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ОТ РЕДАКТОРА

“Политиците и памперсите трябва да се 
сменят често. И то поради същата причина.” 
Не е ясно чий е този цитат, макар че на 
много места го приписват на писателя Марк 
Туейн (fact chek – не е негов). Но в навече-
рието на тези избори за Европейски пар-
ламент ми се иска да го напомня на всички 
онези българи, които могат да гласуват на 
тях, че само изборите могат да променят 
нещата. Знам, че повечето не вярвате в това. 
А също, че евроизборите не са това, което 
ще доведе до директна промяна в България. 
Но е добро начало – този вот е лакмус за 
управляващата коалиция и за политически-
те процеси в страната. Резултатите могат да 
донесат ако не трус, то поне кратковремен-
на корекция в курса – поне до следващите 
парламентарни избори в България. А преди 
това през есента има местни. Така че всяка 
възможност за гласуване е добър повод да 
се припомни на политиците кой (би трябва-
ло) да кара влака.

Но защо не става? Нека се върнем на гла-
суването – поне половината имащи право 
на глас не отиват до урните. Представете си, 
че тези отвратени от модела ГЕРБ–БСП–ДПС 
решат да изненадат и отидат да гласуват. И 
пуснат бюлетина за някоя по-малка партия, 
чиито кандидати са ясно разграничени от 
политическите наследници на БКП, които 
през последните 15 години си разменят мес-
тата на политическата въртележка с вечния 
балансьор ДПС (и често чрез свои проксита 
в различни уж партийки). Или пък тези, кои-
то гласуват, но не го правят за малка партия, 
която харесват, за да не им “отиде гласът на 
вятъра”. Представете си този шок в систе-
мата, който нито ще бъде очакван, нито ще 
може да бъде компенсиран с купени гласове 
за 30 лева и 2 кебапчета – да, толкова струва 
демокрацията в България.

Писал съм го и преди – демокрацията 
работи само и единствено когато всички 
участват в нея. Тя е привилегия и задълже-
ние за всеки – да я опазва и поддържа, като 
гласува. Има и други форми на участие, но 

най-важната и основополагаща е именно 
това упражнение – отиването до урните в 
изборния ден. Политиците ще правят всичко 
възможно да намалят броя на гласувалите, 
отвращавайки мнозина с действията си, 
ограничавайки други с правилата, но не 
бива да им позволяваме. Те това искат. А 
важното е какво искаме ние.

А кого пращаме да ни представлява в 
Брюксел има огромно значение – там е 
центърът на разпределение на европро-
ектите, там може да се налагат санкции, 
мониторингов режим и с новата европейска 
прокуратура да се започват разследвания и 
водят дела – нещо, на което все още не може 
да разчитаме в България (виж страница 4 по 
темата за Цацаратурата). 

В САЩ и Канада, където живеят повечето 
наши читатели, ще има 7 избирателни 
секции, по закон разположени в диплома-
тическите ни представителства. Там обаче 
едва ли ще гласуват общо повече от 50 
души, които отговарят на условията за ев-
роизборите (виж повече на страници 28-29). 
Но това не означава, че стотиците хиляди 
наши сънародници, които живеят в Европа, 
не трябва да отидат и да гласуват – отнема 
усилия да жертваш от свободното си време 
в неделния ден, но си струва. Когато всички 
участваме в процеса, няма как той да не 
сработи. На нашия сайт www.BG-VOICE.com 
може да намерите упътване как да гласувате 
на евроизборите, ако живеете в чужбина.

Огледайте кандидатите, чуйте какво 
казват сега, спомнете си какво са правили 
преди и изберете – все има достойни, макар 
и малко. Не “всичките са маскари”, както 
искат да ни накарат да повярваме, за да ни 
принудят да останем вкъщи. Изненадай 
системата, шокирай системата – изборите са 
твоя шанс. Нека стане интересно.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Евроизборите – Евроизборите – 
шокирай систематашокирай системата
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От 17 години пледираме 
прокуратурата да отиде 
в изпълнителната власт, 
за да бъде под контрола 
на Народното събра-
ние. Това заяви пред 

„Офнюз“ бившият премиер Иван Костов. 
„И нека си представим как би се дър-
жал г-н Цацаров, над когото сега „е само 
Господ“, като министър на правосъдието 
под контрола на Народното събрание“, 
попита Костов.

Според него ролята на институ-
ционалното устройство е определяща 
заедно с наличието на политическа 
воля за съблюдаване върховенството 
на закона. „След като сегашният главен 
прокурор си отиде, ако няма институ-
ционална реформа, можем да очакваме 
продължаване на същата политика на 
прокуратурата. Освен това, когато се 
фокусираме върху „Кой“ като пречка, 
приемаме, че 

„Той“ е по-силен от цялата 
политическа система 

на страната. Приемаме, че е по-силен 
от гражданското общество”, каза още 
Костов.

Според него българската десница не 
защитава интересите на собствеността. 
„Тя се формира и все още се доминира 
от интелектуалци, а те всичките са 

индивидуалисти. Те са критични към 
света и околните, което е част от тяхна-
та характеристика. Нехаят за защитата 
на собствеността – не им е приоритетна 
ценност”, обясни Костов.

Той подчерта, че Кремъл отправя 
публично заплахите към всеки, който 
посегне на символите на руската окупа-
ция на България. „Управниците отказват 
да проявят решителност не защото се 
боят от русофилските нагласи на своите 
избиратели“, смята Костов.

Според него мнозина качествени 
хора не желаят да влизат в политиката, 
защото номенклатурата на БКП/БСП и 
на ДС репресира жестоко всеки, който 
извън нея и нейните наследници е оп-
итал да влезе в българската политика“. 
Същевременно самата номенклатура е 
„невежа, вулгарна и без морал“. Костов 
смята, че политиката е непривлека-
телно място за способните български 
граждани, защото те виждат каква е 
„признателността“ на народа.

Костов разкри, че той самият не е 
предприел курс към истинска деко-
мунизация, защото БСП е поддържала 
надеждите, че ще се реформира. Освен 
това за такова поведение настоявали 
европейските партии, както и партиите 
в САЩ. „Най-вредната грешка на тези 
сили бе, че заради политиката си на 
“приобщаване” не настояха за пълна 

декомунизация в бившите комунисти-
чески страни преди приемането им в 
НАТО и ЕС. Това, което бе направено 
безкомпромисно на територията на 
Източна Германия, не бе изискано от 

нашите страни. Приложиха двойни 
стандарти”, смята Костов. Според него 
декомунизацията е част от цената, коя-
то все още обществото ни не е платило 
по време на прехода.

Иван Костов: Цацаров ще си отиде, Иван Костов: Цацаров ще си отиде, 
но политиката му ще останено политиката му ще остане
Все още не сме извършили декомунизация, изтъкна бившият премиер

Главният прокурор изчезна от 
скандална сделка

Сотир Цацаров и съпругата 
му Меглена Цацарова вече 
са неоткриваеми в имот-
ната партида на фирмата 

“Калисто Мати” ЕООД. Това съобщи 
“Биволъ”. През 2007 г. тази фирма 
е дарила апартамент на Цацаров. 
Тогава той е най-влиятелният пло-
вдивски съдия и председател на 
окръжния съд.

Заради скандала с въпросното 
“дарение” и кандидатурата на съдия 
Сотир Цацаров за главен прокурор на 
държавата Имотният регистър в края 
на 2012 г. беше подменен със задна 
дата и сделката беше преформатирана 
на “покупко-продажба”. Сега отново 
публичният справочник беше свален, 
а сделката по този имот в самия 
център на Пловдив е изчезнала.

Освен изчезването на Цацарови 
има и обратният симптом – фирмата 
“Калисто Мати” също се изпари в 
имотните партиди на Сотир Цацаров 
и Меглена Цацарова за тази конкрет-
на сделка. Проверката на “Биволъ” 
бе провокирана, след като Имотният 
регистър беше затворен в петък ве-
черта (17 май 2019 г.) в продължение 
на повече от 36 часа.

Информацията за сделката беше 
част от мащабно разследване за 
имотните сделки и състояние на 
Цацаров още преди избора му за 
главен прокурор през 2012 г. Именно 
въпросното “дарение” предизвика и 
безпрецедентната манипулация на 
Имотния регистър, а Цацаров влезе 
в кризисен ПР по всички медийни 
канали на властта да обяснява, че 
нотариалният му акт бил сбъркан. 

