купихме хана и 
той го направи, докато си чака Старата 
поща”, разказа прокуристът на фирмата 
на Бек – Любо Марков, пред „24 часа“.

Четири години и половина продъл-
жава ремонтът на творението на Кольо 
Фичето. В него са вложени близо 3 ми-
лиона долара, за да възвърне блясъка 
си от Възраждането.

Във възстановената сграда има му-
зей, галерия и луксозен ресторант.

“Като видя, че ханът “Хаджи Николи” 
заедно с Кольо Фичето е изобразен на 
българската банкнота от 2000 лв. преди 
деноминацията, той разбра какво 
всъщност си е купил”, допълва шегови-

то Любо Марков. Сега плановете на Бек 
са да възстанови две неугледни къщи в 
съседство.

US меценатът идва във Велико 
Търново всяка година през август. Вече 
много добре знае кой е Кольо Фичето и 
много за историята на Велико Търно-
во. Нееднократно обсъжда с местните 
власти състоянието на друга творба 
на ненадминатия строител – Стамбо-
ловия хан. Така преди дни му се удава 
възможност да го придобие и той не се 
колебае. “Години наред сме го гледали, 
коментирали сме го и решението не е 
спонтанно”, казва Марков. Намеренията 
на американеца са да го възстановят в 
автентичния му вид

по запазени фотоси 
и планове

Предвижда се под хана да има под-
земен паркинг, да бъде възстановена 

вътрешната му градина, както и самата 
сграда, след като Институтът за недви-
жимо културно наследство и Министер-
ството на културата одобрят проектите 
на новия собственик.

Стамболовият хан, който сега е 
само руини на пътя на туристите към 
Царевец, е строен през 1842 г. от Кольо 
Фичето. Бил е собственост на чичото и 
бащата на големия български държав-
ник Стефан Стамболов. Сградата е за-
строена на стръмен терен, била е на три 
етажа с вътрешен двор. На първия етаж 
са били разположени занаятчийските 
дюкяни, а над тях – стаите за работата 
на майстори абаджии и терзии.

Ханът е работил до 1945 г., после 
е одържавен, а през 80-те години на 
миналия век сградата е опожарена. 
През 90-те години петте му дюкяна са 
реституирани. 18 наследници стават 
съсобственици с държавата. През 2014 
г. е прехвърлен на общината чрез об-
ластния управител.

Търновски предприемач успява да 
изкупи дяловете на съсобствениците, а 
през м.г. общинският съвет му продаде 
общинската земя, върху която се нами-
рат останките от хана. От него Едмънд 
Бек е купил останките, за да възстанови 
още една перла в ансамбъла на Старо 
Търново.

Най-сериозната инвестиция на аме-
риканеца обаче тепърва предстои. Той 
планира

да реновира 
хотел “Царъ Борисъ”

който заради голямата квадратура и 
сериозната реконструкция се очертава 
като най-големия му разход досега. 
Силуетът за възстановяването на краси-
вата сграда от 1894 г. вече е съгласуван 
в Института за недвижимо културно 
наследство. Нищо в облика – стила на 

Виена отпреди 150 
г., няма да се про-
меня, категоричен е 
тексасецът.

“Все пак това 
е първият хотел 
в България след 
освобождението 
от турско робство, 
наричан преди 100 
г. “Уолдорф Асто-
рия” на Балканите, 
и трябва да бъде 
отново такъв. Има 
панорамна тераса с 
изглед към Царевец 

и Трапезица – тя ще бъде най-атрак-
тивното място в новия хотел”, разказва 
Любо Марков.

Хотелът ще бъде разширен на 
свободния терен в съседство на ул. “Оп-
ълченска”. Новата застройка ще бъде в 
стила на архитектурния ансамбъл, ще 
има двуетажен паркинг с до 30 места.

През годините Едмънд Бек е показал, 
че не търси печалба от инвестициите си 
в Търново. За него е важно да съхрани 
старинните сгради и да ги върне към 
живот. Те са по-важни, отколкото да ги 
експлоатира по начин, че да му носят 
печалба.

“Оценява по достойнство нашия 
град. Емоционално е свързан с Велико 
Търново и продължава да инвестира, 
което е добре и за нас, българите, и за 
търновци. Неслучайно беше удостоен с 
наградата “Велико Търново” за опаз-
ване на историческото наследство. А 
след ремонта през 2010 г. хан “Хаджи 
Николи” спечели наградата “Сграда 
на годината”. Все пак нека да оценим 
факта, че Едмънд Бек не е институция, 
не е фондация, не е инвестиционен 
фонд, а е един човек, който влага лични 
средства. Прави го по начин, по който 
да покаже добрия пример”, убеден е 
Любо Марков.
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Л
ятото е почти тук, а парти 
почивката в България е все 
по-честа тема в чуждестран-
ните медии.

„Яките Златни пясъ-
ци” – под това заглавие 

булевардният германски вестник 
„Билд” публикува на сайта си поредица 
от видеорепортажи за „якия купон”, 
който тече в българския черномор-
ски курорт. „Най-красивите жени на 
Европа разкриват своите тайни” и „Лято, 
слънце, сангрия” – с такива обещания 
изданието се обръща към потенциални-
те германски туристи. Вече от няколко 
години германските медии наричат 
Златни пясъци „новия Балерман” – по 
аналогия с легендарния клуб в Майор-
ка, който служи и като събирателно 
понятие за купона на този испански 
остров. Берлинският „Тагеспшигел” тези 
дни определи Златните като отдавна 
утвърден наследник на Балерман, а 
друг германски вестник, „Франкфуртер 
алгемайне зонтагсцайтунг”, публикува 
пътепис от 19-годишен младеж, който 
споделя своите непосредствени впечат-
ления от българския курорт.

„Златни пясъци по нищо 
не отстъпват на Балерман”

Защо ли някому ще хрумне да отиде 
на почивка точно там? - риторично пита 
19-годишният германец Бен Кьорте. 
И си отговаря: „Много е просто. След 
матурите исках да си изкарам с прия-
тели една хубава лятна парти почивка. 
Важно беше да намерим най-изгодната 
оферта, която обаче въпреки това да ни 
предлага всичко полагащо се.”

На Бен и приятелите му бързо им 
става ясно, че онова, което търсят, са 
тъкмо Златни пясъци. Абитуриентите 
научават още, че българският курорт е 
новият Балерман и че тъкмо натам се 
отправят мнозина техни връстници от 
Германия. Авторът на пътеписа добро-
съвестно разказва как са подбрали 
офертата и каква е била организацията 
на почивката им: „Трансфер от летище-
то, осигурена храна и нещо, което за 
нас беше изключително важно – без-

платен алкохол. Всичко това влизаше в 
офертата.”

Бен Кьорте пише накратко и за 
Варна – град с международно летище и 
голямо пристанище, който някои дори 
наричали „тайната столица на Бълга-
рия”, пише Deutsche Welle. За Златни 
пясъци той обяснява: „По пътя дотам си 
принуден да прекосиш едни не толкова 
атрактивни предградия, очевидно из-
граждани по социалистически времена. 
Но когато те останат зад гърба ти и се 
озовеш на Златни пясъци,

пред очите ти се разкрива 
една гледка

която много наподобява на двояко про-
чутата Шинкенщрасе на Майорка. Ка-
зано с две думи: откъм клубове, купон, 
щандове за сувенири, туристически 
атракции и гастрономия Златни пясъци 
по нищо не отстъпват на Балерман. (…) 
Противно на очакванията ни и на рецен-
зиите в интернет, според които плажът 
бил мръсен, а водата – пълна с боклуци, 
изхвърлени от многобройните туристи, 

ние се натъкнахме на един чист плаж 
и на кристално бистра вода. Но ако си 
търсите спокоен и не толкова претъп-
кан плаж, Златни пясъци определено не 
са за вас”, пише абитуриентът и описва 
един свой ден в българския курорт:

„В зависимост от това как е протекла 
предишната вечер човек се събужда 
сутринта или по обяд. Това се случва в 
някой от еднотипните хотелски компле-
кси, край които – в зависимост от мес-
тоположението им – обикновено вече 
се разнася силна музика, а на улицата 
тече бурен живот. Когато закусите (или 
пък обядвате, в зависимост от формата 
си), имате няколко избора. Много от 

парти туристите прекарват деня си край 
хотелския басейн или пък се излежават 
на плажа директно пред хотела. Вечерта

идва ред на купона
организиран от туроператора – партита, 
посещения в клубове и други меропри-
ятия. Това е класическият кръговрат за 
всеки турист на Златни пясъци, който 
се повтаря всекидневно до края на 
почивката. Заедно с приятната среща с 
трилитрова бутилка бира.”

В края на своите впечатления абиту-
риентът предупреждава, че всеки, който 
отива на Златни пясъци, трябва да е 
наясно с едно: „Освен вече изброените 
възможности курортът не предлага поч-
ти нищо друго, а ваканционните му при-
оритети са ясно дефинирани: колкото е 
възможно по-евтин купон. Онези, които 
искат през почивката си да опознаят 
културната специфика или населението 
и неговия начин на живот, не бива да 
ходят на Златни пясъци. Защото, също 
като Балерман, този курорт е ориенти-
ран преди всичко към парти туристите 
и бързата печалба. С други думи: Златни 
пясъци осъществяват в пълна мяра 
своята главна цел, формулирана от 
медиите и от съответните власти в Бъл-
гария. Също като на Балерман тук човек 
може да си изкара типичната евтина 
парти почивка”, пише абитуриентът Бен 
Кьорте във „Франкфуртер алгемайне 
зонтагсцайтунг”.

„Голи партита и пиянски 
изстъпления”

И други чуждестранни медии ин-
формират за възможностите за евтина 
почивка в България. Франс прес напри-
мер цитира статистика, според която 
в България туристите плащат за храна 
и подслон 58% по-малко, отколкото в 
Германия. А британският „Дейли мейл” 
посочва, че за втора поредна година 
Слънчев бряг държи първото място 
в класацията за най-изгодна почивка. 
Тази класация оценява туристическа 
кошница с осем продукта, сред които 
храна за двама, напитки и слънчева 
козметика. Дневната й цена в България 
е 36 паунда, а на Сейшелите – цели 182 
паунда.

Друг британски вестник, „Сън”, също 
публикува обширна статия за Слънчев 
бряг, в която се казва, че хиляди люби-
тели на купона, които се интересуват от 
дрога, алкохол и проститутки, насочват 
поглед към този български курорт. Голи 
партита и пиянски изстъпления – това 
са само част от „събитията”, с които 
булевардният вестник свързва Слънчев 
бряг. През миналата година 281 000 
британци посетиха България, като мно-
го от тях заминаха директно за Слънчев 
бряг, пише вестникът, като пояснява, че 
в България вече се вземат мерки срещу 
разюздания парти туризъм.

В България: 
Красиви жени, 
ниски цени и 
нонстоп купон

Българските курорти отново са 
тема на чуждестранната преса
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„О
т ден на ден усло-
вията се влошават 
и аз се чувствам все 
по-зле. А имам право 
на живот. Затова 
настоявам отново 

да бъда върнат в обща килия” – това е 
написал 58-годишният учител Муза-
фер Йозченгиз, прекарал 14 месеца в 
изолатора. В писмото си до съдията той 
твърди, че е бил хвърлен в изолатора 
„без никакво основание”, определя се 
като много болен човек, на когото не му 
остава нищо друго, освен доброволно 
да избере смъртта.

На 27 април Йозченгиз издъхва само 
2 дни след като е написал горните 
редове и след повече от две години, 
прекарани в затвора със строг режим 
в Чорум. Той е бил осъден на 12,5 г. 
лишаване от свобода, защото членувал 
в забраненото в Турция Движение на 
Фетхуллах Гюлен. Предсмъртното му 
писмо беше изпратено на Deutsche 
Welle от депутата от Демократичната 
партия на народите (HDP) и член на 
парламентарната Комисия за човешки-
те права Йомер Фарук Гергерлиоглу.

Три хиляди 
затворници 
в изолатора

Няма официални данни колко затвор-
ници в Турция се намират в единични 
изолирани килии, нито пък колко от тях 
са посегнали на живота си. Но според 
наблюдатели броят им е около три 
хиляди. От пресслужбата на турското 
правосъдно министерство не отговорят 
на съответното запитване на Deutsche 
Welle.

Лейла Уста Сахин, която е отговорник 
за човешките права на управляващата 
Партия на справедливостта и развитие-
то (ПСР), също не пожела да даде отго-
вор. В турската преса обаче зачестяват 
информациите за случаи като този с 
учителя Йозченгиз.

На 19 април в затвора в град Силиври 
е починал пенсионираният генерал 

Заки Хасан, обвинен в шпионаж в полза 
на Обединените арабски емирства. 
Той също е посегнал на живота си в 
изолатора.

Според законите в Турция излежава-
щият присъда може да бъде затворен 
в изолатора в следните три случая: 
ако е осъден ефективно на доживотен 
затвор, ако е ръководил терористична 
организация или като дисциплинарна 
мярка в затворите. Вероятно обаче в 
много турски затвори мярката се прак-
тикува безразборно.

Депутатът Йомер Гергерлиоглу от 
HDP, който в турския парламент се бори 
за подобряване на условията за затвор-
ниците, казва, че хората, затворени в 
изолаторите, са

подложени 
на нечовешки 

условия
На тях им е забранено дори да се 

разхождат или да спортуват. Законът 
предвижда най-много 20 дни в изола-
тора като дисциплинарна мярка. „Но 
стотици затворници остават в изолато-
ра много по-дълго, понякога и повече 
от две години. А това означава, че в 
турските затвори човешките права явно 
нямат никакво значение”, казва той.

И социоложката Езги Юсуфоглу, която 
се занимава много активно с темата за 
доживотните присъди, потвърждава, 
че условията в турските затвори са 
изключително тежки. Тя посочва, че 
на държаните в изолатора им е строго 
забранено да контактуват с други 
затворници, а право на свиждания по-
лучават само най-близките им роднини 
– по права линия и от първа степен. От 
2014 година насам Юсуфоглу също не 
е получавала данни от правосъдното 
министерство за броя на затворниците 
в изолатори. Преди 5 години те са били 
1453.

По официална информация на Ми-
нистерството на правосъдието и спо-
ред ръководството на самите затвори 
през 2018 година

в 385 турски затвора 
е имало общо 

260 000 затворници
Капацитетът на тези затвори всъщ-

ност е общо 111 000 места, но той е бил 
увеличен. В килиите са били монтирани 
легла на два етажа, били са поставени и 
допълнителни матраци на пода. Според 
представители на правителството в 
Турция ще бъдат изградени нови 100 
затвора.

Много са осъдените за членство 
в забранени движения

Какво се случва в 
турските затвори?
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Б
ългарин бе показно убит в 
Полша, негова приятелка, 
също българка, е тежко 
ранена.

32-годишният мъж и 
26-годишната жена са 

били брутално нападнати и намушкани 
с ножове. Нападателите им са били 
най-малко трима, инцидентът е станал в 
град Костшин над Одра, Западна Полша, 
съобщи местната полиция.

Мъжът е починал на място, лека-
рите се борят за живота на жената, 
а полицейските власти съобщиха, 
че са установили самоличността на 
нападателите. Говорителят на област-
ната полицията в Гожув Велкополски 
Марчин Малуди изключи категорично 
етнически мотиви за нападението.

Според първоначалните съобще-
ния на полицията нападателите са 
били петима. През нощта във вторник 
срещу сряда малко след 23:00 часа 
пред жилищен блок на ул. „Йоан-Павел 
Втори” 5, в който живеела двойката, 
спрели два автомобила с български 
регистрационни номера.

Жертвите 
излезли навън

Тогава били атакувани, като били на-
мушкани по повече от 10 пъти. Веднага 

след това нападателите се качили по 
колите и изчезнали.

С помощта на записи от видеонаблю-
дението в града полицейските органи 
се опитват да установят в каква посока 

са заминали извършителите и кой още 
е бил в автомобилите. Състоянието 
на ранената българка е стабилно. 
Затова може да се съди по факта, че 
разследващите вече били успели да я 
разпитат. Властите обаче отказаха по-

вече информация, като се позоваха на 
следствената тайна и на опасността раз-
гласяването на подробности от разпита 
да попречат на разследването.

Полицията в областния град Гожув 

Велкополски 
обяви, че е 
установила 
самоличнос-
тта на трима 
нападатели, 
но от пока-
занията на 
свидетели 
ставало ясно, 
че на местоп-
рестъплени-
ето освен тях 

са присъствали още двама неизвестни 
до момента мъже.