Цацаров показваше тогава някакви 
листове, но така и не показа пред ме-
диите автентичните документи за им-
отните си сделки и симулативния им 
характер. Версията му много напомня 
подобни обяснения на властимащи 
сега, след разкритията за симулатив-
ните придобивки на апартаменти и 
недвижими имоти. В момента няма 
никакъв шанс да се установи, че така-
ва сделка е имало през обикновеното 
търсене в партидите на физическите 
и юридическите лица, освен ако не се 
знае конкретно за какво да се копае 
надълбоко в архивите.

Главният прокурор разпространи 
становище до медиите по повод 
публикацията на „Биволъ”. „Готов съм 
да предоставя отново за публичен 
достъп документи, представени от 
мен още през 2012 г. Готов съм да 
представя и допълнителни, защото 
нямам какво да крия“, се казва в 
становището. Той е категоричен, че 
всички имоти са декларирани.
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Моята битка не е да си връ-
щам партията от Цветан 
Цветанов, а как партията 
да продължи без Борисов. 

Това заяви премиерът Бойко Борисов.
„Аз няма да съм вечен, вече съм на 60 

години. Трябва да се подготви едно ядро 
от млади и можещи политици. Цветанов 
има знание и качества, които трябва да се 
ползват. Сега се е дръпнал. Ние сме като 
футболен тим – днес си звезда, утре си 
резерва”, поясни той.

Според премиера обратното броене за 
европейските избори вече е започнало. 
Той каза, че разполага с данни, че 

се подготвя предизборен 
компромат тип 
„Костинборд“

В деня за размисъл преди парла-
ментарните избори през 2013 г. от БСП 
разпространиха информация за готвени 
изборни измами от страна на ГЕРБ чрез 
бюлетини, съхранявани в печатницата в 
Костинброд, собственост на общински 

съветник от ГЕРБ.
Борисов припомни за „лъжата 

Костинброд“. „Точно в деня на размисъл, 
когато не може да се реагира, БСП занесо-
ха сигналите в прокуратурата. Те в това са 
най-добри и нямат друг шанс. В учебника 
на КГБ пише

следното: „Най-добрият начин да 
унищожиш един човек е да подбереш 
избрани истини за него и след това да ги 
съчетаеш в някаква комбинация.“ Тръгва 
информацията, ГЕРБ губи 6% заради 
Костинброд и след това се оказва, че 
няма фалшиви бюлетини, нито автобуси 
с двойни дъна. В четвъртък-петък ще 
се готвим за нов Костинброд“, каза още 
премиерът.

Борисов заяви, че не мисли да подава 
оставка, какъвто и да е резултатът от 
евровота, както и че е възможно 

още хора от кабинета да 
бъдат сменени

ако се наложи. „Оставките са нещо мно-
го нормално, те са пречистване. Никой 
не се е родил премиер, министър или 

депутат. По-ненормално е да не си 
дават оставките, когато има проблем”, 
каза Борисов. Според него превенцията 
е най-важното нещо.

„Превенцията е най-важното нещо. 
Сигурен съм, че сега на никого няма да 
му мине през акъла да купи къща за гости 
или апартамент. Така лошо се опарихме”, 
допълни Борисов.

Според Борисов опозицията няма аргу-
менти. „Разчитаха, че със злоба и жлъч ще 
разклатят партията. Уплашиха се, защото 
направеното от ГЕРБ няма алтернатива. 
На този фон е нашата листа с компетент-
ни и знаещи хора – на базата на какво да 

ни победят”, попита Борисов. Според него
силата на ГЕРБ са местните структури, 

връзката с хората и грижа за всяко 
населено място. 

„Има държави, които са егоисти и 
ясно казаха защо са против влизането на 
България в Шенген. Причината е, че тъй 
като Гърция не се справя с мигрантския 
поток, а България се справя, ако ние 
влезем в Шенген, тогава мигрантите през 
Гърция, България и Румъния заминават 
директно за Холандия. Затова компро-
мисът, който може като начало да се 
направи, е по въздух и вода”, каза още 
Бойко Борисов.

Бойко Борисов мисли как 
ГЕРБ ще продължи без него

Премиерът няма да подава 
оставка независимо от 
резултата на евровота
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ГДБОП и испанската нацио-
нална полиция са разкрили 
международна престъпна 
организация за незаконно 
производство на цигари, 
съобщиха от пресцентъра 

на МВР. Цигарите са произвеждани 
в Испания и са разпространявани в 
страни от ЕС. Работата по случая запо-
чнала през 2017 г. след информация 
от ГДБОП към испанската криминална 
полиция. Според събраните данни 
тютюнът е внасян от България, без 
да преминава митнически контрол, 
използван е в Испания за нелегално 
производство на цигари, разпростра-
нявани в Германия и в Обединеното 
кралство.

Консумативите и машините за про-
изводството също са били внесени в 
Испания от България. Придобитите от 
незаконната дейност големи парични 
суми били „изпирани“ чрез други фир-
ми, като голяма част от тях са 

инвестирани в 
строителството на 

луксозни къщи 
и жилищни сгради у нас и в Испания.

В хода на съвместното разследване 
са установени складови помещения 
на престъпната група в Барселона и 

град Константи, провинция Тарагона. 
Изяснено е, че ръководителят на група-
та в Испания е развил мрежа от законен 
бизнес, в чиято сянка е практикувана 
престъпната дейност, като за него 
работели над 200 души.

В началото на април т.г. в Испания е 
проведена полицейска акция, при коя-
то са задържани са 22-ма души, между 
които и двама български граждани. 
Прекратена е дейността на нелегална 
фабрика за цигари в Константи. На те-
риторията й са задържани 15 украински 
и един молдовски гражданин – работ-
ници, както и българин, контролирал 
работния процес.

Вътрешността на склада, където е 
била изградена нелегалната фабрика, е 
била оборудвана със система за шумо-
изолация на машините, като там е била 
организирана и зона за живеене на 

работниците с легла, тоалетни, душове, 
кухня и др. удобства. Като мярка за си-
гурност по време на производствения 
цикъл работниците живеели вътре 

затворени и без мобилни 
телефони

Някои от тях съобщили, че дори не 
знаели в коя страна се намират, тъй 
като в Испания влезли по суша, а в ЕС 
пристигнали с полети от Украйна.

При по-нататъшните действия на 
криминалистите в Сабадел, Галисия и 
Севиля са задържани шофьори на ка-
миони, занимавали се с дистрибуция 
на крайния продукт. Според испан-
ските власти нелегалната фабрика 
е била с капацитет да произведе за 
ден кутии с цигари, достатъчни за 
един камион, като никога досега при 
полицейски действия не са засичани 

толкова много на брой фалшиви 
марки (общо 13), произвеждани на 
едно място. Намерени и иззети са 1 
000 000 кутии цигари под търговските 
марки на 3 известни производители, 
както и други марки, на обща стой-
ност 4,5 млн. евро. Иззетият тютюн е 
на стойност над 6,5 млн. евро, което 
е данъчна измама в размер от над 5,1 
млн. евро.

Премиерът Бойко Борисов 

не пропуска повод да 
изтъкне 

големите успехи, които България е 

постигнала в борбата с контрабандата. 
Неведнъж той е заявявал, че делът 
на контрабандните цигари е паднал 
под 5%, докато по време на първото 
правителство на ГЕРБ е бил 34,5 на сто. 
Според статистиката България е на 
практика с най-ниско ниво на контра-
банда на цигари в целия ЕС.

Борисов също изтъква, че тези резул-
тати са показателни и за корупцията в 
страната, защото контрабандата стига 
и до политици. И обясни, че добрите 
резултати в борбата с контрабандата 
ще дадат възможност да се увеличат 
заплатите в бюджетния сектор.

Българин ръководил международна Българин ръководил международна 
банда за незаконни цигарибанда за незаконни цигари

Престъпната организация е разкрита от ГДБОП и 
испанската полиция
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Долната камара на пред-
ставителите в Мисури 
забрани абортите 
след 8-ата седмица от 
бременността. С това 
законът отива за под-

пис при губернатора на щата Майк 
Парсън. За приемането му са гласу-
вали 110 представители в камарата, 
а против – 44. Парсън е представител 
на Републиканската партия, така че се 
очаква той да подпише мярката. „Днес 
камарата на представителите в Мисури 
засвидетелства подкрепата си за неро-
дените деца“, каза председателят й 
Елайжа Хар, републиканец.