Жертвите и нападателите са се по-
знавали отпреди. От комендатурата на 
полицията не съобщават подробности 
за самоличността на нападателите, но 
уточниха, че тримата идентифицирани, 
така както и жертвите, са граждани на 
България.

Нападението не е било случайно, 
двойката българи са били предварител-
но избрана мишена, твърдят източници, 
близки до разследването. Районната 
прокуратура в граничния град Слубице 
е образувала следствие за убийство и 
опит за убийство. Според телевизион-
ния канал Polsat е възможно следите на 
убийците да отведат разследващите в 
Германия.

Българин бе убит показно 
в Полша, българка е ранена

Нападателите са били няколко, 
излезли от кола с български номера

Говорителят на полицията 
Марчин Малуди



А
ко все още има някой 
случаен човек, който 
слуша пред телевизора 
политическата кампа-
ния за евроизборите и 
възприема казаното като 

чиста монета, нека веднага бъде открит 
и предаден на екип от психолози, които 
да установят докъде стигат пределите 
на наивността и не докосват ли опасни-
те ръбове на психическо заболяване. 
А за всички други нека обобщим какво 
всъщност казват политиците, когато 
дойде време за избори.

1. „Ние трябва да работим добре 
с нашите европейски партньо-

ри” = „Би било добре да продължи тая 
работа с еврофондовете, понеже бая 
се облажихме. Ей го, тая година 150 
квадрата, догодина ще взема 300. Мога 
да се преместя също от „Младост” в 
„Лозенец“, а накрая на великолепната 
„Латинка” – това ще ми е преходът. По 
груба сметка ми остават още 3-4 години 
в политиката, каквото вдигна дотогава 
– вдигна! Да не говорим, че мога да на-
правя къща за гости с европари, пък по-
сле да си поживея славно в нея – тъкмо, 
тъй като я гледам, ще ми трябва около 
милион, хубава е тая стара Европа, дето 
спонсорира имотните ми щения.“ 

2. „В Eвропарламента ще предста-
влявам интересите на България 

и никои други” = „Гледай сега какъв е 
планът – обяснявам на тия тъпанари, 
че, видиш ли, ще правя баш това и нищо 
друго. То е ясно – щипка патриотизъм, 
щипка нещо срещу бежанците, щипка 
съмнение за това какво ще бъде след 
Brexit, па после е ясно – идат едни без-
брежни хубави годинки с Оная заплата 
– айде стига с тия жълти стотинки в 
парламента. Щом Барека се справи, аз 
ли няма да се справя. Па да не говорим 
за после – цял живот европейска пен-
сия, т’ва вече е велико просто, нямам 
търпение.”

3. „Основната заплаха пред ЕС са 
фалшивите новини” = „Казвам 

го това и после пускам там ония мойте 
сайтове да публикуват това-онова от 

ония веселите работи, дето много се 
шерват и коментират. Начи не може 
БСП да имат сайтове за фалшиви 
новини и аз да нямам – т’ва е много 
по-голяма далавера – оказа се – от това 
да хвърлям грешни пари за реклама 
по стандартните медии. Те вече и без 
това са на умирачка и почнаха да ни се 
слагат, че да им кихнем некой лев, ама 
ще кихнем друг път, да не сме абдали.“

4. „Нашите опоненти желаят раз-
пад на европейските ценности” 

= „Ясно е к’во желаят, същото дето и ние 
го желаем, то и без т’ва всички се позна-
ваме още от времето на ДС, пък после 
разделихме нещата уж, че да изглежда 
по тъй нали, сеш’се, ма кат има абдали, 
дето да гласуват за нас, всичко ще е 
окей. А, да, европейските ценности! Та 
европейските ценности така и така, и 
така, и така...”

5. „България не е безгласна буква в 
Европарламента” = „Принципно 

веднъж да вляза, нема да си отворя ус-
тата, братле, само да ме следят там к’ъв 
ми е английския, ми к’ъв да е, като на 
Слави Трифонов някъде. Турям слушал-
ките, слушам си превода, чакам да мине 
заседанието, после е ясно – фитнесче 
тук, сауничка там, просто много се из-
морява човек на тоя напрегнат дневен 
ред и трябва да разпуска. Ако ме питат 
там за нещо, ясно е, че ще се съглася-
вам сега, къде съм тръгнал да се обяс-
нявам, нема да се меря с тия германци 
и французи и холандци и всичките, дето 
наистина май са се зарибили по тая 
работа.“

6. „Пътят на България задължител-
но минава през Европа” - „Начи 

ясно е – както едно време повтарях, 
че минава през Съветския съюз, така и 
сега ще дрънкам същите работи, ама за 
Европа. Просто трябва да си припомня 
старите реплики (май ги имам от една 
стара пишеща машина за един парти-
ен доклад дето водих в оная спарена 
зала).“

7. “Нашите опоненти са антиевро-
пейски“ = „Тука вече е голямото 

надцакване, номерът е да се попреца-
кат лошите, че да мина аз, пък после 
много добре знам завистливия поглед 
на изпращане към Брюксел. Какво 
усещане само е да се качиш в самолета 
и да помахаш за сбогом на тинята и 
да кажеш довиждане на тия блата, да 
има там едни отчаяни ръце, които се 
протягат за милост, но ти никога няма 
да протегнеш и пръстче даже, който 
се оправил – оправил. Идват златните 
години на 4 годишния лагер, пък после 
ще му мислим.

РАЙКО БАЙЧЕВ

блог   

Речник на 
българските 
евроизбори
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казана дума

„Мисля, че едните министри са назначени 
от Борисов, а другите са му подадени от 
други хора и той няма контрол върху тях.”
Лидерът на БСП Корнелия Нинова коментира 

поредните рокади в правителството

„Харесват ме или не, но 
никой не може да оспори 
кариерата ми!”

Актьорът Ален Делон 
коментира вълната от 

критики към него след 
решението да получи 

почетната награда на 
фестивала в Кан

“Лично мен на месец 
ме удовлетворява 
1000 лева заплата. 
Мога да кажа и 2000 
лева. Но реално ли е?“

Лидерът на НФСБ 
Валери Симеонов 
коментира каква 

трябва да е 
минималната заплата

„На 2 млн. продукти има само 1 дефектен. 
Заводите ни са по-добри, отколкото са 
заводите в Германия.”
Премиерът Бойко Борисов при откриването на 

разширението на завод за авточасти в Русе

„Не знам за децата, но е време за 
стратегия за превъзпитание на 
президента и жена му.”

Режисьорът Тео Ушев по повод 
коментарите на първата дама 

Десислава Радева за „Луфтханза”



М
оже да сте си предста-

вяли по друг начин стая, 

пълна с търговци на 

канабис. Но напоследък 

подобни помещения все 

по-често представляват 

бална зала, в която се поднася шампан-

ско, масите са украсени с цветя, а вместо 

суитчъри с качулки хората носят костю-

ми.

Така бе и на Cannabis Awards в Торонто 

преди седмици. Събитието е церемония, 

наподобяваща раздаването на „Оскарите“ 

– награждават се най-добрите сортове и 

практики, свързани с приложението на 

растението.

Тревна култура
След легализирането на канабиса в 

Канада през октомври 2018 г. ставаме 

свидетели на сериозни промени в пазара: 

дилърите на улицата и организираните 

картели (организираната престъпност) 

срещат все по-остра конкуренция в 

лицето на легалната търговия. Компании 

като Canopy Growth и Tilary се издигат все 

по-нагоре в още младия икономически 

сектор и оценката им на фондовата борса 

стига до двуцифрени милиарди.

Предприемачът Себастиан Диймар, 

който е един от участниците в церемони-

ята, смята, че през следващите няколко 

години и в Европа ще се развие неве-

роятно доходносният пазар на канабис 

– най-малкото на този за медицински 

цели. Канабис за медицински цели се 

продава законно в Германия от март 2017 

г. при определени условия, но лекари-

те са на различно мнение за ефекта от 

лекарствата със съдържание на канабис 

– най-малкото защото няма достатъчно 

проучвания.

Биомарихуана – нов шанс 
за спорна индустрия

„Европа ще се превърне в най-големия 

в света пазар за канабис с фармацев-

тични цели“, казва Диймар в интервю за 

Business Insider. Той предсказва пазарен 

обем от 55 милиарда евро до 2028 г.

Диймар не е единственият, който подо-

зира следващата голяма стъпка, свързана 

с канабиса. Икономистът 

Юстус Хаукап, един от во-

дещите експерти в сферата, 

казва: „Определено на паза-

ра с канабис цари атмосфе-

ра, наподобяваща Златната 

треска. Това се обяснява и с 

факта, че интернационализа-

цията се случва точно сега и 

на все повече места легализи-

рат канабиса – Канада, Калифор-

ния, Мичиган“, споделя той пред 

Business Insider.

С обща консумация от 250 тона 

канабис годишно в Германия само на 

немския пазар ще бъде възможен оборот 

от 2,5 милиарда евро – в най-лошия 

случай. Според изчисленията на Хаукап 

държавата също би спечелила доста: 

легализирането на канабиса би донесло 

около 1,3 милиарда евро от данъчни при-

ходи в държавната хазна и би отворило 

над 19 000 работни места.

„Продуктите с канабис могат да станат 

новата „бира след работа“: те

имат същия отпускащ 
ефект

без отрицателните последици“, казва 

Диймар. Разнообразието на продукти 

вероятно ще бъде безкрайно: от масла 

с канабис до чипс, желирани бонбони и 

шампанско.

В Канада вече се вижда как изглежда 

подобен пазар. Магазини от типа на Fire 

and Flower силно напомнят луксозни 

бутици и става ясно, че индустрията се е 

ориентирала към лайфстайл продуктите.
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

З
а медицински цели 

две германски 

компании могат да 

отглеждат и съби-

рат няколко тона канабис. 

Aurora има право да про-

извежда един тон канабис 

годишно за период от 

четири години. Това съоб-

щи наскоро Федералният 

институт по лекарствата 

и медицински продукти. 

Освен това компанията 

Aphria от Bad Bramstedt 

(Schleswig-Holstein) може 

да произвежда 0,8 тона годишно през съ-

щия период. Първата реколта се очаква 

през есента на 2020 година. Това предава 

германският седмичник Die Zeit.

Предоставянето на добавките е важна 

стъпка в грижите за сериозно болни 

пациенти с канабис, отглеждан в Герма-

ния във фармацевтично качество, обяви 

президентът на Федералния институт 

Карл Бройч. Офертата обхваща общо 10,4 

тона канабис от фармацевтично качест-

во. От 13-те партиди четири не могат да 

бъдат поръчани, защото един неуспешен 

участник е поискал преразглеждане.

Компанията Aurora Germany, която спа-

да към изброената канадска група Aurora 

Cannabis Inc, възнамерява да започне

създаването на 
биохимичен парк

в Leuna (Саксония-Анхалт) още в нача-

лото на май. Там трябва да се отглеждат 

растенията.

От март 2017 г. пациентите в Германия 

могат редовно да поръчват при лекар 

медицински канабис. Предназначението 

е относно облекчаване на спастичността 

при множествена склероза или хронична 

болка. Оттогава лекарството претърпя 

бум. Понастоящем канабисът се внася 

напълно за медицински цели от чужбина.

По данни на актуалния годишник на 

зависимостите става ясно, че не само ме-

дицинската употреба на канабис се уве-

личава. Той е и най-често използваното 

незаконно наркотично вещество – сред 

тийнейджъри и възрастни. Около 7700 

килограма марихуана бяха осигурени 

през 2017 г., което според годишника е с 

близо 30% повече от предходната година.

Б
елгийските власти разрешиха 

свободната продажба на т. нар. 

„лек” канабис. Занапред расте-

нието ще се продава свободно 

в будките за цигари, а не както досега - 

само в специализирани магазини.

„Лекият” канабис съдържа канаби-

диол (непсихотропна съставка), както 

и количества на активната съставка 

тетрахидроканабинол (ТНС) под 0,2 

на сто. Според поясненията ниското 

съдържание на психотропната съставка 

ТНС премахва влиянието, водещо до 

замайване при „обикновения” канабис.

Предвижда се „лекият” канабис да 

бъде предлаган в будките за цигари 

и облаган като тютюневите изделия с 

данък и акциз. В последните години в 

Белгия се появиха специализирани ма-

газини за „лек” канабис, но продажбата 

не бе облагана с акциз.

Не всички са доволни от ново-

то решение на министерството на 

финансите - досегашните специализи-

рани магазини се опасяват от фалит, а 

полицаи обясняват, че проверките за 

притежание на наркотичното вещество 

се обезсмислят. По техни думи

мирисът на „лекия” и 
„обикновения”

канабис при пушене е еднакъв, и това 

ще провали усилията за предотвратява-

не на употребата на марихуана.

По данни на организация, подкре-

пяна от фондацията „Крал Бодуен” с 

почетен председател кралица Матил-

да, узаконяването на всички видове 

канабис би донесло на белгийския 

бюджет годишно до 144 милиона евро. 

Организацията отбелязва, че на година 

бюджетът отделя над 223 милиона евро 

за дейности, свързани с канабиса.

Белгийският бюджет би получил 144 

милиона евро годишно, ако държавата 

е обвързана с монополното производ-

ство, разпространение, лицензиране на 

продажбите и ценообразуването при 

предлагането на растението. Ако Бел-

гия разреши изцяло употребата, без да 

облекчава производството и разпрос-

транението (по примера на Холандия), 

бюджетните разходи биха намалели с 

42,8 милиона евро на година. В случай, 

че Белгия разреши на частни дружества 

да произвеждат канабис, бюджетът би 

бил облагодетелстван със 78,4 милиона 

евро на година, изчислява организа-

цията.

Д
есетки младежи се събраха и 

пушиха канабис протестно пред 

сградата на Народното събра-

ние в центъра на София преди 

седмици. Трима бяха задържани. 

Искането на „най-голямата пушилка 

на едно място” бе само едно: “Декрими-

нализация на притежаването и отглеж-

дането на малки количества марихуана 

за лични цели.”

Според младите хора тревата не 

трябва да е престъпление в България, 

както не е в голяма част в европейските 

държави и САЩ.

Полицейските сводки и статистики са 

пълни с младежи, задържани с мини-

мални количества трева, вместо орга-

ните на реда да разследват и задържат 

истинските криминални лица, казаха 

протестиращите. 

Хората зад проявата смятат, че зако-

нът, който криминализира употребата 

на канабис, просто не действа, тъй като 

за последните 15 години българите, 

опитвали в живота си трева, са се уве-

личили пет пъти.

Протестиращите настояха да се 

разреши и да се регламентира отглеж-

дането и преработката на всички про-

дукти от индустриален коноп – семена, 

влакна, дървесина, цветна и листна 

маса, биомаса и корени.

Масово пушене пред 
парламента в България

Белгия узакони 
„лекия“ канабис и 
продажбата му

Продуктите с марихуана имат 
същия отпускащ ефект, 
вярва един милионер

Канабисът – новата 
„бира“ след работа

В Германия 
позволяват 
отглеждане 

до 7 тона
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H
яĸoлĸo пpoизвoдитeля 

нa лyĸcoзни aвтoмoби-

ли пpeдcтaвиxa cвoи 

мoдeли, paзвивaщи нaд 

400 ĸилoмeтpa в чac, пo 

вpeмe нa Nеw Yоrk Аutо 

Ѕhоw пpeз тaзи гoдинa.

Cpeд тяx бeшe Јеѕkо нa Коеnіgѕеgg, 

ĸoятo нa тeopия дocтигa мaĸcимaлнa 

cĸopocт oт нaд 480 ĸилoмeтpa в чac. 

Cвoя дeбют ĸoлaтa щe нaпpaви пpeз 

2020 гoдинa, ĸaтo oт нeя щe бъдaт 

пpoизвeдeни 125 бpoя. И вcичĸи тe вeчe 

ca paзпpoдaдeни зa oĸoлo 3 милиoнa 

дoлapa вcяĸa.