В закона тук няма изключения при 
случаите на изнасилване или инцест, 
нито при тези, когато е открит синдром 
на Даун или друга медицинска причи-
на, която може да накара майката да 
потърси аборт. Абортът е разрешен 
само ако се застрашава животът на 
майката. Наказания за извършване 
на процедурата ще има и за лекарите, 
които се осмелят да го направят под 
една или друга форма. Наказанието за 
неспазване на закона е

затвор от 5 до 15 години 
за лекарите 

Няма наказание за майките.
Въпреки че Републиканската партия 

има мнозинство в долната камара, 
сред тях не липсваха и противници на 
строгата мярка. „Ние сме щат, който 
подкрепя смъртното наказание, а това 
не е никак в защита на човешкия живот 
(pro life)“, каза Барбара Уошингтън, 
републикански представител за един от 
районите на Канзас сити. Докато течеше 
обсъждането и после гласуването, го-
ляма група противници на приемането 
на закона за аборта скандираше отвън, 
но това не попречи на законодателите. 

Част от скандиранията  бяха „Засрамете 
се“ (Shame on you) и „Кoгато лъжете, 
умирате“ (When you lie, you die).

Мисури вече има едни от най-рес-
триктивните закони за абортите в 
страната. През 2017 г. законодателите 
приеха няколко закона, които според 
тях имаха за цел да предпазят здравето 
на жените. Тогавашният губернатор 
Ерик Грайтенс подписа мерките. Едно от 
изискванията беше лекарите задължи-
телно да обяснят на жените рисковете 
от аборта 72 часа преди процедурата да 
бъде извършена. Друга мярка задължа-
ваше клиниките за аборти да премина-
ват през годишна инспекция.

Данните показват, че броят на абор-
тите в щата е намалял след първите 
рестрикции по този въпрос. През 2017 
г. те са били 3522, а през 2015-а – 4313. 
В същото време обаче се е увеличил 
броят на жените, живеещи в Мисури, но 
отишли да абортират в друг щат.

Досега закони против абортите бяха 
приети в Кентъки, Мисисипи, Охайо, 
Джорджия и Алабама. Повечето от тях 
забраняват аборта след първия сърде-
чен ритъм, което обикновено се случва 
във втория триместър от бременността. 

Мнозина анализатори отчитат, че 
Алабама има най-строгия закон, като 
на практика ги забранява напълно. Там 
прекъсването на бременност е наказу-
емо от момента, в който жената узнае, 
че е бременна, а лекар, който извърши 
аборт, може да лежи в затвора до 99 
години. 

89% процента от всички аборти в 
Щатите се извършват в първите 12 
седмици на бременността, а 34% – през 
първите шест. Сравненията с други 
държави показват, че строгите мерки 
срещу абортите водят до 

висока смъртност при 
родилките и кърмачетата

Междувременно президентът 
Доналд Тръмп обяви в събота, че e 
„твърдо в полза на живота”, но направи 
уговорката, че допуска изключения 
за бременност, която е настъпила в 
резултат на изнасилване или кръво-
смешение. „Както повечето знаят и за 
онези, които биха искали да знаят, ще 
кажа, че се обявявам твърдо в полза на 
живота с три изключения: изнасилване, 
кръвосмешение и защита на живота на 
майката – същата позиция като тази на 

Роналд Рейгън”, обясни Тръмп в туитър. 
Горещата тема с абортите ще бъде в 
центъра на президентската кампания 
през 2020 г.

Закони, предвидени за 
съда

Тръмп успя да спечели на своя 
страна религиозната десница, която 
беше скептично настроена към него, с 
обещанието да назначи съдии – про-
тивници на абортите, във висшата 
съдебна инстанция. След избирането 
си той назначи във Върховния съд 
двама магистрати – Нийл Горсъч и Брет 
Кавано, и съдиите прогресисти станаха 
малцинство – четирима от общо девет.

Новоприетите закони, ограничаващи 
абортите, са в противоречие с ключо-
вото решение от 1973 г. по делото „Роу 
срещу Уейд”, което гарантира на амери-
канките да абортират при нежизнеспо-
собен зародиш до 24-тата седмица на 
бременността.

Инициаторите на тези закони заяви-
ха, че се надяват нормативните актове 
да стигнат до Върховния съд, надявайки 
се там да постигнат преразглеждане 
именно на решението от 1973 г.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Войната срещу жените: И Мисури Войната срещу жените: И Мисури 
забрани абортитезабрани абортите

Тръмп е против ограничението, когато става въпрос за 
изнасилване или инцест
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30-годишен българин е бил наха-
пан зверски от шест кучета в 
испанския град Малага. Той е в 
тежко състояние в болница.

Инцидентът е станал около 2 часа 
след полунощ в събота срещу неделя. От 
полицията получили сигнал, че човек е 
нападнат от 6 кучета. Органите на реда 
пристигнали бързо и намерили пострада-
лия с разкъсани дрехи и свит на кълбо.

Животните били разкъсали дрехи-
те му изцяло и продължавали да го 
нападат. Наложило се полицаите да 
изстрелят 

11 куршума във въздуха, 
за да прогонят кучетата
В болницата българинът получил 

помощ от екип хирурзи и в момента е в 
стабилно, но още критично състояние. 
Той остава интензивното отделение 
на университетската болница на града 
с множество наранявания по ръцете, 
краката и корема.

В понеделник полицията в Малага 
съобщи, че едно от шестте кучета е 
заловено.  То е женско, смесица между 

белгийска овчарка и друга порода. 
Предстои четириногото да бъде прегле-
дано от ветеринари, за да се установи 
дали не е болно. Останалите псета все 
още се издирват и към полицаите от 

отдела за защита на природата са се 
присъединили и представители на 
Националната гвардия. 

Служителите на реда потвърждават, 
че цялата глутница е агресивна, като 
едно от кучетата е мъжко, най-вероятно 
немска овчарка, а другите четири са 
деца на мъжкото и женското куче, като 
най-малкото от тях е едва на три или 
четири месеца. Изглежда, че кучетата са 
диви, тъй като проявяват силна тери-
ториална агресия, която се изразява в 
обикаляне на мястото около нападение-
то и агресивност особено през нощта.

Едното животно е заловено, полиция 
и гвардия търсят другите псета

Глутница кучета разкъса 
българин в Испания

BG VOICE
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16-годишно момче от Гватемала 
е починало в понеделник в 
арест за имигранти в Южен 
Тексас. Момчето е било задър-

жано близо до Идалго, Тексас, на 13 май 
и прехвърлено в граничната станция 
Уеслако в неделя. Тийнейджърът е открит 
безжизнен в понеделник сутринта.  

Правителството на Гватемала е 
уведомено, се казва в изявление на 
американските гранични служби. 
Оттам казват още, че  са загрижени за 
„здравето, безопасността и хуманното 
отношение” към онези, които са под 
опеката им.

Рано в неделя сутринта момчето е 
заявило, че не се чувства добре, и е 
диагностицирано с  грип от медицинска 
сестра. Тя му е предписала тамифлу. 
Тогава момчето все още се е намирало в 

лагера в Макалън, Тексас, където първо 
отиват много от задържаните в доли-
ната Рио Гранде. За това място стана 
вече ясно, че е преобразуван склад 
на фирмата Walmart, където стотици 
възрастни и 

деца се държат в големи 
оградени клетки

и спят на рогозки на земята, без одея-
ла и други минимални удобства.

Заради състоянието на младежа е 
взето решение да бъде прехвърлен в 
станцията за граничен патрул в Уеслако, 
Тексас, с което да се предотврати 
разпространението на грипа към други 
задържани. Карлос, както се е казвал 
тиийнейджърът, е бил проверен за 
последен път час преди смъртта му. 
Не е бил изпратен в болница, защото 

станцията е разполагала с медицински 
персонал, който да следи състоянието 
на болните, и се е смятало, че всичко е 
под контрол.

Карлос е бил  едно от непълнолетни-
те деца, влезли в САЩ, непридружавани 
от родител или законен настойник. 
Федералните закони задължават 
граничните служители да прехвърлят 
непълнолетни мигранти в съоръжение, 
управлявано от Министерството на 
здравеопазването и социалните грижи 
в рамките на три дни след задържането 
им. От четвъртък, 16 май, Карлос е 
чакал за такова прехвърляне, но вместо 
това заради болестта си се е оказал в 
друго място за държане на мигранти.

Момчето е

петото дете мигрант, 

което умира от декември 
миналата година

в ръцете на имиграционните власти. 
Той е задържан вследствие на поли-
тиката на нулева толерантност, която 
президентът Доналд Тръмп въведе 
спрямо пресичащите южната граница 
мигранти. Всички починали деца бяха 
от Гватемала. Те са част от огромния 
поток мигранти, предимно деца от 

Централна Америка, които пресичат не-
легално границата, бягайки от насилие-
то и бедността в своите родни места.

ФБР разследва случая на Карлос, 
както и местната полиция, а също и 
главният инспектор на Министерството 
на националната сигурност. „Опасно и 
жестоко е да се задържат хора, особено 
деца, в претъпкани и нехигиенични ус-
ловия под предлог, че така се защитава 
населението”, казаха от организацията 
„Амнести интернешънъл“ по повод 

Това е петият смъртен случай на непълнолетен в 
ръцете на имиграционните власти

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

Ще депортират задържаните в Тексас 
мигранти през Сан Диего

Служители на граничните 
служби на САЩ са взели 
решение да започнат 
масово да качват мигранти, 

държани в Тексас, на самолети за Сан 
Диего или Бостън, откъдето да бъдат 
връщани по родните им места. „Ние 
сме в хуманитарна криза в Тексас 
заради поразително големия брой 
мигранти тук“, казва служител на гра-
ничните патрули.

Веднъж пратени в Сан Диего или 
Бостън, мигрантите ще минават 
проверка за това дали имат право на 
убежище в Америка и ако не е така, 
ще бъдат депортирани. Но има въз-
можност и да бъдат освободени. Ще 
се проверяват както причините, зара-
ди които са избягали от Родината си, 
така и медицинското им състояние. 
Мярката се налага, защото потокът от 
нелегално преминаващи границата 
през река Рио Гранде не спира, а 
лагерите с бежанци са претъпкани, 
като броят им е прехвърлил 8000.

От октомври миналата година до 

сега са задържани повече от 500 
хил. бежанци, или около 4500 на 
ден. Повечето хора са от Хондурас, 
Гватемала и Ел Салвадор. За същия 
период са регистрирани 10 смъртни 
случая на хора, опитали да преминат 
през водата. На 1 май пък трима души 
се удавиха, включително 10-месечно 
момче и 7-годишно момче, когато 
сал, пренасящ общо девет души, се е 
преобърнал.

Три полета на седмица, превозващи 
около 130 души, ще пристигат в ра-
йона на Сан Диего от долината на Рио 
Гранде в Тексас. Подобни полети най-
вероятно ще има до Маями, Детройт 
и Бъфало, Ню Йорк. Представители на 
Флорида изразиха недоволство, че 
администрацията на Тръмп планира 
да освобождава на тяхна територия 
стотици мигранти всеки месец и с 
това да застраши сигурността на 
жителите на щата. Всеки полет с ми-
гранти ще струва около 6000 долара 
на държавата, като засега няма данни 
за крайна дата за този процес.

Още едно дете почина в 
имигрантски лагер в Тексас

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Вместо в приемно семейство или болница детето е откарано в този граничен център в Уеслако, Тексас 

Сн.: АП/БТА
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Американският гигант 

Google забрани достъпа 

на китайската компания 

Huawei до обновява-

нето на операционната 

система Android. Това 

се случва няколко дни след като пре-

зидентът Тръмп обяви санкции срещу 

Huawei, включвайки я в черния списък 

от дейности, застрашаващи национал-

ната сигурност на САЩ. Ограниченията, 

въведени от Google, не важат за соб-

ствениците на уреди на Huawei или 

тези, които ще си купят такива, про-

изведени преди забраната. За тях ще 

продължи да действа и услугата Google 

Play Protect, която ги предпазва от 

установени недостатъци и пробиви в 

сигурността. Освен това потребителите, 

които тепърва ще си купят мобилни 

устройства на Huawei, няма да имат 

приложения за популярни услуги като 

Google Play Store, пощата Gmail и видео-

споделянето YouTube.

Спирането на достъпа до ъпдейти 

и на операционната система Android 

за смартфоните на китайския произ-

водител Huawei може много бързо да 

усложни живота на потребителите на 

тези апарати, но най-вече да преначер-

тае в голяма степен пазара на мобилни 

технологии.

Засегнати са стотици 
милиони мобилни 

устройства
Huawei, който е на второ място в 

света сред производителите на смарт-

фони, продава десетки милиони апа-

рати всяка година: близо 203 милиона 

общо през 2018 година, 150 милиона 

през 2017 година. Това сочат данните 

на консултантската компания Gartner. 

През първото тримесечие на 2019 

година Huawei е запазил високия си 

темп на продажби с 59 милиона прода-

дени апарата според консултантската 

компания International Data Corporation 

– IDC, преследвайки световния номер 

1 Samsung и оставяйки далеч след себе 

си третия в класацията Apple.

За потребителите на смартфони на 

Huawei последствията могат да бъдат 

значителни, тъй като Google ъпдейтва 

редовно различните версии на Android 

най-често във връзка със сигурността. 

Смартфоните на Huawei биха могли 

да покажат неизправности, освен ако 

китайският производител не реши да 

прави свои актуализации. Този риск 

не е непосредствен, тъй като Android 

уточни, че ще продължи за момента 

ъпдейтите, които се отнасят за сигур-

ността.

Друга последица, която е в по-

далечна перспектива, се отнася за 

приложенията. Докато Google акту-

ализира Android, стотици милиони 

приложения, които се предлагат в 

Google Play Store, също ще бъдат 

обновени. Програмистите обаче 

искат те да останат съвместими. Тези 

ъпдейти на приложенията ще доведат 

до „остаряване на апаратите”, тъй като 

те няма да разполагат с последните 

актуализации на Android. Така при-

ложенията просто няма да могат да 

функционират.

Малко възможности за 
Huawei

В краткосрочен план Huawei разпола-

га с малко възможности. При сегашните 

мобилни устройства създаването на 

операционна система, която да замени 

Android, е сложно начинание. За бъде-

щите смартфони също ще е трудно да 

се намери алтернатива: единствената 

операционна система, която е доста-

тъчно разпространена, е iOS на Apple. 

Тя е достъпна изключително за iPhone. 

Microsoft се опита да пусне мобилна 

версия на прочутия си Windows през 

2010 година, която успя да предложи 

само при собствените си телефони. 

Тя обаче не можа да постигне успех и 

Mircosoft изостави тази своя идея през 

2017 година.

В средносрочен план това решение 

на Google би могло да накара Huawei 

да последва примера на Apple и да 

предложи собствена операционна 

система. Тази идея от известно време се 

върти в главите на ръководителите на 

китайския гигант. В момента програми-

стите на приложения трудно могат да 

заобиколят световния номер 2 Huawei и 

ще са принудени да предложат версия 

Huawei на продуктите си, за да не се 

лишат от значителна част от пазара си.

Без да отива толкова далеч, Huawei 

може без никакво затруднение да 

развие едно разклонение на Android – 

собствена версия, в която ще използва 

отново по-голямата част от кодовете 

на Android. Тези кодове са „отворен 

източник”, който е освободен от права. 

Това ще позволи на Huawei да запази 

продукт, който е съвместим с разрабо-

тените приложения за Android.

Google се включи във Google се включи във 
войната срещу Huaweiвойната срещу Huawei
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BG ТЕЛЕГРАФ
Възстановяват програмата за 
енергийна ефективност
Програмата за енергийна ефективност ще 

бъде възстановена от следващата година, 
обяви министър-председателят Бойко 

Борисов. Той уточни, че все още се обмислят 
изискванията и параметрите й. Борисов получи 
от кмета на Пазарджик Тодор Попов подписка от 
седем хиляди жители на общината, които настоя-
ват програмата да бъде възстановена.

В Пазарджик премиерът откри нов производ-
ствен завод за автомобилни части и направи инспекция на строителството на 
първия етап от западния околовръстен път на града.