A дoĸaтo няĸoи чaĸaт дa видят нa пътя 

Јеѕkо, oт СNВС пpeдcтaвят ĸлacaция c 

тexни aлтepнaтиви cpeд вeчe дocтъпни-

тe cepийни мoдeли. Eтo ĸoи ca нaй-бъp-

зитe cpeд тяx:

5.   ЅЅС Ultіmаtе Аеrо – 
oĸoлo 410 
ĸилoмeтpa в чac

Πpeз 2007 гoдинa мoдeлът cпeчeли 

peĸopд нa Гинec зa нaй-бъpзия cepиeн 

aвтoмoбил. И тoй вce oщe влизa в тoп 

5. Koгaтo ЅЅС Ultіmаtе Аеrо ce пoяви нa 

пaзapa, цeнaтa мy тpъгвaшe oт 740 000 

дoлapa. Kъм ĸpaя нa минaлaтa гoдинa тя 

ce пpoдaвa зa oĸoлo 225 000 дoлapa.

4.   Вugаttі Сhіrоn – 
420 ĸилoмeтpa в чac

Πpeз 2019 гoдинa тoзи мoдeл нa 

Вugаttі cтpyвa 3 милиoнa дoлapa, 

cпopeд cтaтиcтиĸaтa нa плaтфopмaтa 

Саr аnd Drіvеr. Πo вpeмe нa aвтoмoбил-

нoтo шoy в Hю Йopĸ бeшe пpeдcтaвeнo 

cпeциaлнo издaниe нa Вugаttі Сhіrоn, 

oт ĸoeтo щe бъдaт пpoдaдeни eдвa 20 

бpoйĸи, чиятo eдиничнa цeнa нe e яcнa.

3.   Вugаttі Vеуrоn 
Ѕuреr Ѕроrt – 430 
ĸилoмeтpa в чac

Oт мoдeлa мeждy 2010 и 2011 гoдинa 

ca пpoизвeдeни 450 бpoя. Πpeз тoзи 

пepиoд тoй пeчeли peĸopд нa Гинec зa 

нaй-бъpзият мacoв aвтoмoбил. B мoмeн-

тa във Beлиĸoбpитaния имa пycнaт зa 

пpoдaжбa тaĸъв мoдeл зa 2,5 милиoнa 

пayндa или 3,2 милиoнa дoлapa. Cъщият 

ce пpoдaвa и в Maями зa 1,9 милиoнa 

дoлapa.

2.   Неnnеѕѕеу Vеnоm GТ 
– 434 ĸилoмeтpa 
в чac

Πpeз 2014 гoдинa Неnnеѕѕеу Vеnоm 

GТ биe Вugаttі Vеуrоn Ѕuреr Ѕроrt cъc 

cвoитe мaлĸo нaд 434 ĸилoмeтpa в чac 

и ce пpeвpъщa в нaй-бъpзaтa мacoвa 

ĸoлa. Цeнaтa нa мoдeлa e oĸoлo 1,2 

милиoнa дoлapa ĸъм тoзи пepиoд. Πpeд 

2017 гoдинa пeвeцът Cтивън Taйлъp 

пpoдaвa cвoя Неnnеѕѕеу Vеnоm GТ c 

блaгoтвopитeлнa цeл cpeщy 800 000 

дoлapa.

1.   Коеnіgѕеgg Аgеrа RЅ 
– 447 ĸилoмeтpa 
в чac

Πъpвoнaчaлнaтa цeнa зa cyпepaв-

тoмoбилa Коеnіgѕеgg Аgеrа RЅ пpeз 

2015 гoдинa e 2,5 милиoнa дoлapa, 

ĸaтo oт мoдeлa ca пpoизвeдeни caмo 

25 бpoя. Toгaвa тe ca paзпpoдaдeни 

зa 10 мeceцa. Ocвeн чe пpeз 2017 

гoдинa ĸoлaтa ycпявa пocтaвя peĸopд 

cъc cвoитe 447 ĸилoмeтpa в чac, cъщo 

тaĸa мoдeлът ycĸopявa oт 0 дo 400 

ĸилoмeтpa в чac зa 33 ceĸyнди.

Най-бързите серийни 
автомобили в света

Те вдигат над 400 км/ч и струват милиони долари
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П
одобно на много автоп-
роизводители Toyota 
също опитва да намери 
нови източници на 
приходи, различни от 
производството на пре-

возни средства. Компанията планира 
да се позиционира на разрастващия се 
пазар за свързани домове.

Става дума за концепцията IoT, или 
интернет на нещата, която предполага 
извършването на комуникация между 
автомобили, уреди и онлайн услуги.

Сега става ясно, че Toyota обединява 
усилията си в областта с Panasonic, 
с която си партнира при батериите 
в електрическите превозни сред-
ства. Двете ще работят съвместно за 
изграждането на интелигентни къщи и 
градове.

Компаниите обявиха, че сформират 
съвместно предприятие в началото на 
следващата година. В него ще бъдат 
комбинирани дъщерната на Toyota 
фирма Misawa Homes и звената Toyota 

Housing с Panasonic Homes.
Компанията майка Toyota е най-до-

бре известна в ролята й на производи-
тел на автомобили. Подразделението 
Toyota Housing пък е продала

над 100 000 жилища 
за близо четири 

десетилетия
И Toyota, и други световни авто-

мобилни производители инвестират 
сериозно в нови технологии, които 
свързват автомобилите с пътната ин-
фраструктура и различни устройства, 
в това число домакински уреди, чрез 
интернет връзка.

Съвместното предприятие с 
Panasonic, която пък е специализирана 
в свързаните домакински уреди и бате-
риите, може да осигури технологични 
постижения, които биха помогнали на 
Toyota да се конкурира с Tesla, Google 
и Uber.

На световната сцена има и дру-
ги партньорства, подобни на това 

между Toyota и Panasonic. Volkswagen 
например сключи сделка с Microsoft 
за разработване на облак, в който да 
се интегрират приложения за автомо-

били. Алиансът Renault-Nissan и Fiat 
Chrysler пък си партнираха с Google, 
докато Volvo работи с Uber в сферата 
на автономните возила.

Toyota и Panasonic ще правят 
интелигентни градове

Двата гиганта ще свързват 
автомобили с уреди и услуги

Д
а се почувствате така, сякаш се 
намирате в марсианска база, 
сега вече е възможно, без да 
напускате Земята. Китайската 

компания C-Space е построила цял 
комплекс в пустинята Гоби, който пла-
нира да използва първо за образова-
телни цели, а след това и за туристи.

Базата, наречена просто „База на 
Марс-1”, е разделена на девет модула, 
сред които жилищни помещения, кон-
тролна зала, оранжерията и преходна 
камера.

Изграждането на базата е струва-
ло 50 милиона юана (7,47 милиона 
долара). Тя е изградена с помощта на 
Центъра за астронавти и Междукон-
тиненталния комуникационен център 
на Китай.

Първите посетители са били учени-
ци от гр. Цзинчан, намиращ се на 40 
километра от базата. Те изследвали 

интериора на заобикалящите база-
та съоръжения и с удоволствие са 
изпробвали скафандрите.

Следващата година базата планира 
да приеме и туристи. Ще има темати-
чен хотел и ресторант. Авторите на 
проекта разкриха планове да инвести-
рат 374 милиона долара за разширя-
ването му до 67 квадратни километра. 
Според плановете той ще приема до 2 
милиона туристи годишно.

T
witter публикува най-новия си 
доклад за исканата информа-
ция за потребители на плат-
формата от страна на правител-

ствата по света.
От юни до декември 2018 г. плат-

формата е получила 6904 запитвания 
от националните власти на планетата, 
което е спад от 6% спрямо предход-
ния 6-месечен период.

Запитванията са били за 11 112 ака-
унта на потребители. Twitter са дали 
информация на властите в приблизи-
телно половината от случаите.

Властите в САЩ са абсолютен 
доминант в това отношение, техни са 
1/3 от всички запитвания. Щатите са 
поискали информация 2092 пъти в 

рамките на наблюдавания период за 
общо 3 860 акаунта.

86 държави са искали информация 
от Twitter през периода. След САЩ 
най-много запитвания идват от Япо-
ния (20% от всички молби). Запитвани-
ята от Великобритания (13%), Индия 
(6%), Германия (6%) и Франция (5%) 
оформят общо 30% от всички молби 
за предоставяне на информация.

166 513 акаунта са били премахнати, 
защото рекламирали тероризъм. Това 
е спад от 19% спрямо предходния 
6-месечен период.

Цели 458 989 акаунта са били 
премахнати поради нарушения на 
правилата, свързани със сексуална 
експлоатация на деца.

Twitter изтри 166 000 акаунта 
заради тероризъм

Марсианска база изникна в 
пустинята Гоби
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Е
дна картонена чаша кафе 
на Starbucks в среднове-
ковното фентъзи Game of 
Thrones събра погледите 
и се превърна в една от 
най-обсъжданите напитки в 

света през последните дни. Популярната 
верига се извини, същото направиха и 
от телевизионния канал и продуцентите 
на филма. Но гафът си е гаф.

И всъщност далеч не е единствени-
ят на киноекраните. Подобни грешки 
в анахроничен стил стават често. Ето 
няколко примера, при които Холивуд 
разиграва истории, в които понякога 
попадат и „неща извън времето си“.

„Троя” и да отидеш на 
война ваксиниран

В частичната адаптация на „Илиада” 
има солиден брой пропуски, много от 

които обаче не могат да бъдат забеля-
зани от обикновения зрител, който не е 
запознат с историята на Древна Гърция 
и обичаите в онези времена. Но истин-
ски удар върху редиците на днешните 
антиваксъри е фактът, че Ахил (Брад 
Пит) гордо носи белег от ваксинация на 
лявата си ръка. В Троянската война може 
да умреш от вражеско копие (или стрела 
в петата), но със сигурност няма да е от 
туберкулоза.

Друг запомнящ се гаф от големия 
екран са слънчевите очила в „Джанго 
без окови”. Филмите на Тарантино не 
следват дословно реални исторически 
събития (за пример – края на „Гадни ко-
пилета”), но в случая става дума за една 
чисто модна грешка. През по-голямата 
част от филма бившият роб, превърнал 

се в ловец на глави, Джанго (Джейми 
Фокс) носи стилни слънчеви очила. 
Проблемът е, че действието на филма 
се развива през 1858 г., а слънчевите 
очила започват да трупат популярност в 
елита на САЩ едва през 20-те години на 
следващия век.

Един iPhone през 90-те в „Бърни” 
продължава списъка с киногрешките. 
Технологиите често пътуват във времето 
на филмите просто защото понякога 
цял филмов екип не може да се сети, че 
нещо, с което днес сме свикнали, не е 
било измислено преди няколко десети-
летия. Така в черната комедия „Бър-

ни” героят на Джак Блек 
неколкократно говори с 
различни хора по телефона. 
На някои от тях отговаря 
от своя iPhone. Проблемът 
е, че първият iPhone се по-
явява на пазара през 2007 
г., а действието в „Бърни” се 
развива през 1996 г.

Колесниците на газ в 
„Гладиатор” също попадат 
в списъка на анахрониз-
мите в киното. Те показват 
Римската империя по-раз-
вита, отколкото може да се 

предполага. Толкова развита, че

в Колизеума обикалят 
колесници, 

задвижвани на газ
Гледайте „Гладиатор” и може би ще 

забележите. Именно във филма на Ридли 
Скот може да се види как при възста-
новка на Битката за Картаген в Колизе-
ума една колесница се преобръща, а в 
задната й част има бутилка с газ, която, 
изглежда, не е била забелязана при 
монтажа на продукцията. Или пък може 
да е колесница от бъдещето.

Войникът от „Войната е опиат” също 
живее в бъдещето. Филмът The Hurt 
Locker е сериозна военна драма за вой-
ната в Ирак, но това не пречи на един 
от американските войници в него да се 

шегува. Когато вижда как мъж го снима с 
видеокамера, войникът казва, че мъжът 
ще „го качи в YouTube”. В друго време 
вероятно би бил прав, но действието на 
филма се развива през 2004-а, а сайтът 
за видеосподеляне е създаден година 
по-късно. Това е само една от техно-
логичните грешки – същият войник на 
едно място играе играта Gears of War, 
която се появява за пръв път през 2006 г. 
Играе я на конзолата Xbox 
360... появила се в края на 
2005-а. Истински войник 
от бъдещето!

Както и далекогледите 
в „Робин Худ: Принцът на 
крадците”. Във филма Мор-
ган Фрийман играе ролята 
на мюсюлманина Азим. В 
една от сцените той вади 
далекоглед и се подиграва 
с Робин от Локсли (Кевин 
Костнър), че не знае какво 
е това. Интересно е как 
самият Азим знае и има 
такъв, след като телескопът е изобретен 
няколко века след периода, за който 
филмът разказва.

Грешни карти 
в „Индиана Джоунс”

Индиана Джоунс определено може да 
представи на зрителите някои странни 
концепции – като божествени сили, 
тайни култове или... извънземни. Също 

така обаче го има и лекия намек за 
пътуване във времето. В „Похитители на 
изчезналия кивот” има сцена, в която се 
показва пътуването на Инди със самолет 
през света. Това пътуване е илюстрира-

но посредством карта, на 
която виждаме как самоле-
тът минава над Тайланд и 
Йордания. Проблемът е, че 
действието на филма се раз-
вива през 1936 г., а по това 
време Тайланд всъщност се 
нарича Сиам, а Йордания – 
Трансйордания.

Електрически стол от бъ-
дещето пък има в „Зеленият 
път”. Филмът по романа на 
Стивън Кинг има специално 
място в сърцето на много 
зрители, а екзекуциите на 

престъпници с електрически стол са от 
основно значение в него. Действието в 
„Зеленият път” обаче се развива през 
1935 г. в Луизиана. В този щат електриче-
ският стол е въведен през 1940 г., а пър-
вата подобна присъда е изпълнена през 
1941 г. Дотогава осъдените на смърт са 
били обесвани.

Облеклото в „Смело сърце” завършва 
тази своеобразна класация. Килотите на 

Мел Гибсън и компания в историческия 
филм са едно от най-запомнящите се 
неща от него (било то и заради някои 
шеговито-смущаващи сцени). Да, обаче 
този тип облекло се появява за пръв път 
през XVI в. - има-няма 300-400 години 
след смъртта на истинския Уилям Уолъс 
(героя на Гибсън) и неговите сподвиж-
ници в борбата за шотландска незави-
симост.

Джанго без окови, но... с 
очила. И други киногафове

Картонената чаша в Game of Thrones 
не е единственият гаф на екрана

Кафето от Starbucks в Game of ThronesДжанго без окови

Троя и ваксината на Брат Пит

Далекогледите в „Робин Худ: Принцът на крадците”

Облеклото в „Смело сърце”
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В 
тази статия ще се опитам 
да ви информирам за озо-
новата терапия. Бих искала 
да подчертая, че аз НЕ съм 
лицензиран специалист 
по озонова терапия, но 

съм наблюдавала прилагането и от 
натуропатни доктори върху клиенти 
диагностицирани с рак, включително и 
апликация без намесата на оторизиран 
специалист.

Терапията е легализирана в Британска 
Колумбия и Алберта. В някои официал-
ни документи на американските щати 
като Минесота, Вашингтон, Монтана и 
Аризона се говори за медицинското 
прилагане на газа – кислород, но не 
се споменава нищо за озона, който е 
различен от кислорода. Тъй като няма 
ясна директива по отношение на този 
метод на лечение в тези и други щати, 
натуропатните доктори се възползват от 
липсата на законодателство и използват 
озона за лечение. В Хавай го наричат 

„медицински газ”, а Аляска и Северна 
Дакота абсолютно забранява употреба-
та на озон за лечение от натуропатните 
доктори.

Терапията набира скорост, реклами-
райки се агресивно по нета, и затова ре-
ших да изложа някои мои наблюдения, 
както и да ви предоставя няколко линка, 
където вие можете да се задълбочите в 
търсенето на

истината за 
тази терапия

В моята досегашна кариера аз съм 
наблюдавала два случая на рак в после-
ден стадий (рак на дебелото черво и рак 
на белите дробове), където терапията 
беше активно прилагана, както и при 
един случай на рак на черния дроб в 
много ранен етап.

Озонът е газ, който се изписва като 
O3, т.е. три молекули кислород. Озонът 
е изключително вреден за дихателната 
система при директно вдишване! Всеки 
от нас е вдишвал озон, особено в замър-
сените градове през лятото. Озонът е 
особено опасен при дихателни заболя-
вания като астма, хроничен бронхит и 
емфизема. Но озонът се прилага много 
често на клиенти, които са диагностици-
рани с рак.

Как действа озонът?
Ще цитирам дословно текст от статия, 

публикувана в US National Library of 
Medicine, чийто линк можете намерите 
по-долу. „Механизмът на действие се 
състои в

деактивирането на 
бактерии и вируси

фунги, гъбички и протозои, като чрез 
оксидиране на фосфолипидите и 
липопротеините озоновата терапия 
нарушава цялостта на обвивката на 
бактериалната клетка. В определени 
фази озонът забавя развитието на 
клетката на фунгите.... и т.н.” Ето и линка: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3312702/.

Искам веднага да подчертая, че FDA 
твърди, че няма доказателства за безо-
пасност и ефективност от употребата на 
озон върху пациенти. Повече информа-
ция може да намерите тук: https://www.
accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/
cfcfr/CFRsearch.cfm?fr=801.415.

Въпреки това озонът се използва за 
третиране на инфектирани рани, подо-
бряване на кръвообращението, вирусни 
болести, ревматизъм, артрит, рак, СПИН 
и т.н.

Озонът се приема по няколко начина, 
а именно чрез външна апликация на 
озониран зехтин върху засегната област, 
инсуфлация (или вдухване) в ректума, 
озонирана вода за пиене, инжектиране 

обратно на озонирана кръв в пациента 
(понякога озонираната кръв се подла-
га на ултравиолетова светлина преди 
обратното й вливане) чрез влагалището, 
чрез озонова сауна, вдишване чрез озо-
ниран зехтин, чрез вдухване в ушите.

Очаква се, че всички тези

методи на приемане 
на озон

ще пречистят кръвта и лимфната теч-
ност, както и ще подобрят циркулацията 
в тялото чрез пречистването на артери-
ите и вените. Тук искам да отворя скоби 
за следното: от моя досегашен опит и 
знания твърдя, че тялото може да из-
ползва различни подадени му средства 
за пречистване, но самото пречистване 
се извършва от него, т.е. не можем да 
„продухаме” вените и артериите с озон 
и да очакваме, че ще се пречистят. Нито 
пък можем да приемем озон вагинално 
и да очакваме да стопи злокачествения 
тумор в матката.

Някои позитивни ефекти, които аз 
наблюдавах, но не мога да докажа, че са 
се случили благодарение единствено на 
озона, тъй като клиентите ми следваха 
стриктни хранителни режими и прото-
коли с добавки и еликсири, са лекуване-
то на кожни и устни възпаления. Клиент-
ката ми с начален етап на рак на черния 
дроб често получаваше възпаления в 
устната кухина, но след намазването 
им с озонирани масла те изчезваха. 
Също така тя настояваше, че се чувства 
изпълнена с енергия след приемането 
на озона вагинално или чрез ректума.

Останалите клиенти с рак в последен 
стадий свидетелстваха единствено за

краткосрочно облекчение 
на болката

причинявана от туморите. Озоновата 
терапия би трябвало да подобрява мо-
зъчната функция и паметта, но аз не съм 
забелязала тези промени у клиентите.

Забелязах заздравяване и подобре-
ние на състоянието на ноктите при една 
от клиентките, което е очакван позити-
вен ефект при третирането с озон.

В заключение се надявам, че ако ре-
шите да ползвате терапията, ще проучи-
те добре специалиста, който я прилага, 
и всичките й „за“ и „против“. Това е част 
от процеса на поемане на отговорност 
за нашето здраве.

https://www.medicalnewstoday.com/
articles/320759.php

https://airnow.gov/index.
cfm?action=ozone_health.index

https://www.naturopathicdiaries.com/
ozone-therapy-in-naturopathic-medicine/

Бъдете благословени!

Прилагането й набира скорост, но все още не е напълно регламентирана

МАРИЯ ТАНЕВА

Озоновата 
терапия – няколко 
наблюдения върху 
ефекта й
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С
поред актуално изслед-
ване самотните хора 
страдат до 2,5 пъти 
по-често от психически 
заболявания в сравне-
ние с останалите. Към 

тези заболявания спадат депресиите, 
страховите неврози и обсесивно-ком-
пулсивните разстройства. При това са 
засегнати всички възрастови групи, 
както пишат учените в специализирано-
то списание PLOS ONE.

Екип от лекари под ръководството на 
д-р Луис Якоб са анализирали данните 
на повече от 20 хиляди участници на 
възраст между 16 и 64 години от про-
ведено в Англия изследване National 
Psychiatric Morbidity. Целта е била да 
се проучи психическото здраве на 
участниците.

Научната студия обаче не показва 
дали самотата действително е причина 
за психическите заболявания.

В големите градове
например има повече хора с психи-

чески заболявания, което често може 
да се обясни с феномена анонимност. 
Много често психично болните съзна-
телно търсят анонимност. Освен това 

има разлика между самотата и самот-
ния начин на живот. Когато самотният 
начин на живот е желан, той може да 
се отрази и благоприятно на хората”, 

казва главният лекар на Центъра за 
психосоциална медицина в Северна 
Германия Арно Дайстер.

Причините за това все повече хора 
да живеят сами се коренят и в нара-
стващата продължителност на живота, 
намаляването на раждаемостта и все 
по-малкото бракове. Според Федерал-
ната статистическа служба във Висба-
ден през 2016 година 41 процента от 
германските домакинства са били със-
тавени само от едно лице – доста над 
средната стойност за EС (33 процента).

В България почти всяко трето 
домакинство се състои от самотен 
българин, показват данни от анализ на 
Евростат за 2017 г. Данните от послед-
ното преброяване на Националния 
статистически институт (НСИ) сочат 
тенденция към увеличаване на броя на 
едночленните домакинства в България: 
през 2001 г. те са били около 660 хи-
ляди, през 2011 г. – около 900 хиляди, 
а днес вече надхвърлят 1 милион (от 
общо около 3 милиона домакинства в 
България).

Самотата може да ни 
разболее истински
Проучване показва, че самотните хора се разболяват по-често от другите

У
чени от университета Уейк 
Форест в Северна Каролина 
заключиха, че диета, която 
допринася за нормализиране 

на кръвното налягане, намалява също 
риска от сърдечна недостатъчност за 
хората под 75-годишна възраст.

Изследването обхванало около 
4500 души на възраст между 45 и 84 
години. Те били подложени на диетата 
DASH, за която се смята, че е най-ефи-
касна при хипертония. Получените 

резултати показват, че тя намалява 
почти наполовина риска от сърдечна 
недостатъчност.

Диетата DASH е свързана с голяма 
консумация на плодове, зеленчуци, 
орехи, пълнозърнести храни, птиче 
месо, риба, нискомаслени млечни 
продукти, както и с намалена упо-
треба на сол, червено месо, захарни 
изделия, подсладени напитки. Сходна 
е със средиземноморската диета, но 
не включва алкохол.

У
чени от университета на 
Южна Австралия потърсиха 
границата, след която кафето 
става вредно за сърцето, и 

установиха, че това е шестата чаша.
Изследването се основава на данни 

за 347 077 души на възраст от 37 до 
73 години от британската „Биобанка“. 
Целта на учените е била да установят 
защо някои хора издържат повече на 
ефектите на кафето от други.

Учените са се съсредоточили върху 

гена CYP1A2, отговарящ за обработ-
ката на кофеина. Те установили, че 
дори хората с този ген, който помага 
за по-бързия метаболизъм на кафето, 
имат проблеми след шестата чаша 
кафе.

Загрижените за сърцето си трябва 
да обръщат внимание на добавките, 
които слагат в кафето като захар, 
сметана, ароматизатори. Те съдържат 
много калории, които не са полезни 
за сърцето.

Диета DASH бори 
високото кръвно

Кафето става вредно 
след шестата чаша
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Б
елослава Хинова, българ-
ският модел, който Карл 
Лагерфелд лично избра за 
ревюто на Шанел в Гран 
Пале в Париж през мина-
лата есен, отново излезе на 

модния подиум на легендарната марка. 
Мястото е същото, а Chanel Cruise 2020 e 
третото дефиле, в което българката взе-
ма участие, след като мина по подиума и 
в ревюто в Тайланд.

Така българската красавица само 
затвърждава своята позиция в армията 
на елегантните модели, представящи 
облеклата на френския моден бранд.

Визията, която Белослава показа на 
подиума, бе

черно-бяла романтична 
рокля

с черни широки ленти за презрамки и с 
панделки на рамената.

На пръв поглед класическата рокля 
всъщност е на два пласта – искрящобял 
първи слой, отгоре с полупрозрачнен 
плат с бродирани черни кръгчета, в 
които са вплетени символите и логото 
на Chanel.

Визията на Белослава бе съчетана 
с дублирани обемни гривни на двете 
й ръце – златна орнаментирана със 
полускъпоценни камъни и черна със 
сребърен кръст.

Двуцветните обувки са още една 
запазена марка на Chanel – черен лак, 
комбиниран с бяла кожа, и ток – доста-

тъчно нисък за дълги разходки, но и 
достатъчно висок за елегантно вечер-
но парти.

16-годишната красавица премина 
пред погледите на публиката, сред 
които бяха и звезди от ранга на Ана 
Уинтур, Клаудия Шифър, Моника Белу-
чи и други.

С ревюто бе отбелязана първата 
колекция на Шанел след смъртта на 
легендарния Карл Лагерфелд.

Събитието бе открито от популяр-
ния модел Кара Делевин, след което 
на подиума излязоха Пенелопе Крус 
и дъщерята на Синди Крауфорд – Кая 
Гербер. В момента френската къща е 
под ръководството на Вирджини Виар.

Българската 
Бела отново 

блесна на 
подиума 
на Chanel

Красавицата дефилира пред 
погледа на куп звезди като 

Клаудия Шифър и Моника Белучи

Белослава Хинова по време на 
дефилето за Chanel през октомври

Белослава Хинова по време на 
последното ревю на Chanel

Chanel Cruise 2020

Вирджини Виар

Chanel Cruise 2020 Chanel Cruise 2020
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А
ко и вие сте от тези, които 
се притесняват непрекъс-
нато за здравето си и тичат 
постоянно до аптеката за 
лекарства, успокойте се! 
Има и друго решение – 

надникнете в кухнята или в най-близкия 
магазин. Ето няколко предложения за 
любими храни, които, оказва се, имат и 
способността да лекуват.

Ананас

Спомага за храносмилането и лекува 
запек. Освен това съдържа противо-
възпалителния ензим бромелин, който 
намалява отоците и възпаленията при 
бронхит, кашлица, артроза и разширени 
вени. Според някои изследвания помага 
и срещу появата на тромби и по този на-
чин намалява риска от инсулт и инфаркт. 
Съдържа и голямо количество разтво-
рими влакна, подпомагащи правилното 
функциониране на червата.

Как да се консумира? Най-добър е 
суров, добре узрял и без да се смесва 
с друга храна. Може да се нареже на 
дребно, а може и да се смеси с нарязани 
чушки и червен лук, да се разбърка с 
джинджифил, мед и лимонов сок. Ще 
се получи невероятен тропически сос 
за риба или пиле. Препоръчваме ви и 

приятна ананасова напитка – разбийте 
ананаса с кисело мляко и добавете мед.

Тиква
Помага за предотвратяването на акне, 

сърдечни болести и при затлъстяване. 
Съдържа голямо количество бета-каро-
тен, който помага срещу очни болести, 
и калий, който понижава кръвното на-
лягане и се бори с бъбречните камъни. 
Една купичка варена тиква ви осигурява 
четвърт от дневното количество калий. 
Съдържа и голямо количество магнезий, 
който играе важна роля в борбата с 
алергиите, астмата, бъбречните камъни 
и предменструалния синдром. Веще-
ството лутеин предпазва от катаракта 
и рак на дебелото черво. Тиаминът е 
много важен за правилното функцио-
ниране на мозъка и подобрява паметта 
и настроението, а витамин В6 се бори 
срещу депресията.

Как да се консумира? Можем да я 
сварим, както и да я добавим нарязана 
на парченца в супа и задушени ястия. 
Обелената и настъргана тиква се добавя 
към сместа за омлет или се вари на супа. 
Пробвайте да смесите пасирана варена 
тиква с настърган пармезан и подправ-
ки и я използвайте като сос за спагети. 

Тиквата може да се добави и към ястия с 
ориз, както сладки, така и пикантни.

Ориз
Съдържа магнезий, който понижава 

кръвното налягане, облекчава предмен-
струалното напрежение и предпазва 
от образуване на камъни в бъбреците. 
Купичка неолющен ориз съдържа една 
пета от необходимата дневна доза маг-
незий. Той подобрява състоянието при 
менопауза, понижава нивото на лошия 
холестерол, доставя допълнителна 
енергия и спира киселините и диарията. 
Съдържа и селен, който предпазва от 
алергии, астма, катаракта, безплодие и 
проблеми с простатата. Кафявият ориз е 
по-полезен от обработения бял, който е 
изцяло олющен.

Как да се консумира? За закуска – 
залейте го с пилешки бульон и го варете, 
докато стане на каша. Добавете варен 
ориз в сместа за омлет заедно с под-
правките. Пригответе пикантен оризов 
омлет, който можете да поднесете 
заедно с основното ястие. Хрупкав солен 
кейк с ориз – смесете варен ориз, белтък 
и малко настърган кашкавал и запечете 
като пикантен кейк.

Царевица
Тя е вкусна, но и много калорична. 

Помага срещу рак, като спира деленето 
на болните клетки. Фолиевата киселина 
понижава риска от сърдечни заболява-
ния, а лутеинът предпазва очите. Разтво-

римите влакна понижават високото ниво 
на холестерола, като се свързват с него и 
блокират абсорбирането му. Увеличава 
обема на храната и създава усещане 
за ситост. Тиаминът е незаменим за 
правилното функциониране на нервната 
система.

Как да се консумира? Печете си 
царевичен хляб и добавяйте в него 
цели зърна. Царевични зърна смесете с 
нарязан лук, червени чушки, сос от люти 
чушлета и лимонов сок. Поднесете сме-
ста с месо, пиле или риба. Вместо ориз 
или макарони използвайте за гарнитура 
царевична каша. Добавяйте царевично 
брашно в тестото за палачинки, кейкове 
и бисквити.

Домати
Съдържат големи количества бе-

та-каротен, който предпазва от акне, 
загуба на зрението и някои видове рак. 
Веществото ликопен, което се съдържа 
в доматите, е още по-мощно средство 
за борба с рака от бета-каротена – то 
е силен антиоксидант и предпазва 
клетките от увреждане. Доматеният сок 
е силно концентриран източник на ли-
копен. Витамин С се съдържа предимно 
в желеобразната част около семенцата 
и предпазва от заболявания на сърцето 
и дихателните пътища, както и от рак на 
кожата.

Как да се консумира? Сварете пресни 
домати със захар, канела и портокалова 
кора. Ще се получи интересно сладко. 
Смесете сок от домати и моркови и 
охладете. Поднесете като освежителна 
супа, украсена с нарязани домати и 
кисело мляко. Увеличете калоричност-
та на пикантните супи, като замените 
половината вода с доматен сок. Бърз 
сос за спагети: смесете доматено пюре, 
доматен сок, зехтин, балсамов оцет и 
нарязан пресен босилек.

Най-добрата 
аптека е... кухнята

Вместо да тичате за лекарства, 
вижте какви продукти имате
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Д
вама обикновени жители на 
малко градче в Калифорния 
доказаха, че са получили 
рак вследствие на ползване 
на препарати за унищожа-
ване на плевели с марката 

Roundup, на които се доверили, за да 
поддържат двора си от 1982 г., когато 
купили първия си дом. После те сме-
нили къщата си четири пъти, но винаги 
използвали същия продукт за тревата и 
цветята отвън.

Съдебните заседатели от Върховния 
съд в окръг Аламида, източно от Сан 
Франциско, където се гледа делото, 
постановиха, че Алва и Алберта Полойд 
са получили неходжкинов лимфом 
заради съставката грифозат, която се 
съдържа в Roundup. Те осъдиха компа-
нията да плати поотделно на двамата по 
1 милиард долара наказателни щети и 
допълнителни 55 милиона за колектив-
ни компенсаторни щети. Много правни 
експерти обаче смятат, че сумите ще 
бъдат драстично намалени при обжал-
ване.

Това е

третата осъдителна 
присъда

срещу Roundup от средата на 2018 г. 
В предишните две дела компанията 
бе осъдена да плати съответно по 
80 млн. долара (на мъж в Санта Роса, 
Калифорния) и 289 млн. долара (на 
собственик на голф игрище в района 
на Сан Франциско). Последната сума 
бе впоследствие намалена на 200 млн. 

долара. В различни съдилища в цялата 
страна има внесени още 10 хил. иска 
срещу Roundup.