Прокуратурата се споразумя с ЕИБ

Главният прокурор Сотир Цацаров 
е подписал меморандум за разби-
рателство между прокуратурата 

на Република България и Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) за укреп-
ване и засилване на сътрудничеството 
и обмена на информация между двете 
институции. Меморандумът е опреде-
лен като важно средство за борбата 
срещу измами, корупция, съглашател-

ство, организирана престъпност и др. Основните области на сътрудничество 
между ПРБ и ЕИБ включват обмен на документи и информация, експертизи и 
техническа помощ.

Чуждите инвестиции стигнаха 53 
млн. евро
Преките чуждес-

транни инвестиции 
в България през 

март достигат 53 милиона 
евро, съобщи БНБ. Това е 
леко повишение спрямо 
данните от март 2018 
година. Страните, от които в 
България идват най-големите потоци преки инвестиции, са Холандия, Ирландия 
и Великобритания. Най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат 
Казахстан (0.5 млн. евро), Холандия (0.5 млн. евро) и Латвия (0.4 млн. евро).

Искат оставката на Теменужка 
Петкова
Производители на зелена енергия 

поискаха оставката на енер-
гийния министър Теменужка 

Петкова. Според тях институциите при-
лагат закона за енергетиката неправилно 
и от това се облагодетелстват опреде-
лени фирми. Самата Петкова заяви, че 
исканията за оставката й са неосно-
вателни. Тя обясни, че законът е бил 
променен след одит на ЕК и по него се е 
произнесъл Конституционният съд.

Горанов иска по-високи данъци и 
тол система
Финансовият министър 

Владислав Горанов смята, че са 
необходими по-високи имотни 

данъци и въвеждане на тол системата за 
тежкотоварните камиони. „По-добре е да 
не плащаш, отколкото да плащаш, е вко-
ренен житейски принцип. Но ако искаме 
инфраструктура с ниски данъци, трябва 
да се плаща, няма как без пари всичко”, обясни Горанов. И подчерта, че не може 
с 10 лв. имотен данък да се подобрява инфраструктурата. “През коя държава се 
минава с 10 евро с тир”, попита Горанов.
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Една българска арфистка 
е пробила на Бродуей – 
това звучи като приказка... 
„Нима? Така ли ти звучи?“ 
– игривият и закачлив 
смях на Томина оглася ста-

ята, сякаш не е в Ню Йорк, а наблизо. И 
продължава да се смее на всяко второ 
изречение... Винаги ли е такава весела? 
И дали това не е ключето към голе-
мия успех? Не, при Томина Първанова 
ключето е заложено в гените. Родена 
е в София в музикантско семейство. 
Дъщеря е на известния оперен и хоров 
диригент Пламен Първанов, препода-
вател в консерваторията, дирижиращ 
и днес оркестъра му, а също и този на 
музикалното училище. Преподавал е и 
в Софийската консерватория.

„От малка ме „туриха“ на пианото. 
– Томина се смее на думата „туриха“. 
– Обаче и аз си исках. Сестра ми Дора 
Миланова също е музикант, сега е 
виолистът на квартет Strings.“ По всичко 
личало, че бебето Томина има интерес 
към музиката. „Майка ми е казвала, че 
съм свирела с уста още преди да прого-
воря и съм танцувала на центрофугата 
на пералнята като бебе. Влечали са ме 
ритмите“ – Томина отново се залива в 
бурен смях.

„Турят“ музикалното дете на пианото, 

когато е на 6 години. Учи в музикална 
паралелка в 41-во училище, там „ги 
занимават леко и с актьорско майстор-
ство“. Невръстната Томина още тогава 
се вихри в мюзикъли и пее. Обаче в 
някакъв момент решава, че не иска 
повече пиано. Бащата се чуди какъв 
друг инструмент да й избере. Цигулка? 
На 10-11 години е късно за този ин-

струмент. Фагот? „Абсолютно не!“, казва 
Томина. Отказва и идеи за други духови 
инструменти. Но когато таткото изрича 
вълшебната дума „арфа“, очите и заблес-
тяват: „Да, това е!“

Записват я при легендарната препо-
давателка Кохар Андонян в музикално-
то училище, а Томина 

се влюбва в нея в 

момента, в който я вижда
„Като видях арфата, си казах: „Уау! 

Толкова е красиво! – смее се тя. – 
Музиката винаги е била страхотна, 
изключителна страст за мен, по цял 
ден мога да слушам музика“, вълнува 
се Томина. Добре, но как тези нежни 
пръстчета на 11-годишното момиченце 
са понасяли неизбежните мазоли от 
струните? „Ооо, имаше мазоли, меху-
ри. Навремето нямаше малки арфи в 
музикалното училище, а само голяма, 

концертна. Кохи, учителката ми, вика-
ше: „Олее, колко си мъничка, ох, едвам 
стигаш струните!“ Но Кохи винаги 
разказва през смях колко сериозна съм 
била, една такава с очилца и страшно 
амбициозна, готова винаги да дърпа 
струните, без да хленчи“ – смехът на 
Томина е като пенливо поточе.

Да дърпаш струните? Отстрани, като 
слуша човек тези звуци, изглежда сякаш 
арфистите нежно плъзгат пръсти по 
струните, галят ги. Но не е така, иска си 

Томина – една българска Томина – една българска 
Възпитаничката на Бостънската консерватория свири в мюзикъла 
„Хелоу, Доли“

BG VOICE

БОРЯНА АНТИМОВА

Солов концерт в Бразилия

При завършването на Бостънската консерватория



21 – 23 май 2019

точно премерено дърпане. Та Томина си 

учи с нейната Кохи до XII клас, ходи по 

конкурси, печели награда след награда. 

Завършва първата година в консер-

ваторията в София в класа на проф. 

Малина Христова. „Винаги съм имала 

амбиция да уча някъде из Европа, но 

когато стана дума за Щатите, казах: 

„Бостън. Никой друг!“ Приета е с пълна 

стипендия в престижната Бостънска 

консерватория.

Тя разкрива пред младата арфистка 

цялото многообразие на музикалното 

и танцовото изкуство. За 4-те години 

тя се занимава и с танци, балет, съ-

временна музика, опери. „Учих при 

изключителната Синтия Прайс Глин. 

Беше арфистката на Бостънския балет“, 

казва дамата. Тя завършва успешно и 

магистратура в Колежа по изкуства в 

Бостънския университет също с пълна 

стипения. „Там учих с легендарната Ан 

Хобсън-Пайлът, арфистка 40 години на 

Бостънския симфоничен оркестър и 

първата афроамериканка в него. В този 

прекрасен град имах щастието да свиря 

с балета и операта на Бостън, с много 

съвременни ансамбли, тъй като много 

обичам съвременна музика“, вълнува се 

Томина. По време 

на образованието 

при Ан печели вто-

ра награда на кон-

курса USA music 

competition и два 

пъти стипендията 

на Американската 

арфова асоциация 

Ann Hobson Pilot 

Scholarship.

Тези престижни 

участия

я издигат 
до най-

високата 
сцена в 

Америка 
– Tanglewood 

Music Center, най-

големия фестивал 

за класическа 

музика на конти-

нента, създаден от 

Ленард Бърнстейн. 

Българката е една 

от двете арфистки, 

приети на прес-

тижния форум. Там 

свири със световни 

диригенти като Кърт Мазур, Яп ван 

Цведен, главен диригент на New York 

Philharmonic, Рафаел Фрюбек де Бургос, 

Мигел Харт-Бедоя и тръпне, че неин 

съсед в репетиционната е гениалният 

челист Йо Йо Ма. След поредица от 

чудни неща, които й се случват като в 

приказка, през 2012 г. тя завършва ма-

гистратурата си и заминава за Ню Йорк. 

„Имах си приятел, който също замина 

преди мен и решихме двамата да си 

пробваме късмета. Вярно, най-страхот-

ното място за артисти и музиканти, но 

не е лесно. Конкуренцията е безмилост-

на, всеки иска да е тук и най-добрите 

са тук.“

В Ню Йорк Томина печели конкурса за 

арфистка на The Christmas Spectacular – 

легендарното Коледно шоу на Америка, 

започнало през 1933 г. Вече 3 години 

подред прослушването за арфисти се 

печели от българка – Томина. А това й 

отваря вратите към легендата Бродуей 

и към неговия грандиозен оркестър. 

Бродуей е музикален театър, сцена, на 

която се пее и танцува. Там може да се 

чуе Singing In The Rain с великолепен 

оркестър и танци.