Глифозатът представлява нелесекти-
вен системен хербицид, който е много 
добър за борба с плевелите, особено 
с многогодишните, и е активното веще-
ство в популярния в САЩ препарат. 
Глифозатът убива плевелите, като 
оставя растенията или земеделските 
култури живи. Освен това глифозатът 
е най-често използваната съставка в 
продукти с подобно действие света. 
През 2015 г. обаче Световната здравна 
организация (СЗО) обяви глифозата 
като възможна причина за развитие на 
канцерогенни заболявания. В момента 
продукти с глифозат са забранени в 
Австралия, Белгия, 8 провинции на 
Канада и други.

В съда адвокатът на Алва и Алберта 
акцентира именно на становището на 
СЗО, като Алберта свидетелства, че тя 
има рак от 2015 година, а съпругът й от 
2011-а. Двамата не могат да се радват 
на живота, както преди. Освен това 
Алва има и тумор в мозъка. Тя каза, че 
двамата е можело да избегнат ковар-
ното заболяване,

ако са били 
предупредени

от Roundup, че препаратите им са 
вредни. Според нейните показания 
семейството използвало Roundup 
веднъж седмично през девет от 12-те 
месеца в годината. Сега, след като е бо-
лна, Алва плаща по 20 хил. долара, за 
да се лекува и да поддържа живота си.

От компанията отричат да има нужда 
от каквото и да е предупреждение, 
защото становището на американ-
ската агенция за околната среда е, че 
глифозатът в препаратите за плевели 
не представлява опасност за хората. 

Американското становище е по-ново 
от това на СЗО и редица експерти 
казват, че е много по-релевантно, а и 
то бе потвърдено отново на 30 април 
тази година.

Roundup, която е със седалище в 
Калифорния, се оказва в тясно сътруд-
ничество с „Монсанто“ – агрохимичния 
гигант, обвиняван често в използване-
то на нерегламентирани ГМО продукти 
и вредни съставки, както и в устано-
вяването на монопол върху хранител-
ната индустрия не само в САЩ, но и 
по света. През 2018 г. „Монсанто“ бе 
купена от „Байер“, която също вече 
обира негативите за това, че може 
би „трови“ потребителите с опасни 
продукти. След присъдата от 2 млрд. 
долара „Байер“ заяви, че решението е 
в противоречие със становището на 
американската агенция за околната 
среда и че

компанията 
ще обжалва

Връзката между Roundup и „Монсан-
то“ датира от 1970 г., когато е открит 
глифозатът. Откритието е направено 
от Джон Франц, химик от „Монсанто“. 
Четири години по-късно „Монсанто“ от 
своя страна го въвежда в земеделско-
то производство под търговското име 
Roundup. Връзката между двете фирми 
продължава и днес. Преди четири 
години бяха разкрити имейли, доказ-
ващи, че „Монсанто“ вербува външни 
учени за съавторство на проучвания, 
защитаващи безопасността на гли-
фозата, които да се представят като 
идващи от Roundup. Изпълнителният 
директор на „Монсанто“ Уилям Хейдън 
е написал в един от имейлите, че тъй 
като от Roundup просто ще редактират 
текста и ще се подпишат отдолу, ще мо-
гат да спестят за скъпите изследвания.

Осъдиха Roundup на $2 млрд. 
за причиняване на рак

Алва и Алберта Полойд

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Това е и индиректен удар по „Монсанто“
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Астрологична прогноза 
за 17 - 23 май 2019 г.

ОВЕН
Продължавате 
да работите по 
започнатите 
задачи, свър-
зани с адми-
нистративни и 

правителствени институции. Други 
ще започнат нова работа, ще се 
включат в образователни програми. 
Пътуванията и отдихът също са част 
от програмата ви. Натовареността 
ще се редува с дни на разпускане. 
Следвайки разума и сърцето си, ще 
печелите не само придобивки, но 
и нови възможности. Късметът е на 
ваша страна.

ТЕЛЕЦ
Работейки върху 
финансовите си 
и професионал-
ните задачи, ще 
продължите и 
занапред да тър-

сите преките пътища към успеха. В 
деловите си отношения ще договаря-
те взаимноизгодни условия, които ще 
финализирате с печалби за бизнеса и 
за себе си. Насочете обстоятелствата 
в своя полза. Това се отнася най-вече 
за сърдечните ви дела. Любовният ви 
живот се възражда, ще се радвате на 
изненади от половинката.

БЛИЗНАЦИ
Като практични 
и здраво стъ-
пили на земята 
ще съумеете да 
не пропуснете 
изгодите за себе 

си. Финансите може и да ви създават 
притеснения в началото на периода, 
но ще се справите. Много от вас ще 
пътуват в събота и неделя и срещите 
ще ги обогатяват с познания за хора-
та и света. Покажете способността си 
да организирате и управлявате. Не 
настоявайте мнението ви да надделя-
ва на всяка цена.

РАК
В последно вре-
ме сте решени 
да поставите 
ред в делата 
и живота си. 
Възможно е на-

меренията ви да срещнат съпротива. 
Занимаващите се с бизнес ще срещ-
нат поредното предизвикателство в 
понеделник и този път то може да се 
окаже решаващо за намеренията им. 
Не обръщайте гръб на любовта в сря-
да, за вас тя е източник на енергия 
и сбъдване на мечти. Възможни са 
свади с партньора ви, но те няма да 
доведат до нищо фатално.

ЛЪВ
Усвоили сте 
уроците от 
грешките си и 
без излишен 
шум сте на път 
да ги превър-
нете в пре-

димство. Имате идеи и намерения, 
отнасящи се до професионалната и 
финансовата сфера. Не приспивайте 
бдителността си. Използвайте по-
чивните дни да разтоварите. Бъдете 
внимателни с диетите. Външният 
вид не бива да бъде от първа важ-
ност. Погрижете се за душевната си 
хармония.

ДЕВА
Бъдете 
обективни в 
оценките си 
и коректни в 
отношенията 
си с околните. 
Бизнесът ви 

ще се развива с променлив успех, но 
във всички случаи ще имате и добри 
попадения, което ще ви мотивира да 
продължите и занапред с него. Ще се 
почувствате удовлетворени и успели. 
Харесва ви да бъдете аплодирани, но 
се пазете от завистливи личности.

ВЕЗНИ
Желанието ви 
да контролирате 
сложни взаи-
моотношения 
отнема от силите 

ви. Време е да помислите за пълно-
ценно възстановяване – физическо и 
душевно. Изразходвайте пестеливо 
енергията си, почивате и мислите за 
здравето си. Съобразете се в неделя 
с разумните доводи на близките ви 
и не се опитвайте да им налагате во-
лята си, колкото и да смятате, че сте 
прави. Не създавайте сътресения в 
отношенията си, направете нужните 
компромиси.

СКОРПИОН
Бъдете коректни 
и не натрапвайте 
чувството си за 
превъзходство. 
Някои от вас ще 
работят върху 

професионалните си проекти, мо-
тивирани и вдъхновени от добрите 
перспективи, които се откриват. 
Други ще пътуват, подтиквани от 
желания за развлечение и опозна-
ване на нови места. Често сами ще 
инициирате срещи и запознанства с 
хора, които харесвате и бихте желали 
да имате до себе си. Не се впускайте 
в крайности.

СТРЕЛЕЦ
Времето работи 
за вас и в този 
смисъл ще се 
възползвате от 
всяка появила 
се възможност. 

За част от вас периодът се свързва с 
ремонтни дейности по дома, офиса 
или на вилата. Съобразявайте се през 
почивните дни и с изискванията на 
партньора, ако искате да спестите 
ненужни разправии. Периодът е 
подходящ за диета и прочистване на 
организма.

КОЗИРОГ
Периодът 
носи промени 
на работното 
място. Нищо 
даром няма да 
получите, за 

всичко ще се борите, което налага да 
сте последователни и неотстъпчи-
ви. В събота и неделя ще извлечете 
максимума за себе си от почивката. 
Неочаквана среща ще разнообрази 
живота на необвързаните, правейки 
го по-интересен през новата седми-
ца. Карайте го по-лековато. 

ВОДОЛЕЙ
Ще се съсредо-
точите върху 
деловите си 
ангажименти, 
които ще ви по-
топят в работна 

атмосфера. Обърнете внимание на 
дома си - не са изключени битови 
аварии, които ще ви създадат много 
главоболия през първите дни на пе-
риода. Хоби или някакво странично 
занимание ви носи неочаквани при-
ходи във вторник. Бързо обаче ще се 
простите с тях, защото имате нужда 
от промяна, свързана с допълнител-
ни финанси.

РИБИ
Превръщате 
се в сериозни 
претенденти 
за водещите 
позиции в 
надпревара. 
С философски 

поглед и без излишни емоции ще 
продължавате да следвате целите. 
Внимавайте да не получите леден 
душ от някой амбициозен Лъв в 
четвъртък. Петък е ден за разплата. 
Романтиката също ще има място в 
живота ви през следващите седем 
дни. Не са изключени и авантюри с 
непредсказуем край.
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Как е на английски „обичам те”?
- Ай лав ю!
- А на немски?
- Их либе дих.
- А на пернишки?
- Марш в леглото да не вадя винкела!
- А на бистришки?
- Оди си легни, я че си карам беем-

вето!

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

� � ☺
Много ме дразнят тия жени, дето 

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

� � ☺
Днес ходих на психолог - нормално 

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

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

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

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

� � ☺
Две години дядото пръска карто-

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

� � ☺
Ако загубите жена си в дискотеката,
застанете до друга жена... Вашата ще 

дойде веднага!

� � ☺
Попаднали в ада полицай, кмет и 

учителка. Дяволът им казал:

- Имате право на едно телефонно 
обаждане, но трябва да си го платите.

Първи звъннал полицаят – обадил 
се вкъщи, питал как е семейството, 
дали в службата всичко е наред. От-
говорили му, че всичко е ОК, да не се 
тревожи.

Дяволът казал:
- Разговорът ще ти струва 10 000 

лева.
Въздъхнал полицаят, платил.
Звъннал на свой ред кметът, инте-

ресувал се как е семейството му, как 
върви работата в кметството, как са 
служителите, европроектите изпълня-
ват ли се. Разбрал, че всичко е наред. 
Дяволът поискал от него 100 000 лева. 
Кметът платил със свито сърце.

Накрая учителката звъннала в учи-
лището си. Поразпитала децата от своя 
клас как е минало класното по матема-
тика, поправили ли са двойките си по 
физика Мария и Наталия. Цветан се е 
сбил с осмокласник? Тц-тц-тц, няма да 
стигне далече това момче! Оценките 
оформени ли са? Колегите насрочиха 

ли вече родителските 
срещи? Е, как грипна 
ваканция, нали е кра-
ят на срока? Ох! Ще се 
заринем с тия бумащи-
ни... Ах, нови искания за 
спешни отчети към министер-
ството!

Затворила телефона учителка-
та и дяволът й казал:

- Разговорът ще ви струва 4 
лева и 60 стотинки.

Възмутили се тогава кметът и 
полицаят:

- Ама как, защо, откъде накъде?!.. 
Ние говорихме по 5 минути, поиска 
ни толкова много пари, а тя един час 
говори и й взе само 4 лева?!

Дяволът отвърнал:
- Тя звъня от ада в ада. Таксуването й 

е като за местна зона.

� � ☺
Рибар заварва чужд мъж в леглото с 

жена си.
- Кой е този? - крещи той.
- Как кой? Твой колега. Бракониер!

� � ☺
Седи си в кухнята един човек, по 

едно време излиза хлебарка иззад 
хладилника и му говори: 

- Как сме, пич?... Абе, може ли да те 
помоля да дойдеш пак и да напръскаш 
зад хладилника, че синът се жени и 
искаме малко да понаправим главите...

� � ☺
Най-после и Видинският завод за 

автомобилни гуми спечели търг за 
Формула 1 - ще доставят 5000 гуми за 
ограждане на трасето....

� � ☺
Като ти кацне комар на топките, 

разбираш, че не всичко се решава с 
насилие.

� � ☺
Дядото казва на бабата:
- В тези индийски сериали няма 

никакъв с*кс.
- Няма... затова толкова плачат...

� � ☺
- Скъпи, реших какво да ти взема за 

рождения ден!
- Какво?
- Заплатата!

� � ☺
- Докторе, треперят ми ръцете... 
- Много пиеш. 
- Ами, много - половината го разли-

вам....

� � ☺
...И създаде Господ жената и рече на 

Адам: „Ето тук ти я оставям!” И побягна 
панически....

� � ☺
Пациент отива при лекаря си. 
- Какво искаш да ти предпиша? 
- Два етажа от къщата, ако може....

� � ☺
- Миличкооо, кажи ми нещо сладко-

ооо… 
- Сладолед. 
- Не бееее, нещо хубавооо…. 
- Малко сладко котенце. 
- Кажи ми нещо секси бе, тъпанар! 
- Съседката!

� � ☺
Жена решава кръстословица и пита 

мъжа си: 
- Кажи женско украшение със седем 

букви? 
- Цицииии! 
- Идиот - пръстен!!!

� � ☺
- Миличка, да се видим тази седми-

ца? 
- Не мога, неразположена съм. 

Другата? 
- Питах я вече - и тя не може...

� � ☺
„Няма студени жени, има жени, 

които искат да запалят пламък, но 
отсреща разполагат само с фас.”

� � ☺
- Обичам го! 
- Кажи му! 
- МУ!

� � ☺
Съдията се обръща към 87-годишна-

та Пена:
- Твърдите, че като сте се прибрали 

вкъщи от бинго, сте заварили 92-го-
дишния ви съпруг Вуте в леглото със 
съседката и за това сте го изхвърлили 
през терасата. Така ли e?

- Не точно, рекох си: Ако копелето 
може да прави секс на 92 г., сигурно 
може и да лети...

� � ☺
Все повече се убеждавам, че у някои 

хора главата е декоративно приложе-
ние към задника.

� � ☺
Екскурзия в чужбина. Преди да 

стигнат границата, автобусът спира за 
почивка. Слез 15 минути шофьорът 
пита: 

- Някой липсва ли?
Тишина. 
Минали границата и един мъж се 

обадил: 
- Жена ми я няма... 
- Нали питах дали някой липсва - 

ядосал се шофьорът. 
- Ама тя не ми липсва, само казвам, 

че я няма....

Виц в снимка

Отидох да си измия 

косата в банята - измих 

мивката, ваната, тоа-

летната, пералнята... 

Сега ми се пие кафе - 

страх ме е да отида до 

кухнята...

- Може ли еспресо в 
голяма чаша?

- Заповядайте!



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 компания 
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

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 

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

Chicago + suburbs
OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони 
и CDL шофьори! Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 
483-8787 24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 70 
цента на галон!!! Tel.: 8476659273 №16301

!!OWNER OPERATORS !!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators със собствен 
трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно отношение! 
-Tel. (847) 483-8787 8476659273 №16307

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони 
и CDL шофьори! Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 
483-8787 ,24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 70 
цента на галон!!! 8476659273 №16308

$$$ ШОФЬОРИ $$$, 
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 отношение! 
За повече информация 847-665-9273 или (847) 
483-8787! 8476659273 №16309

CAREGIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 60016-2290, Търсят се caregivers 
(гледачки, жени)- part time, locations: Arlington 
Heights, Northbrook, Buff alo Grove, Palatine, 
Waukegan, Highland Park. Chicago, Naperville, 
Lockport. 15-20 часа на седмица, $13-$15 на час. 
Обадете се на 630-696-2868, 847-813-5108, започ-
ване веднага. №16311

OFFICE MANAGER , 
Цена US$ , Зипкод 60016, Търси се offi  ce manager 
в Des Plaines за non-medical home care agency. 

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

Понеделник до четвъртък: 9:30am-4:30pm, $17-
$18 на час, има нужда от английски език, легални 
документи и кола за транспорт. Обадете се на 630-
696-2868, започване веднага. Previous experiece is 
helpful. №16312

ЧИКАГО ДЕНВЪР СТЕДИ!, 
Цена US$ , Зипкод , Търся шофьор за Team. Hazmat, 
Double triple. Постоянни курсове Чикаго Денвър с 
Естес. 224 616 9624 - Васил-за повече подробнос-
ти. 2246169624 №16315

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

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

WINDOW INSTALLER 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Търся инсталатори на про-
зорци. 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 постоянен 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 компания 
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 отношение! 

За повече информация 847-665-9273 или (847) 
483-8787! №16300

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 компания 
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 №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. До-
бри условия, и отношение. За контрактори пра-
вим 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 за-
качяне на две ремаркета).За повече информация 
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 за-
плащане! За повече информация моля свържете 
се с нас на 630-948-4547, х.601. №16259
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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 камиони 
и CDL шофьори! *********Тел. 847-665-9273 ; или 
тел. (847) 483-8787 ************ 24/7 Диспеч * Ре-
гионална 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 компания 
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 №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 компа-
ния търси DISPATCHER . Говорене на български & 
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 седмица.
Паркингът е в Melrose park. Отлично заплащане 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

$$$ ШОФЬОРИ $$$
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за OTR и регионални шофьо-
ри! Добро заплащане! Възможност за прибира-
не в къщи през ден и всеки уикенд! Предимно 
Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! За повече информация 
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 компания 
предлага работа за Owner Operators със собствен 
трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоян-
ни курсове; Чек всеки петък! Коректно отноше-
ние! -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 никак-
ви 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. Жела-
телно е да имате опит и да владеете английски. 
7084074466 №16176

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

БАРМАНИ И СЕРВИТЬОРИ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Ресторант „Механата” 
набира сервитьори и бармани За повече ин-
формация 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 кон-
такти: 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 компа-
ния намираща се в Wood Dale, IL търси да на-
значи Diesel Shop Manager на пълен работен 
ден. Добро заплащане. За повече информация 
моля обадете се на 630.948.4547 х.601 №16109

ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60007, Търся шофьори class A 
с double-triple, може и без опит за стеди рънс, 

5500 мили на седмица, добро заплащане 708-
369-1475 №16077

TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Looking for a CDL-
A truck driver with a min of 3 years of experience 
up to $0.70 per mile for more info call 773-580-
4032 №16051

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

2019 REEFER 4 RENT, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60561, 2019 
ThermoKing Precedent S700 $450.00/Week За 
повече информация, моля звънете на телефон 
847-418-6269 №16074

СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам строител-
ни ремонти 2248300447 №16034

TRUCK DRIVERS CDL
Цена US$ , Зипкод 60010, Tърсим CDL -A truck 
drivers за over the road (ОТR) и регионални кур-
сове. Минимум 3 години опит, седмично запла-
щане до 0.65 цента на миля. За повече инфор-
мация обадете се на: 773-580-4032 №16040

ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ 999.99, Зипкод 60016, Търся шофьор 
за straight(box) truck. Не се изисква CDL. Запла-
щането е като за голям камион. За повече ин-
формация на тел 847-749-9161 Ако нямате все 
още клас С но имате желание да карате малък 
камион и да извадите нужният клас, съм готов 
да помогна. №16033

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 шофьор-
доставчик за FedEx с любителска книжка. За-
плащане: $17-$20 на час. Фирмата осигурява 
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

CLASS A TRUCK DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60103, * Starting from 27% or 
45 cents per mile * 2014/2016 Volvo 730 * iShift 
Automatic * Lease to own option available * Reefers 
or Dry vans * OTR * Hazmat - 30% Requirements: * 
CDL Class A * At least 2 years of experience CALL 
NOW: 224-724-1694 - Luke №16318

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

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

TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит тър-
си работа. Намирам се в България.Имам повече от 
4+ години опит.Fluent in English and Russian. +359-
876-511-784 Viber №16313

CDL DRIVER/HAZMAT, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Дългогодишен CDL-A 
driver with hazmat,tanker,double-triple and ax.,с 
чист рекорд.Търси работа за стеди курс/hook and 
drop. 3479093392 №16322

ЗЪБОТЕХНИК, 
Цена US$ , Зипкод 11235, Зъботехник с опит тир-
си работа в сверата на подвижното протезиране 
.Акрилни протези и fl exy/TCS/denture , в Чикаго! 
9292456175 №16323

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Търся съкварти-
рант непушач в комплекс Павилион,Чикаго. 
7732898101 №16310

ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 930.00, Зипкод 60007, Давам светъл и 
обновен едностаен апартамент в Елк Гроув. Цена 
$930. Отоплението е включено към наема. Има 
балкон и пералното помещение е на етажа. Сво-
боден е за нанасяне веднага. За въпроси и оглед, 
се обадете на 773-937-2933 Юлия. №16316

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, Стая под наем за 
жена. $500 на месец. Апартамента се намира в 
Schiller Park 60176. За повече информация звънете 
на 704-780-0960. №16317

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 уют-
на спалня със самостоятелна луксозна баня и 
перално помещение, отделен вход. В наема се 
включват консумативи, интернет и едно парко 
място. Предпочитаме жена - $600 или двойка - 
$800. Имаме куче. +17738292393 №16261

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$. Телефон за 
контакт: 9073307915 №16268
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1 BED FOR RENT
Цена US$ 1,100.00, Зипкод 60193, Large 
1BR in Schaumburg, Central heath and 
AC,gas,water,pool,2 parking place included.
Close to store,s chool, mall, expressway.$1100.00 
8473438526 №16269

СТАЯ ПОД НАЕМ RACINE, 
Цена US$ , Зипкод 53401, давам под наем стаи 
в Racine WI, 773 934 4547 7739344547 №16260

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

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

2 СТАИ ПОД НАЕМ 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дават се 2 стаи под 
наем, 2 ри етаж в многофамилна къща, обща 
кухня с нова фурна и хладилник. Хол, 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-
0357 №16214

ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Дава се под наем об-
заведена стая за жена, след основен ремонт, 
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 свободна.
тел 7737042622 7737042622 №16153

СТАЯ DES PLAINES
Цена US$, Зипкод 60016, Обзаведена стая за 
жена в къща в Des Plaines. 8476093535 №16129

СТАЯ В ЧИКАГО
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Давам стая под 
наем $480 на месец, всичко включено. Чикаго 
(Belmont и Naragansent) 7734252700 №16133

СТАЯ В РОЗЕЛ
Цена US$, Зипкод 60172, Давам под наем стая от 
къща в Розел $500 на месец.Всички консумативи са 
включени в наема.За контакти-630-923-3333-Пла-
мен 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 + задъл-
жителен 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 ле-
тището. 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. Креме-
на 7733664225 №16111

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
VIDEO TRANSFER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Analog to Digital 
Запазете вашите стари ленти като ги направите 
дигитални преди на станат неизползваеми. Пре-
запис от VHS , MiniDV видео касети на DVD. Транс-
фер 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 застрахователни 
компании в САЩ. Много възможности да спести 
за вашите нужди като Колеж,Къща, Дебт,Болнични 
нужди, Пенсии, Бизнес! Безплатен 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 данъ-
ци! Безплатно оценка на вашите нужди! Обади се 
на 224-423-5654 Любомир Мицов №16220

УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна украса за 
партита,включваща обличане и декорация на сто-
лове 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 Ко-
пърфийлд 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, къдре-
не, 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, ремонт на 
всякакъв вид алуминиева дограма за Commercial 
and Residential. Монтаж, демонтаж и поддръжка 
на алуминиеви врати и всякакъв вид прозор-
ци. 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

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME детски пар-
тита - Face & Body painting, glitter tattoos, забавни 
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, ре-
монт на всякакъв вид течове. Обадете се на 224-
558-7530 №16041

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

  

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

SOMEWHERE ELSE

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

ДОМ ЗА CТАРИ XОРА 
Цена US$ , Зипкод , Ние специализираме в грижата 
и ежедневната помощ за множество хора. Ако се 
нуждаете от професионална помощ поради ста-
реене, заболяване или възстановяване, нашият 
екип ще ви осигури индивидуалната услуга, на 
която можете да се доверите! 3126469982 №16211

ПОДМЛАДЯВАНЕ! , 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Безиглена МЕЗО-
ТЕРАПИЯ с ХИАЛУРОНОВ серум само за Април 
2019: 49лв. вместо 70! Дава хидратация, свежест 
и активира регенериращи механизми на кожата. 
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 скорости. За пове-
че информация тел 847-275-6542 8472756542 
№16258

VOLVO D12, 2006, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 35242, Продавам Volvo D12 
,Производство 2006 ,червен цвят ,13 скоросто 
,дизел ,с нови гуми с ново турбо ,, без основен 
ремонт на 1284000 мили ,цена 13,500$ За повече 
информация 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 със-
тояние и готови за работа. За повече информация 
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

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 преглед 
до юли 2019г. Винетка/1год/ до март 2020г. Смене-
ни масла, филтри, изцяло обслужен. Двигател с ве-
рига. Чисто нов, силен акумулатор с 2г. гаранция. 
0885945153 №16158
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ОБЛЕЧЕНИ 
ябълки

МАСЛЕН СЛАДКИШ   
с ябълки

П
очистваме ябълките така, че да 
останат цели. Потапяме ги в ли-
монов сок, за да не покафенеят. 
Тестото разрязваме на квадрати. 

Слагаме ябълката в квадрата, пълним с 
желе и намазваме с жълтък краищата. 
Покриваме ябълката с тестото. Разбърква-
ме захарта, млякото и останалия жълтък 
и мажем отгоре. Печем в загрята фурна на 
200 градуса.

Р
азбиват се маслото и изварата, 
постепенно се добавя и захарта, 
а после и яйцата едно по едно. 
Накрая се добавя пресятото 

брашно с бакпулвера и солта. Сместа 
се прехвърля в тава върху намаслена 
хартия и отгоре се покрива с топинга. 
Върху топинга се посипва със захарта.

Топингът за сладкиша се приготвя, 
като се нарязва ябълката на кубчета, 
смесва се с нарязаните орехови ядки, 
стафидите и канелата.

Ябълковият сладкиш се пече на 180 
градуса за 40-50 минути.

Продукти
» 1 кг бутер тесто;
» 6-7 ябълки;
» 1 лимон;
» 6 с.л. желе от дюли;
» 1 жълтък;
» 2 с.л. пр. мляко;
» 1 с.л. захар.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Издатина. Ястреб. Ода. Ронин. Рекони. Ета. 
Резил. Годеж. Повести. То- рест. ТУ. Корди. Завод. Бит. Жа-
ров. Перце. Саке. Нинон. Ивета. Кеш. Галии. Ефенди. Туш. 
Изток. Олири. Фараони. Мавра. Елка. Гемии. Кич. Идиот. 
Банан. Биде. Тотализа- тор. Икс. Дири. Роботи. Лис. Лея-
ри. Шавар. Каракал. Ибсен. Пи. Ремък. Карев. Нич. Батуд. 
Килим. Роял. Нерол. Кимон. Пор. Лерин. Тимиан. Репички. 
Гиганти. 
ОТВЕСНО: Видеокасета. Декларатор. Затмор. Шурей. Си-
рет. Ре. Аерон. Шалот. Самун. Зар. Сдвиг. Октод. Къдели. 
Торти. Наина. Тилак. Реч. Минеи. Ползи. Барел. Корк. Низ. 
Зенит. Галия. Килии. Санитар. Иомени. Риал. Ловци. Камаз. 
Ибрик. Кяр. Роеве. Винар. Семити. Сегет. Ефори. Тошев. 
МИГ. Откос. Стела. Бобан. Рома. Род. Ба- ани. Киров. Но-
нин. Генетик. Друид. Тапия. Ат. Бижутерии. Четиричлени. 

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Да ви е сладко!  Цвети

Продукти
» 100 г масло;
» 3 с.л. извара;
» 2 ч.ч. захар;
» 3 яйца;
» 3 ч.ч. брашно;
» 1 бакпулвер;
» щипка сол.

ЗА ТОПИНГА:
» 1 ябълка;
» 1/2 ч.ч. стафиди;
» 1/2 ч.ч. орехи;
» 1 ч.л. канела;
» 2 с.л. захар.
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Т
я се е представяла за богата 
наследничка на милиони. Из-
ползвала е лъжата, за да си 
осигури място сред елита на 
Манхатън. Сега 28-годишна-
та Ана Сорокин ще трябва да 

се прости с лукса, който си е осигурила 
с шарлатанство.

Малко преди произнасянето на 
присъдата срещу нея Ана Сорокин се 
обърна лично към съдебния състав: 
„Извинявам се за грешките, които 
направих”, заяви тя. Нейното закъсняло 
признание обаче не й помогна особено 
– Сорокин получи ефективна присъда 
от 4 до 12 години. Ще рече, че най-рано 
след 4 години тя може да бъде заме-
нена с условна и Сорокин да излезе на 
свобода. Съдийката Даян Кисел заяви, 
че е смаяна от мащабите на измамата.

Според Върховния съд на щата Ню 
Йорк 28-годишната германка е успяла 
да си присвои сумата от 275 хиляди 
долара. От тях около 200 хиляди долара 
Сорокин трябва да върне на измаме-
ните, постанови още съдът. Отделно 
от това тя трябва да плати и глоба в 
размер на 24 хиляди долара.

Лъжи, лъжи и пак лъжи
Историята на Ана Сорокин привлече 

вниманието на световната обществе-

ност. Под името Ана Делви през 2016 
и 2017 година Сорокин е успяла да се 
промъкне в елитното общество на Ман-
хатън: представяйки се за фантастично 
богата наследничка, Сорокин бързо си 
спечелила доверието на платежоспо-
собни членове на клуба на 
„богатите и красивите”. 
Според обвинени-
ето чрез умели 
лъжи и много 
самоуверено 
поведение 
Сорокин си 
издейст-
вала кре-
дити от 
различни 
банки за 
милиони 
долари, 
пътувала 
безплатно 
с частни 
самолети и в 
продължение 
на месеци живяла 
в луксозни хотели в 
Манхатън, без да плаща 
сметките си. Възложила дори 
на един известен график да изработи 
логото на нейната несъществуваща 

фондация „Ана Делви”.
Веднъж Сорокин наела самолет за 

участие в годишна конференция на 
инвеститори в Бъркшайър Хатауей 
в Омаха – целта била да се срещне с 
Уорън Бъфет. Друг път поканила своя 
приятелка, фотографката на списание 
„Венити феър” Рейчъл Уилямс, в луксоз-
ния хотел La Mamounia в мароканския 
град Маракеш, където

една нощувка 
струва 7000 долара

В крайна сметка Уилямс трябвало 
сама да плати престоя си, а сумата 62 
хиляди долара надхвърляла годиш-
ния доход на фотожурналистката. По 
време на процеса обвинението заяви, 
че в случая става дума за „добре пре-
мислена система, целяща да внуши на 
жертвите усещането за сигурност”.

Ана Сорокина е родена в Русия, 

баща й карал камион. На 16-годишна 
възраст семейството пристигнало 
в Германия, където се установило в 
района на Кьолн, а от 2016 г. Соро-
кин живее в САЩ. Там тя скалъпила 
измислената история, че всеки момент 
очаквала един германски доверителен 
фонд да й изплати огромно наследство 
за милиони.

Милиони може да спечели от исто-
рията на Сорокин интернет платфор-
мата „Нетфликс”, която вече е закупила 
правата от нея за заснемането на 
сериал. Сценаристката на филма Шон-
да Раймс стана известна с популярния 
медицински сериал „Анатомията на 
Грейс”. Добри пари от нещастието си 
може да изкара също и измамената фо-
тожурналистка Рейчъл Уилямс, която 
вече е успяла да продаде личната си 
история на едно издателство и на една 
телевизия.

Фалшивата богаташка почти 
се добрала до Уорън Бъфет

Като на кино: 
Смайващите 
лъжи на 
Ана Сорокин
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К
расимир Балъков е новият 
национален селекционер 
на България. Специалистът, 
който води „Етър”, заменя на 
поста бившия си съотбор-
ник Петър Хубчев. Балъков, 

който е бронзов медалист с националния 
отбор от първенството в САЩ преди 25 годи-
ни, беше представен от президента на БФС 

Борислав Михайлов.
„Искам да благодаря на човека, който се 

съгласи в този деликатен момент толкова 
скоро до мачовете с Чехия и Косово. Това 

значи много за мен. Той е един от най-големи-
те футболисти на България”, каза Михайлов за 

новия треньор.
Хубчев се разделя с националния отбор по 

взаимно съгласие. Още преди няколко ме-
сеца беше съобщено, че той води прего-

вори с „Левски”. В началото на годината 
Балъков категорично отрече, че ще 

поеме България, но три месеца по-
късно това е факт.

Балъков ще довърши сезона в 

„Етър”, като тимът му се бори за участие в Европа 
и може да участва на бараж срещу третия от шам-
пионския плейоф. Договорът му

влиза в сила 
от 1 юни

и ще бъде до края на световните квалификации – 
ноември 2021 г.