Томина започва да получава покани 

за най-големите мюзикли на Бродуей 

като Hello, Dolly! със световноизвест-

ната актриса Бет Мидлър, Rodgers & 

Hammerstein’s Carousel с легендарната 

оперна прима Рене Флеминг,  Amelie 

и The Fantasticks (най-продължително 

играното шоу на Broadway). Това са все 

легендарни мюзикли, слушани през 

50-те години на миналия век, които 

и днес се поставят с огромен успех. 

„Като седна да свиря, си казвам: „Оле, аз 

това го знам! Например „Хелоу, Доли“, 

и си го тананикам“ – смее се неудър-

жимо Томина. – Толкова е вълнуващо! 

Бродуей ми дава възможност да свиря с 

най-добрите музиканти.“

Днес арфистката на New York 

Repertory Orchestra е записала участия 

в големи формации като симфоничните 

оркестри на Бостън, Ню Джърси и 

Албани, филхармонията на Луизиана. 

Била е солист на фестивали в Бразилия, 

Канада, участвала е и в Софийските 

музикални седмици.

Преподавала е в академията по 

музика на Лонг Айлънд –

островът, станал известен 
с „Великият Гетсби“

и една година в Бостънската консер-

ватория. В момента предпочита да се 

занимава с частни ученици, защото 

„те наистина имат страст към арфата“. 

Много ли е важно арфистът да е силно 

емоционален и чувствителен човек 

като нея? Нали арфата може да разпла-

че и най-коравосърдечния слушател? 

„Трябва да бъде много добър музи-

кант, не само арфист – казва Томина. 

– Емоциите на музикантите са на N 

степен. Но много често ги прехвърляме 

и в личния живот. А баща ми казва: „Не 

можеш ли тези емоции да ги прехвър-

лиш на арфата и само там да стоят?“ Но 

е хубаво, че мога чрез инструмента да 

изразя и личните си емоции.“

Томина е в Христовата възраст 33 

години. Има си приятел, също музикант, 

но в Ню Йорк е нещо естествено млади-

те амбициозни дами да не се омъжват 

до 35. Затова тя не бърза. Иначе кул-

турния шок от абсолютно различната 

страна си го е преживяла. „Хората в 

Америка са страшно различни и докато 

свикнеш с новия начин на общуване с 

тях, е трудно“, споделя дамата. Тя живее 

в Манхатън. „Да, това е едно от най-скъ-

пите места в Ню Йорк, но аз съм в гор-

ната или в северната част на острова, 

където е по-евтино. Около мен живеят 

много музиканти. Има много български 

музиканти тук и те са страшно ценени и 

много желани и като солисти, и в групи. 

Хората тук имат 

страхотно мнение за 
нашето българско свирене

Това ме прави много щастлива“, 

вълнува се Томина.

Говорим си за Сузана Клинчарова, 

първата арфа на България, която е една 

от най-близките й приятелки в Ню Йорк: 

„Сузана много ми вдига артистичните 

желания и мисли, тя много умее да го 

прави. Като се преместих в Ню Йорк, 

беше сред първите, на които се обадих. 

Още не я познавах, а тя веднага прие 

да ми помогне. И до ден днешен, когато 

се готвя за каквото и да било, просто 

отивам при нея и свиря. Страхотни 

приятелки сме, макар да продължавам 

да й говоря на „Ви“ и досега“

„О, невинаги съм била така добре. 

Имала съм и много тежки моменти в 

началото – Томина за пръв път става 

сериозна. – Всички тук са го изпитали. 

Сам си, няма „вкъщи“, да отидеш при 

мама и тате. Наемаш един апартамент 

и някак се справяш. Дори и да имаш 

пълна стипендия за училище, ами 

храната? Ами животът? Но съм имала 

страхотен късмет да срещна хора, които 

са ми помагали. Първата ми препода-

вателка тук, Синтия, ми беше и е все 

още като майка. Като й кажех, че нямам 

работа, тя веднага намираше нещо 

и винаги свързано с музика: „Сега те 

пращам веднага да свириш в болницата 

в Масачузетс на раковоболни.“ И свирех 

всяка седмица в женската онкология 

при болните с най-тежката форма на 

рак. За да видя какво е. Това не е пуб-

лика като останалите, а хора, за които 

музиката е единственото щастие за 

деня. И аз съм щастлива, че подарявам 

щастие на хората.“
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Трите арфи Томина, Джесика Зау и Грейс Браунинг

С първата арфа на България Сузана Клинчарова

арфа на Бродуейарфа на Бродуей



US ТЕЛЕГРАФ

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи Кремъл: Не можем да прогнозираме 
отношенията със САЩ

Позицията на властите в САЩ по много 
въпроси е променлива и едва ли може да се 
правят прогнози за бъдещето на руско-аме-

риканските отношения за две години напред. Това 
заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Наистина, позицията на президента Тръмп и 
позицията на американската страна по много въ-
проси претърпяват стремителни промени, затова 
тук трябва да се изчакат някакви изчерпателни разяснения. Едва ли някой ще се 
осмели и ще се реши да прави прогнози за бъдещето на двустранните ни отно-
шения през идните две години”, каза той.

Американски войски се разполагат 
в Залива
Саудитска Арабия и други страни от 

Залива са приели искане на САЩ да 
разположат отново на тяхна тери-

тория и във водите на Залива американски 
войски с цел възпиране на евентуални 
атаки от Иран. 

Страните са одобрили разполагането 
на американските сили въз основа на двустранните споразумения между тях 
и САЩ, САЩ нямат намерение да влизат във война с Иран, а искат да възпрат 
евентуална военна ескалация.

Половината американци 
използват басейна вместо душ
Близо половината от американците при-

знават, че скачат в басейна веднага след 
тренировка или работа в градината 

и дори използват плуването като замести-
тел на душа, сочи ново проучване. В същото 
време според проучването 40 на сто от хората 
признават, че като възрастни са използвали 
басейна и за тоалетна. Почти половината пък 
казват, че не си вземат душ, преди да се гмур-
нат в басейна. Според специалистите обаче, освен че просто остават мръсни, 
тези нехигиенични дейности нарушават и химичния баланс в басейна.

Смекчават ограниченията срещу 
“Хуавей”?
Съединените щати може да смекчат 

скоро някои търговски ограниче-
ния срещу “Хуавей”. Включването 

на китайския телекомуникационен гигант 
в американския „черен списък” направи 
купуването от компанията на стоки амери-
канско производство почти невъзможно.

Възможно е Министерството на търго-
вията на САЩ да издаде временно общо разрешително, за да осигури време на 
фирмите и хората, които имат оборудване от „Хуавей“, да се погрижат за негова-
та поддръжка. Разрешителното ще остане в сила 90 дни и няма да важи за нови 
трансакции.

Бивш агент на ЦРУ шпионирал за 
Китай
Бивш агент на ЦРУ бе осъден на 20 

години затвор за шпионаж в полза на 
Китай. През юни миналата година Кевин 

Патрик Малъри от Лийсбърг, щата Вирджиния, 
бе признат за виновен от федерално жури по 
обвинения в заговор за предаване на амери-
кански отбранителни тайни на Пекин. „Този 
случай се вписва в една тревожна тенденция 
бивши служители на разузнаването на САЩ да бъдат вербувани от Китай и да 
предават своята страна и колеги”, каза в изявление помощник главният проку-
рор Джон Демърс.
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В Америка всяко семей-
ство с деца се стреми 
младите да знаят бъл-
гарски. Разбира се, има 
и такива, които искат 
напълно да скъсат с род-

ния корен и наблягат на адаптацията в 
американската среда. Като цяло обаче 
повечето наши сънародници тук искат 
да съхранят знанията на общността 
по родния „свещен“ език.  По-рано 
през тази година по този повод  стар-
тира една инициатива за изучаване 
на български в гимназиите на един от 
училищните райони на Чикаго. За съжа-
ление тя пропадна, тъй като за участие 
се бяха записали само 5 деца. Но бълга-
рите показаха, че ценят своята култура 
и то именно за един от най-хубавите ни 
празници – 24 май. 

Освен че във всички наши учили-
ща имаше тържества за буквите, в 
Чикаго се състоя известната в цяла 
Америка 

манифестация
Тя е организирана от Малко бъл-

гарско училище, която ни напомни за 
най-тържествените моменти, които 
всеки град в България успяваше да 
сътвори по този случай – преми-
наване по улиците с развяване на 
знамена и гордо вдигнати портрети 
на светите братя Кирил и Методий 
и други наши видни възрожденци. 