Дебютът на Балъков ще бъде на 7 юни в Прага, 
когато България гостува на Чехия. Три дни по-
късно е домакинският мач с Косово. До момента 
в европейските квалификации България има две 
равенства от два мача и заема второ място след 
Англия.

„Футболът е мъжка игра, на никого не се сър-
дя”, коментира Михайлов за стария селекцио-
нер. Очаква се Хубчев да поеме „Левски”, който 
наскоро уволни Георги Дерменджиев.

„Когато преди няколко месеца завъртяхте 
името ми, това не стоеше на дневен ред. Затова 
обаче футболът е велика игра и ви поздравявам 
за оракулските възможности. Стъпвам на добра 
основа, поставена от Петър Хубчев, и се надявам 
да се класираме за Евро 2020”, каза Балъков.

Герой от САЩ-1994 поема 
футболните национали

Б
ългарски сумист отново е част 
от най-елитната професио-
нална лига в Япония. Даниел 
Иванов-Аоияма бе повишен до 

четвъртия по сила ранг в йерархията 
– комусуби, и за първи път след 2015 г. 
попадна в групата саняку, оглавяваща 
висшата дивизия макуучи.

Именно Аоияма бе последният бъл-
гарски представител във върховната 
секция от ранглистата банзуке, при това 
с третия по сила ранг – секиваке, през 
януари 2015 г. Иначе 32-годишният ис-
полин от Елхово дебютира в саняку още 
през септември 2012 г. като комусуби, 
но оттогава кариерата му лъкатуши 

през непрекъснати възходи и падения 
и той така и не успя да се утвърди сред 
водещите борци.

През последните 7 г. Даниел премина 
практически през всички степени на 
редови борец маегашира от № 1 до № 
17, като пътьом успя да завърши втори 
в турнир за Купата на императора (юли 
2017 г.) и да изпадне във втора дивизия 
джурьо (януари 2018 г.).

Все пак Аоияма бързо се завърна 
в макуучи и завърши с положителен 
баланс качикоши на пет от последните 
седем надпревари, припомня в. „Сега“. 
На миналия турнир през март в Осака 
българинът отново бе до последно

в битката 
за титлата

и в крайна сметка раздели трето място 
в класирането, печелейки наградата 
„Боен дух” за трети път в кариерата си 
(след ноември 2011 г. и юли 2017 г.).

Именно това му донесе издигане в 
йерархията, като за предстоящия през 
този месец турнир в Токио (12-26 май) 
българинът прави скок от 7-и маегаши-
ра директно до комусуби. Със същия 
ранг в столичния дворец „Рьогоку Коку-
гикан” ще бъде и японецът Митакеуми, 
а останалите членове на саняку през 

май 2019 г. ще бъдат двамата действа-
щи йокозуна – монголците Хакухо и 
Какурю, трима озеки – японците Гоейдо, 
Такаясу и Такакейшо, и двама секиваке 
– монголецът Ичиноджо и грузинецът 
Точиношин.

Другият българин в професионалната 
лига – Венцислав Кацаров-Торакио, 
бележи отстъпление в майския списък 
банзуке. След слабото си представяне в 
четвърта дивизия санданме през март 
(1 победа и 6 загуби) ученикът на Ка-
лоян Махлянов в токийската му школа 
„Наруто бея” е понижен от санданме № 
15 до санданме № 53.

Българин отново влезе в елита 
на сумото
Исполинът Даниел Иванов-Аоияма бе 
повишен до четвъртия по сила ранг

Балъков сменя Хубчев начело на 
националния отбор на България



17 - 20 май 2019 55



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

С
ултанът на Бруней Хаса-

нал Болкия се прочу в 

цял свят с въвеждането 

на смъртно наказание 

за хомосексуализъм и ря-

зане на ръце за кражба. 

След острата реакция на редица звезди 

и западни лидери Хасанал Болкия 

смекчи тона и обеща наказанията да не 

бъдат изпълнявани.

Но въпреки това суровият маниер на 

управлението му успя да насочи внима-

нието към него. Що за човек е управни-

кът, измислил едни от най-свирепите 

наказания на нашето време?

Ако си мислите, че е някой, живял 

в лишения и непознал радостите на 

света, в който живеем, лъжете се. На 

Болкия не просто нищо човешко не 

му е чуждо, а много повече – той е 

един от управниците, живял в разкош 

и разточителство почти през целия си 

съзнателен живот.

Подвизите на някога най-богатия чо-

век на планетата, притежаващ 40 млрд. 

долара, включват състезания с Ferrari 

в полунощ през столицата на Бруней, 

построяването на дворец с 1788 стаи 

и харченето на 20 000 долара за едно 

подстригване.

И не само. Хвърлете поглед на

екстравагантния живот 
на султана на Бруней

Болкия е роден на 15 юли 1946 г., той 

е син на султана Омар Али Сайфудден 

III. В тийнейджърските си години е бил 

кротък младеж, учил е вкъщи, а по-

късно в средното училище в института 

„Виктория“ в Малайзия.

През 1965 г., когато е на 19 г. и 

завършва училище, Болкия се жени за 

братовчедка си Пенхиран Анак Салеха 

в уреден брак. Двойката има двама 

синове и четири дъщери. Той има и още 

четири деца, които са от другите му две 

съпруги.

Болкия е 29-ият султан от една динас-

тия, за която е известно, че членовете й 

се женят помежду си.

През 1967 г. заминава за Англия, за да 

тренира в Кралската военна академия 

на Великобритания. Докато е там, баща 

му абдикира и той става султан. Болкия 

се качва на трона след завръщането си 

през август 1968 г.

Въпреки че е женен мъж и лидер 

на нацията, Болкия става известен по 

целия свят с разточителния си начин на 

живот. Заедно с брат си принц Джефри 

султанът харчи луди пари в лондон-

ските казина и купува луксозни коли, 

яхти и хотели. Болкия дори си поръчва 

частна зоологическа градина, в която 

има 30 бенгалски тигъра.

През 1981 г. той се 

жени отново – този 

път за жена, която 

не е от кралски 

произход – 

стюардесата 

Мариам. 

Двамата са 

заедно до 

2003 г.

През 

1984 г. 

Бруней 

придобива 

официална 

независимост 

от Обединеното 

кралство и Болкия 

иска да отбележи 

този повод както никога 

досега. Той поръчва постро-

яването на дворец за 600 млн. долара, 

известен като Istana Nurul Iman. Палатът 

има

гаражи за 800 автомобила
Стаите са общо 1788 и е разположен 

на 50 акра площ. Дворецът е обявен за 

„най-големия жилищен палат в света” 

и е вписан в книгата със Световните 

рекорди на Гинес. Той разполага с 57 

бани и огромна тронна зала.

По същото време Болкия плаща 70 

млн. долара 

за карти-

ната „Млади 

момичета на 

пиано” от френ-

ския импресионист 

Пиер-Огюст Реноар.

Освен всички други сла-

бости за султана на Бруней не е чужда 

още една – неутолимата любов към 

автомобилите. Болкия има 500 ролс-

ройса и споделя колекция от над 5000 

коли с брат си принц Джефри. Като 

по-млади двамата се състезават със 

суперколите на Ferrari през столицата 

на Бруней посред нощ.

През 90-те години на миналия век се-

мейството на султана е правило почти 

половината от всички покупки на Rolls-

Royce в света. Султанът държи рекорда 

на Гинес за най-голяма колекция на 

Rolls-Royce през 2011 г.

Болкия притежава обаче

още много 
коли

Те са на обща стойност от 4 млрд. 

долара, която включва и 500-те ролс-

ройса. В колекцията влизат Lamborghini 

Murcielago LP640, Bentley Continental 

R, концептуалният автомобил Ferrari 

Mythos, както и Ferrari 456 GT Sedan, 

единственият дясноуправляван 

Mercedes-Benz CLK-GTR в света, и пет 

McLaren F1.

Благодарение на огромните петролни 

запаси на Бруней Болкия беше най-бо-

гатият човек в света от средата на 80-те 

до 90-те години. Той загуби тази титла 

от основателя на Microsoft Бил Гейтс в 

края на 90-те.

През 2005 г. султанът се ожени за 

третата си съпруга – малайзийската 

телевизионна водеща Азриназ Мазар 

Хаким. Болкия и 33 години по-младата 

от него красавица се развеждат пет 

години по-късно.

Дори вече по-възрастен, султанът 

не спира да харчи луди пари за какво 

ли не. Твърди се, че все още дава за 

едно подстригване по 20 000 долара. 

Любимият му бръснар от Лондон идва 

с частен самолет до Бруней, за да му 

направи прическа.

Султанът има и

собствен самолет – 
„Боинг 747“

Направен е и е обзаведен по поръч-

ка, като е струвал поне 400 млн. долара.

През 2017 г. султанът отбеляза 

50-годишнината си на трона с пищни 

тържества. Той премина по улиците в 

златна каляска, за да поздрави своите 

поданици.

С 500 ролс-ройса и прическа 
за $20 000… Кой е той?
Автопаркът му е за $4 млрд., 
има и дворец с 1788 стаи

Хасанал Болкия





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

Обява за работа: Лукс живот 
на яхта и добра заплата

А
ктьорът Даниъл Крейг е на-
ранил глезена си по време 
на снимките за предстоящ-
ия 25-и филм от поредицата 

за приключенията на Джеймс Бонд.
Петдесет и една годишният Крейг 

е снимал сцена с високоскоростно 
преследване в Ямайка, когато се е 
подхлъзнал и е паднал.

„Даниъл беше подготвен за една 
от последните сцени в Ямайка. Той 
спринтираше, когато се подхлъз-
на и падна. Изглежда доста го 
болеше и се оплака от глезена си. 
Очаквано инцидентът го ядоса. От 
безсилие той дори хвърли сакото 
си на земята”, разказва свидетел на 
ситуацията. 

Агент 007 бил транспортиран 
в САЩ, за да бъде прегледан от 
същия хирург, който лекува футбол-
ната звезда Хари Кейн по-рано през 

годината.
Засега остава неясно дали актьор-

ът е счупил, изкълчил или навехнал 
глезена си.

Джеймс Бонд се контузи 
по време на снимки

„Щ
астлива съм като нико-
га преди!“ Това призна 
Мадона в интервю за 
британското издание 

на „Vogue“. Поп иконата се появи на 
корицата му за първи път от 1989 г. 
насам.

„Не съм вярвала, че това ще ми 
се случи!“, каза изпълнителката 
и посочи, че се е променила до 
неузнаваемост, след като е станала 
съпруга и майка на 6 деца.

Певицата не крие, че въпреки мъ-
жете в живота си често се чувства 
самотна. „Най-хубавото нещо на 
парите е, че ти осигуряват покрив 
над главата и храна в стомаха. 
След това обаче стават напълно 
излишни. През по-голямата част от 
живота си съм била самотна. Имала 

съм периоди, в които нямах нито 
един приятел и си задавах въпроса 
дали изобщо някога ще съм способ-
на да задържа човек до себе си за 
по-дълъг период. Чудех се дали ще 

срещна мъж, който да издържи на 
напрежението да бъде с мен. И точ-
но когато бях спряла да си задавам 
тези въпроси, срещнах този мъж“, 
коментира певицата.

Мадона: Щастлива съм 
като никога преди

Л
ондонска компания, спе-
циализирана в продажбата 
на луксозни имоти и вещи, 
предлага съблазнителна 

заплата на кандидати, желаещи да 
живеят и да оценяват скъпи яхти.

Компанията „Хъш-Хъш” търгува 
със скъпи вили, частни самолети и 
яхти. Сега се е освободило място за 
позиция с невероятно изкушаващи 
условия. Търси се човек, който да 
изкарва по една седмица на всяка 
от 50-те яхти, представени във фир-
мения каталог. Оценителят трябва 
лично да се убеди, че морските съ-
дове няма да разочароват богатата 
клиентела.

Одобреният кандидат ще тряб-
ва да изкарва по една седмица на 
борда на яхтите, да се храни и спи 
в луксозна обстановка из райските 
кътчета на земята. Той ще трябва 
да проверява дали всичко е наред 

на борда в съответствие с високите 
стандарти на фирмата. Всяка седми-

ца щастливецът ще получава по 1000 
британски лири за охолния си живот.

Влогърка научи 
по трудния 
начин, че не 

трябва да игра-
еш с храната си. 
Момичето, познато 
като Seaside girl 
Little Seven, качи 
видео в китайската 
платформа Kuaishou, в 
което се вижда как се опитва 
да изяде жив октопод.

Но като всяко живо същество, изпаднало в 
опасност, октоподът се е опитал да се защити, 
залепяйки се с пипалата си за лицето й. Във 
видеото се чува как момичето крещи: „Не мога да 
го махна!“, „Лицето ми е обезобразено!“ Мнозина 
биха се отказали от предизвикателството, но 
явно в името на хилядите последователи Seaside 
girl Little Seven е решила все пак да го изяде, обе-
щавайки, че ще го направи в следващото видео.

Влогърката живее в град Лианюнганг и съ-
дейки по профила й, тя обожава да яде морска 
храна.

52-годишният бездомник Пол Рокет, 
който през декември 2018 година 
в продължение на седем часа се 

угощавал в ресторант край Кеймбридж, получи 
присъда от 34 седмици затвор, тъй като отказал 
да плати сметката си.

На 27 декември Рокет се почерпил обилно и с 
различни питиета и така сметката му се закръг-
лила на 53 британски лири (61 евро).

Съдът в Кеймбридж е издал присъдата пред-
вид факта, че бездомникът е имал забрана да 
влиза в ресторант, ако няма средства да заплати. 
Въпреки това Рокет влязъл в ресторанта към 17 
часа и излязъл едва в 23 часа с помощта на паза-
чите. Рокет твърди, че посетил заведението, за да 
оцелее. Той си поръчал хапки от раци, панирани 
кюфтенца, пържени картофи, плодова салата, 
два сайдера, две двойни уискита и две кафета.

Влогърка опита да изяде жив 
октопод, но той я захапа

Бездомник вечеря 6 часа в 
ресторант и отказа да плати
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И
зображение на литера-
турния персонаж Шерлок 
Холмс с неизменната лула 
и характерната ловджий-

ска шапка на главата му се появи 
върху монета от 50 пенса.

Тя е пусната в Обединеното крал-
ство по случай 160-годишнината от 
рождението на създателя на образа 
на прочутия детектив, писателя 
Артър Конан Дойл (1859-1930), 
оповестиха от британския Кралски 
монетен двор.

Съпровождащият профила на 
детектива текст със заглавията на 
книгите, в които той неуморно се 
бори със злото, е с толкова малък 
шрифт, че за прочитането му е нуж-
на лупата, с която Шерлок Холмс не 
се разделя.

По думите на дизайнера на моне-
тата Стивън Роу целта му била да се 
споменат най-популярните приклю-

чения на Холмс, но те се оказали 
толкова много, че се наложило да 
се намали шрифтът.

Изсекоха монета 
с лика на Шерлок Холмс

Х
ерцогът на Кейм-
бридж, британски-
ят принц Уилям, 
и актьорът Дани 

Дайър ще се състезават за 
приза „Баща на годината” в 
категорията на татковците 
знаменитости.

Принц Уилям е горд татко 
на три деца - принц Джордж 
(5 г.), принцеса Шарлот (4 
г.) и принц Луи (1 г.). Той ще 
премери сили с актьора от 
сериал „Ийстендърс” Дани 
Дайър, който също е роди-
тел на три деца - Дани (23 г.), 
Съни (12 г.) и Арти (5 г.).

Сред номинираните 
фигурират и други любимци 
на британците – Деклан 
Донъли, Джо Уикс, Саймън 
Томас, Джеф Брейзиър, 
Крис Рамзи и др.

Наградата „Баща на 
годината” се присъжда от 
компанията за търговия на 
дребно „Клас Олсън”.

Номинираха принц Уилям 
за „Баща на годината“

З
вездата от сериала „Отча-
яни съпруги“ Фелисити 
Хъфман се призна за 
виновна по обвинение, че 

е дала подкуп, за да бъде приета 
дъщеря й в престижен универси-
тет.

По този начин актрисата няма 
да бъде подложена на съдебен 
процес и по всяка вероятност няма 
да бъде заплашена и от затвор.

Хъфман през сълзи пледирала 
вината си, за която може да получи 
присъда до 20 години, както и 
глоба до 250 000 долара. Очаква се 
това да не стане, тъй като призна-
нието ще бъде взето предвид от 
американската съдебна система.

Как точно ще се развият нещата, 

ще стане ясно на 13 септември, 
когато ще бъде обявена присъдата. 
Прокурорът Андрю Лелинг пре-

поръча едногодишен изпитателен 
срок за Хъфман и звездата да плати 
глоба 20 000 долара.

Звезда от „Отчаяни съпруги“ 
си призна за подкуп

Луната се смалява, което предизвиква гънки 
на повърхността и трусове под нея. Данни-
те са от космическия апарат на НАСА „Лунар 

Риконъсънс Орбитър“ (ЛРО), който лети по елип-
совидна траектория между 20 и 160 километра 
над повърхността на Луната и прави снимки и 
други измервания.

За разлика от Земята Луната няма тектонични 
плочи и единствената активност се забелязва 
поради бавната загуба на горещина, откакто се е 
формирала преди 4,5 милиарда години.

Това кара повърхността на Луната да се 
набръчква, подобно на зърно грозде, което се 
превръща в стафида. В резултат на тези процеси 
Луната е станала по-малка с около 150 метра 
през последните неколкостотин милиона годи-
ни.

Луната се смалява 
и се сбръчква

Рекордно спускане под вода откри пластма-
сови отпадъци на дъното на Тихия океан. 
Американският изследовател Виктор 

Весково се спусна със специално конструиран 
батискаф на 10 927 метра под морското равнище 
в Марианската падина в Тихия океан.

Весково открил морски организми, но също 
така пластмасова торбичка и опаковки от десерт-
че.

Спускането на американеца е третият път, в 
който човек достига най-дълбокото място в Све-
товния океан. Първото спускане е през 1960 г., 
осъществено от американския флотски офицер 
Дон Уолш и швейцарския инженер Жак Пикар 
в батискафа Триест. През 2012 г. филмовият 
режисьор Джеймс Камерън осъществи второто 
спускане на такава голяма дълбочина.

На дъното на океана: Торбички 
и опаковка от десертче
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„Н
ай-накрая се открихме и заедно сме по-сил-
ни от разделени. Майк, обичам те завинаги!“ 
Това написа Цеци Красимирова във Facebook. 
Бившият модел публикува снимка от сватбата 

й, провела се през изминалия уикенд в Каталуния.
На снимката Цеци и Майкъл Струмейтис стоят прегър-

нати на стълбите пред замъка, в който е било тържеството 
им.

От кадъра се вижда, че 39-годишната булка е избрала 
бяла рокля на Евгения Борисова, по която има нежни пера. 
Само шлейфът й е бил дълъг близо 4 метра. Младоженецът 
пък носи класически фрак, изработен специално от Том 
Форд.

На сватбата са присъствали близо 300 души. Кума на Кра-
симирова е била стилистката Вили Боршукова, става ясно 
от снимките на гости в социалните мрежи.

Б
роени дни след като херцогинята на 
Съсекс Меган се сдоби със син, бившият 
й съпруг – американският продуцент Тре-
вър Енгелсън, се ожени за избраницата си 

Трейси Кърланд.
Сватбата се е състояла в Монтесито, Калифор-

ния. Булката е заложила на рокля в златисто и 
корона от цветя. Младоженецът е носил смокинг с 
цвете в бутониерата.

Тревър Енгелсън и Трейси Кърланд имат връзка 
от 2017 г.

Двойката оповести годежа си само две седми-
ци след сватбата на Меган Маркъл и принц Хари 
през май миналата година. Енгелсън и Маркъл 
сключват брак след 7-годишна връзка през 2011 
г. и се разделят две години по-късно, припомня 
изданието.

Цеци 
Красимирова 
каза „да“ на 
Големия Майк

Дни след като 
Меган роди, 
бившият й 
се ожени

Риана създаде своя модна къща
С

лед като се появиха слухо-
вете, че Риана е в прегово-
ри с LVMH за създаването 
на своя марка, новината 

вече е официална – певицата ланси-
ра бранд в кооперация с френската 
компания.

Името на бранда е Fenty, ще бъде 
базиран в Париж, а колекциите към 
него ще включват линии с дрехи, 
обувки и аксесоари.

В специално изявление Риана 
сподели: „Да създаваш линия като 
тази с LVMH е изключително специа-
лен момент за нас. Господин Арно ми 
даде уникалната възможност да раз-
вия модна къща в луксозния сектор 
без артистични лимити. Не мога да си 
представя по-добър партньор както 
креативно, така и в бизнес посока и 
съм готова целият свят да види какво 
сме създали заедно.“

Под „шапката“ на LVMH в момента 
са модни къщи като Louis Vuitton, 
Celine и Dior.

Апаз Илиев, мъжът, за който се твърдеше, че 
е най-възрастният на света, се спомина на 
123 години.

Апаз е баща на осем деца, 35 внуци, 24 правну-
ци и няколко праправнуци. Бил е в Червената 
армия по време на Гражданската война (1917-
1922), записал се доброволец и за Отечествена-
та, но бил оценен като прекалено възрастен (на 
45 години) и станал тракторист. Илиев обяснявал 
дълголетието си със здравословния си начин на 
живот и със 11-часов сън всяка нощ. Апаз бил 
депортиран по време на чистките на Сталин през 
1944 година заедно с други ингуши от Казахстан. 
Ако възрастта му е вярна, той би трябвало да 
е надминал по дълголетие признатия досега 
за световен рекордьор, японеца Джироемон 
Кимура.

Принс Дже-
ксън – най-
големият син 

на покойния Крал 
на попа Майкъл 
Джексън, и София 
Сталоун – дъщерята 
на холивудския 
актьор, режисьор, 
сценарист и про-
дуцент Силвестър 
Сталоун, се дипло-
мираха.

22-годишният 
Принс Джексън, 
истинското име на 
когото е Майкъл 
Джоузеф Джексън-
младши, завърши 

университета „Лойола Меримаунт” в Лос Андже-
лис с бакалавърска степен по бизнес админи-
страция. Принс беше на 12 години, когато баща 
му почина.

Дъщерята на 
Силвестър Сталоун, 
София, е завършила 
университета на 
Южна Калифорния. 
Гордият татко се 
е похвалил лично 
в инстаграм със 
завършването на 
щерка си. Сталоун 
е публикувал своя 
снимка с дъщеря си, 
придружена от над-
писа: „Нашата София 
се дипломира. Денят 
беше невероятен за 
всички нас. Изклю-
чително сме горди.”

Мъж, смятан за най-възрастния 
в света, почина на 123 г.

Синът на Джако и дъщерята 
на Слай се дипломираха
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Л
егендарната певица и 
актриса Дорис Дей, чиито 
роли в холивудски драми, 
комедии и мюзикъли от 

50-те и 60-те години на ХХ век са 
сред най-популярните от пери-
ода, почина на 97 години.

Актрисата се е споминала в 
дома си в Кармел Вали, Калифор-
ния, заобиколена от приятели.

„За възрастта си Дей беше в 
прекрасно физическо здраве, до-
като не разви пневмония, която 
стана причина за смъртта й”, се 
казва в съобщение на основаната 
от нея фондация за защита на 
животните, носеща нейното име.

Зрителите ще запомнят Дорис 
Дей с нейния контраалт, с осле-
пителната й красота и сияйна 
усмивка. В холивудската кла-
сика фигурират филми с нейно 
участие като „Интимен разговор” 

(1959) и „Магията на лукса” (1962), 
както и песента й Whatever Will 
Be, Will Be (Que Sera, Sera) от 

филма на Алфред Хичкок „Чове-
кът, който знаеше твърде много” 
(1956).

Почина легендата 
на Холивуд Дорис Дей

Рапърката Сузанита сменила 
приятеля си за по-богат

А
встралийската актриса 
Кейт Бланшет навършва 50 
години, припомня френ-
ското издание на сп. „Вог”.

Катрин Елиз Бланшет, както е 
пълното й име, е родена през 1969 
г. в Мелбърн. Тя е освен кино- и 
театрална актриса, и режисьор, и 
модна икона. Получила е много 
награди, сред които два оскара за 
второстепенна роля в „Авиаторът” 
и за главна роля в „Син жасмин”, 
три златни глобуса и три БАФТА. 
Сп. „Тайм” я включи в списъка си на 
най-влиятелните личности в света 
през 2007 г. През 2018 г. тя беше 
обявена за една от най-високопла-
тените актриси в света.

Кейт Бланшет е омъжена от 1997 
г. за драматурга и сценарист Андрю 
Ъптън. Двамата имат четири деца – 
трима биологични синове – Дашъл 
Джон, Роман Робърт и Игнейшъс 

Мартин, родени съответно през 
2001 г., 2004 г. и 2008 г., и една 

осиновена дъщеря – Едит Вивиан, 
родена през 2015 г.

Актрисата Кейт Бланшет 
навършва 50 години

С
узанита се е разделила с 
приятеля си Александър 
и има нова тръпка. Това 
съобщи самата рапърка и 

уточни, че вече от близо месец из-
лиза с друг мъж. По думите й, освен 
че е красив, то е и доста богат.

„Карахме се, оправяхме се, 
събирахме се, прощавахме си, но 
в крайна сметка когато нещо не се 
получава, то така е писано“, каза 
тийнейджърката за края на връзка-
та си с Александър.

Дъщерята на Орхан Мурад си е 
направила татуировка с първата 
буква от името му, но няма намере-
ние да я маха, защото той е бил част 
от нейното минало.

„Той избра да продължи по един 
път, аз по друг път и просто се раз-
минаха пътищата ни“, каза тя и му 

пожела да си намери момиче, което 
да не му изневерява.

Келнер в нюйоркска пицария върна на 
клиентка изгубен чек за 424 000 долара, 
въпреки че преди това тя не му била оста-

вили и един цент бакшиш.
Сервитьорът Армандо Маркай попаднал на 

плик, в който имало подписан чек, докато вдигал 
масата в заведението.

Оказало се, че пликът бил забравен от пенси-
онираната социална работничка Карън Винакур, 
след като била обядвала в заведението заедно 
с дъщеря си. Парите били предназначени за 
покупката на апартамент в квартала.

„Клиентката ми имаше късмет, коментира 
27-годишният Армандо. В събота обикновено 
имаме много работа и бях на път да изхвърля 
всичко, останало по масата, когато забелязах 
плика.”

Разсеяната клиентка се разплакала, след като й 
върнали чека.

Келнер в Ню Йорк върна 
забравен чек за $424 хил.

Компа-
нията 
„Дисни” 

пусна кратка 
анимация, в 
която се виж-
да как Мечо 
Пух посещава 
Уиндзорския 
дворец и 
поздравява 
принц Хари 
и съпругата 
му Меган за 
новороденото им бебе Арчи.

Двадесет и пет секундното клипче е дело на 
главния аниматор на компанията Ким Реймънд. 
То е нарисувано с акварели. Анимацията е пода-
рък за херцозите на Съсекс и новородения им 
син от „Дисни”. Симпатичното мече от приказката 
отива на крака при кралските особи в двореца 
им.

Телевизионният канал припомни, че преди 
време съпругата на принц Хари Меган Маркъл 
е доверила, че „Мечо Пух” е любимата й детска 
книга.

Мечо Пух поздрави 
новото кралско бебе
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Н
ай-мощната икономиче-
ска държава и най-зна-
чимият пристанищен 
транспортен център на 
Азия съставлява площ 
само от 724 квадратни 

километра. За сравнение: Сингапур е 
с три пъти по-малка от Москва терито-
рия.

Лий Куан Ю е името на човека, който 
само за 35 години превърна Сингапур 
от блатист остров и бедняшки квар-
тал в чудо на цивилизацията, макар 
че целият свят приемаше с насмешка 
начинанието му. След обявяването на 
независимостта през 1965 г. и отделя-
нето от Малайзия страната започна да 
стабилизира икономиката си.

Днес Сингапур е мощен азиатски Ат-
лас, на чиито плещи се настаняват три 
етнически групи: имигранти от Китай, 
Индия и Малайзия, както и от Европа и 
Америка. Мирно съжителстват помежду 
си и се допълват хармонично, разказва 
Bloomberg. Поколение след поколение 
те придобиват собствена идентичност, 
манталитет и дори стереотипи, превръ-
щайки се в единна нация – сингапурци.

Коренното 
население

Саманта Чи е родена в Сингапур, а 
майка й е родена в Китай. Семейството 
живее в малък апартамент в типичен 
жилищен район. Всеки ден към 9 ч. Чи 
отива да работи в рекламна агенция, 
където генерира идеи за рекламни 
кампании. През 
почивните дни 
тя отмаря с при-
ятели в барове 
или курортни 
зони на града 
(температурата 
тук не пада под 
30° Целзий през 
цялата година). 
Саманта се смята 
за трето поколе-
ние сингапурец. 
Първите ими-
гранти в страна-
та са хора, които 
сега са на около 
50 години, или 
техните родите-
ли. Всяко лице, 
родено в Синга-
пур, има доста 
широки езикови 
възможности 
– в страната са 
приети чети-
ри държавни 
езика. Изборът 
най-вероятно 
ще зависи от 
произхода на семейството: ако родите-
лите идват от Китай, то обикновено те 
говорят между себе си мандарин, ако 
са малайзийци – говорят малайзийски, 
а индийците говорят тамилски, а не 
и хинди. Английският език свързва 
всички и служи като основен език за 
комуникация. Саманта Чи говори добре 
английски, с малко акцент, вплитайки 
и местния жаргон, който се нарича 
Singlish, смес от английски и друг офи-
циален език.

Трудът е национална 
ценност

За Сингапур трудът е на почит. На 
първо място, защото високоинтели-
гентните професионалисти са ценени 
в страната – за да станат такива, трябва 
да работят много. Тук всеки разбира, 
че стандартът му на живот зависи от 
това как работи. Работният ден офици-
ално продължава от 8:00 до 18:00 ч., но 
честото доработване е нещо обичайно. 
Преди 30 години сингапурци мечтаеха 
да бъдат лекари и адвокати, което като 
цяло е много популярна професия в 
развитите страни на Азия. Днес всеки 
иска да работи в областта на финансите 
и да участва в икономическия сектор. 

Друга така наречена национална мечта 
за работното място са държавните ин-
ституции. Чиновниците имат впечатля-
ващи официални заплати (най-високи в 
света), докато корупцията е нулева.

По-голямата част от гражданите (око-
ло 80%) живеят в

апартаменти, 
предоставени от 

държавата
Не всеки може да си позволи да нае-

ме жилище: това не е толкова изгодно, 
колкото да вземе заем или да спести за 

апартамент.
„Това отчасти е причината, поради 

която никой няма да те изгледа лошо, 
ако си на 35 години и все още живееш 
с родителите си“, казва Саманта. „Може 
да е достатъчно позорно за западния 
свят, но се нуждаем от много време, за 
да се изправим на крака. В допълнение 
сингапурците са доста консервативни и 
най-често се отделят от родителите си, 
ако се оженят. Наемане на апартамент в 
центъра на града струва между 1000 и 
3000 долара, далеч от центъра – около 
800 долара. Ако наемете апартамент, 
трябва да печелите поне 2,5 хиляди 
долара на месец, за да се чувствате 
комфортно. Семейство ще се нуждае от 
около 6000 долара на родител, защото 
около 4000 долара могат да отидат за 
различни учебни програми и държав-
ни училища, да не говорим за частни 
училища.“

Може да не знаете нищо за Сингапур, 
но има две неща, които със сигурност 
са свързани с тази страна:

високи глоби и високи 
технологии

вплетени във всекидневието. Системите 
за разпознаване на лица, реч и пръ-
стови отпечатъци стават все по-чести 
във всекидневната практика: на всяко 
обществено място можете да поставите 
телефона си за зареждане в специал-
на кутия и след това да се върнете за 
него. Истински легенди се разказват за 
глобите в Сингапур, но повечето евро-
пейци не разбират забраните, а някои 
не следват логиката на самите синга-
пурци. Не е ясно и как се наблюдават 
нарушителите. Например има забрана 
за ходене гол в апартамент с отворени 
прозорци. Между другото сингапур-

ците смятат 
обществени-
те тоалетни 
с липса на 
пряк контакт 
за едно от 
най-практич-
ните неща. 
Там всичко е 
автоматич-
но – вратите 
за входа 
и изхода, 
снабдяването 
със сапун 
и т.н. Не е 
необходимо 
да докосвате 
нищо, което 
намалява 
риска от 
инфекции и 
зараза.

Различни етноси в миналото, днес 
сингапурците са единна нация

Сингапур – колорит и 
икономическа мощ
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