„Това е много хубав ден за мен, много 
ми харесва, че имаме манифестация 
за празника“, каза 10-годишната Ния 
Минчева, която участва в шествието, 
а по-късно публиката я видя в хорово 
изпълнение и народни танци в праз-
ничната програма на Малко българ-
ско училище. „24 май е връзката ни с 
нашия корен“, категорична е Симона 
Шкьопу, учителка на седми клас в 
същото учебно заведение. „Трябва да 
сме горди с това, че децата ни изу-
чават езика ни и и показват своята 
обич към българското и азбуката ни. 
Родителите не трябва да се отказват 
да водят децата си на българско 
училище“, допълни още тя. 

Освен това българите в Чикаго „се 
отсрамиха“, че не записаха достатъч-
но деца за изучаване на български 
език в американските училища. 
Вместо това те ги пратиха масово да 
се явят на 

петия поред изпит за 
получаване на печат

по двуезичност (Seal of Biliteracy). 

Бройката на децата е надхвърли-
ла 30, което е наистина похвално. 
„Българският не е лесен, но аз искам 
да го уча“, каза още малката Ния и 
допълни, че има желание да се яви на 
изпита за двуезичност в бъдеще. Също 
толкова деца пък завършиха и първата 
си учебна година в  българското учи-
лище в Индианаполис към църквата 
„Св. Стефан“. Всичко това наистина е 
обнадеждаващо. 

Ще има хора обаче, които веднага 
ще кажат, че е трудно да се ходи на 
българско училище, защото е в по-
чивния ден през събота или неделя, 
или че е допълнителен разход, или че

трудно се мотивират 
самите деца да бъдат в 

клас
„Тези аргументи са слаби“, каз-

ва Ели Ненова от Денвър. Преди 
8 години тя и съпругът й Андрей 
основават училище за български, 
руски и френски в градчето Форт 
Колинс в Колорадо, където живеели 

тогава. Ели била силно впечатлена от 
няколко американки, които дошли 
в училището и искали да запишат 
малчуганите си в руските паралелки. 
„Те бяха осиновили децата от Русия 
и много искаха да им помогнат да 
научат откъде идват и задължително 
да знаят родния си език“, разказва 
Ели. „Аз пък исках да помогна на 
родителите и започнах да си припом-
ням руския с още уроци, а след това 
организирах и курсове за тези роди-
тели във времето, в което децата им 
учеха руски“, допълва българката. 
Според нея децата имали големи 
успехи, въпреки че някои от тях били 
с медицински диагнози за инвалид-
ност. „Гледайки тези семейства, си 
мислех и все още мисля, макар вече 
нямаме това училище, че ученето на 
българския не може да е чак толкова 
трудно, че да се откажеш напълно 
от българското. Тези хора правеха 
чудеса децата им да могат да кажат 
едно изречение на руски, 

а ние само се оплакваме
– казва разпалено Ели и допълва, че 
логиката на американците да искат 
осиновените им деца да знаят руски 
е била, че така те ще се чувстват 
по-щастливи. „Аз затова съм бясна, 
когато чета във фейсбук групите 
на майките, че българският не бил 
важен“, допълва тя. Според нея 
първата крачка към това повече деца 
зад граница да учат български е да 
има повече разговори с родителите и 
за родителите по темата „не е срам-
но да съм българин и децата ми да 
учат български“. И затова ни трябват 
повече активни посланици на бъл-
гарското слово и българщината като 
цяло, каквато е и Ели, каквито са и 
училищата ни, каквито са и децата 
ни. Защото 24 май ще го има и дого-
дина и трябва да го празнуваме пак с 
гордост и любов към България.

„Език свещен“ зад граница. Ценим „Език свещен“ зад граница. Ценим 
ли богатството, което имаме?ли богатството, което имаме?

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Охрана на клубове, 
химик по образование 
и любител на тангото 
– това са само част от 
любопитните факти 
за живота на папа 

Франциск от периода, преди да заеме 
позицията на глава на Католическата 
църква. Той е първият неевропейски 
папа от 1300 години и първият папа от 
Новия свят. Франциск е вторият римски 
папа, който бе на посещение в България 
17 години след Йоан-Павел Втори. Папа 

Франциск е духовен баща на над 1,3 
млрд. души на земята, магнетична и 
обаятелна личност.

Макар повечето хора по света да въз-
приемат папата като духовник, всички 
глави на църквата са имали светски 
живот, преди да заемат най-важната 
църковна позиция. Преди да стане 
свещеник, папа Франциск, тогава познат 
със светското си име

Хорхе Марио Бергоглио 
много обичал да танцува
Предпочитал тангото, което често 

танцувал с тогавашната си приятелка. 

Подобно на повечето църковни слу-
жители папата е завършил и теология, 
но в много по-късен етап от живота си. 
Папа Франциск има магистърска степен 
по химия и е преподавал предмета в 
училища в Аржентина. Като младеж е 
работел като охрана в барове – нещо, 
което малко хора вързват с позицията 
на светия отец. Пътят му в лоното на 
вярата започва със завършването на 
семинария, влиза в йезуитския орден, 
а на Христова възраст от 33 години е 
ръкоположен за свещеник. Кардинал го 

прави папа Йоан-Павел Втори през 
2001 г. За мнозинството от вярващи-
те католици Франциск бе епископът, 
а сега е папата на бедните. През 
целия си живот избягва привиле-
гиите и лукса, които му предоставя 
духовният сан. Папа Франциск 
обожава да готви и често приготвя 
сам храната си. Светият отец обича 
да е в крак с новите технологии и 
с модерния свят. Папа Франциск 
всекидневно използва лично своя 
туитър акаунт и публикациите му 
достигат до над 7 млн. души по 
целия свят. Франциск е полиглот 
– говори перфектно испански, 
италиански и латински. Не изпитва 
затруднения и с английски, немски, 
украински, френски и португалски. 
Той не страни от светското и на-
пример е голям футболен фен. До 
ден днешен подкрепя отбора на 
родния си град в Аржентина – Сан 
Лоренцо. Също така има богата 

колекция от футболни тениски. Освен 
Библията папата е споделял, че е чел и 
харесва трудовете на Толкин и много 
пъти е чел “Властелинът на пръстените”.

Папа Франциск е единственият папа, 
който 

става лице на корица на 
списание “Ролинг Стоун”
 И не само това. Папата има издаден и 

поп албум, в който пее химни в модерен 
аранжимент. През годините папата е 
получавал много и невероятни пода-
ръци, но най-впечатляващият е специ-
ално изработен за него мотор “Харли 

Дейвидсън”. Папа Франциск бил колек-
ционер на мотори, преди да стане глава 
на Католическата църква. Необичайния 
подарък той продава на търг, а парите 

дарява за благотворителност.
За разлика от предшествениците 

си папа Франциск е изключително 
скромен и е отказал повечето удобства, 
които идва с поста му. Той не живее в 
папските покои във Ватикана – луксозен 
апартамент с всички удобства. Вместо 
това, след като става глава на църквата, 
папата избира да продължи да живее 
в малката къща, в която е живял цял 
живот във Ватикана. След като е ръко-
положен за папа, Франциск избира да 
заплати лично сметката в хотела, в който 
е отседнал преди церемонията. Той сти-
га до хотела с автобус с всички останали 
кардинали, като твърдо отказва да из-
ползва бронираната лимузина, в която 
сме свикнали да виждаме другите папи. 
Франциск също така не обича да се вози 
в “папамобила” по време на официални 
посещения. Папата твърдо отказва да се 
облича в украсените одежди и винаги 

може да бъде видян в чистобяло расо, 
символ на смирение.

Също така папата много обича да си 
прави селфита. 

Какъв е бил папа Франциск, 
преди да стане свещеник? 

Той се е занимавал с охрана на клубове 
и е любител на тангото



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Висши дипломати отзовани от 
Филипините заради боклука
Посланикът и консулите на Филипините в 

Канада са отзовани заради спора с Отава 
за неизвозен боклук, обяви филипинският 

външен министър Теодоро Локсин. Филипинският 
президент Родриго Дутерте заплаши през мина-
лия месец да натовари боклука на кораби и да го 
изпрати в Канада, ако Отава не извози боклука 
до 15 май. Според Канада става дума за боклук, 
който е бил изнасян за Филипините между 2013 и 
2014 г. по силата на договор между частни компа-
нии без участието на канадската държава.

Китай потвърди за ареста на 
двама канадци

Китай потвърди няколко месеца по-късно, 
че двама канадци са били арестувани за 
кражба на държавни тайни. Външното 

министерство на  Китай уточни, че Майкъл 
Ковриг и Майкъл Спавор са официално задър-
жани. Бившият дипломат Ковриг е арестуван по 

подозрение в „събиране на държавни тайни и разузнавателна информация”, а 
Спавор е заподозрян в „кражба и незаконно предлагане на държавни тайни” в 
чужбина. Двамата са задържани, след като полицията в Канада арестува Мън 
Ванчжоу –вицепрезидент и финансов директор на Huawei. 

Прането на пари е повишило 
цените на имотите 
Прането на пари е повишило с 

близо 5 на сто цените на имо-
тите в Британска Колумбия 

през миналата година според данни на 
местните власти. Незаконни средства 
за около 5 млрд. канадски долара (3,71 
млрд. щ.д.) са преминали през имот-
ния пазар през 2018 г., включително 
на третия по големина град в Канада, 
Ванкувър. Други 2,4 млрд. канадски 
долара са преминали през казината, пазара на луксозни коли и конните над-
бягвания в страната, става ясно от докладите, поръчани от правителството на 
Британска Колумбия.

Индийски студент заплашен 
от депортация заради 

„преработване“
Много въпроси бяха повдигнати относно пра-

вилата за чуждестранните студенти и това 
по колко часа им е позволено да работят в 

Канада. Това стана, след като индийски студент беше 
задържан, понеже властите установили, че е работил 

твърде много. Студентът споделя, че е бил напълно съсипан, когато го аресту-
вали. В края на 2017 г. 22-годишният тогава Санду бил спрян от полицай, който 
след проверка установил, че индиецът няма криминални прояви, но е надви-
шил броя часове, които един студент в Канада може да изработи.

Монреал очаква още по-жестоки 
горещи вълни
Климатичните промени ще направят горещите 

вълни в Монреал още по-чести и жестоки, 
съобщиха здравните общински власти в града. 

Те искат да защитят по-добре най-уязвимите граждани 
на Монреал. През 2018 година 66 смъртни случая бяха 
директно свързани с горещините, което е около 6.4 
починали дневно на милион жители. Ще бъде трудно 
да постигнем нулева смъртност от горещите вълни, но 
има възможност за подобрение, заяви директорът на здравната служба за реги-
она на Монреал.





Здравей, Ангеле! Следя стати-
ите ти от години и се радвам за 
информацията, която получавам 
всяка седмица. По моя преценка ти 
учиш хората как да се адаптират 
правилно в постоянно развиващата 
се финансова среда в Америка. Кой 
би казал е най-важният елемент за 
финансов успех днес? 

Здравейте и от мен. Благодаря ви 
за въпроса, на който е трудно да бъде 
отговорено с еднозначен и категоричен 
отговор. Бих казал, че финансовият 
успех в Америка е пъзел от много 
различни частици, които внимателно 
и правилно трябва да бъдат поставени 
заедно и да бъдат коригирани с течение 
на времето. 

Ако има едно нещо, което бих казал, 
че е най-важно от всички, е генериране-
то на доходи и още по-важно е генери-
рането на доходи, което има потенциал 
за растеж, по-голям от процента, с 
който расте инфлацията. Веднага след 
това бих поставил финансовото обра-
зование и правилното инвестиране 
в собствен бизнес, както и в бизнеси, 
които имат потенциал за висок растеж 
и развитие. 

Генерирането на доходи е най-ос-
новната частица от финансовия успех 
– независимо дали говорим за едно 
семейство или един бизнес. И в двата 
случая трябва да има ясна стратегия как 
доходите ще влизат в дадената структу-
ра и как ще се разпределят по различ-
ните звена. При наличието на по-високи 
доходи, или по-точно на структура, 
която гарантира постоянен растеж на 
финансовите активи, ние имаме опци-
ята да предприемем различни стъпки, 
които да ни дадат повече възможности.

Много често обаче забелязвам, че 
хората не разбират разликата между 
пасив и актив и след като доходите са 
в наличност, те отиват в закупуването 
на пасиви (неща, които изваждат пари 
от джоба ни) вместо в закупуването 
на активи (инвестиции, които да ни 
помогнат да увеличим доходите си). 
Закупуването на пасиви обикновено е 
под емоционално въздействие, това е 
важно да се отбележи. 

След като сме изградили успешна 
стратегия за генериране на доходи по 
начин, който намираме за удачен за 
нас самите, следващият момент е да се 
научим да ги инвестираме правилно. 
Тук трябва да сме готови да се запоз-
наем и с данъчната система в страната, 
за да можем да съобразим нашите 
инвестиции и с данъчните закони, и с 
местата, които се ползват с данъчни 
облекчения. Такива са например пенси-

онните сметки като Traditional/Roth IRA, 
които съветвам ВСЕКИ, който чете тази 
статия, да си отвори. И не само да си 
отвори такива сметки, а да бъде сигу-
рен, че те са инвестирани правилно, а 
не седят в нисколихвена кешова сметка 
в някоя банка, както често се случва, за 
съжаление. 

Правилното използване на тези две 
сметки дава огромна сигурност при 
пенсиониране и всеки от нас трябва 
да внася поне 5% от доходите си 
(идеално 10% от доходите си) всеки 
месец към такава сметка, независимо 
какви други инвестиции прави. По този 
начин всеки един от нас се застрахова 
в едно солидно портфолио от акции и 
облигации, които ще са там, независимо 
къде другаде може да сме сгрешили 
в инвестициите си през годините и 
да сме загубили пари. Поради тази 
причина всеки би трябвало да има тази 
сигурност, за да може да се опре на нея, 
когато би искал да намали темпото и да 
се пенсионира в някакъв етап на живо-
та. Поне да има опцията да го направи, 
ако желае.

Като допълнение към това мисля, че 
всеки един от нас трябва да се опита 
поне да се научи да инвестира индиви-
дуално в собствен бизнес и след това и 
в други успешни бизнес структури. По 
този начин, ако сме успешни, можем 
да развиваме нещо, което обичаме, и 
да генерираме по-високи доходи от 
личната ни дейност. Както и да можем 
да получаваме дивиденти и от други 
успешни бизнеси, с които не сме фи-
зически заети, но като инвеститори 
можем да получаваме приходи от тях. 

По този начин можем да разпределим 
риска и ако имаме определен спад в 
нашата дейност, да можем все още да 
получаваме пасивни доходи и от други 
дейности, които нямат спад по същото 
време. 

Много от хората, четейки тази статия, 
може би се чудят защо досега не сме 
подхванали темата за това дали да 
имаме собствен дом или да живеем 
под наем като едно от важните неща за 
финансов успех в Америка. Това опре-
делено е важно, но не е най-важният 
компонент за финансов успех. Растежът 
на доходите и успешното инвестиране 
с цел пасивен доход са по-важни от 
закупуването на собствен дом, но то 
също може да бъде разгледано като 
инвестиция в дългосрочен план.

Само по себе си, противно на очаква-
нията на много хора, закупуването на 
дом не е придобиване на актив, а точно 
обратното. То е придобиване на пасив, 
който за момента изкарва определена 
сума пари от джоба ни всеки месец 
и ние трябва да плащаме допълни-
телно, ако се наложат поправки или 
обновения към него. Но закупуването 
на собствен дом може да се разгледа 
като успешна инвестиция в бъдеще, 
ако определени фактори са спазени. 
Но то пак не е актив в момента, защото 
изкарва от дохода ни, а не прибавя към 
него. Закупуването на инвестиционен 
имот, който да се дава под наем, би 
имал характеристиката на актив, който 
има потенциала да увеличи месечните 
ни доходи.

И все пак правилният подход при 
закупуването на жилище и правилното 

финансиране (15-годишен заем е иде-
алният вариант по моите изчисления за 
собствен дом) може да се окаже добра 
инвестиция, сравнено с вземането на 
жилище под наем. При 15-годишен заем 
още на втората година изплащането 
към дължимата главница е по-голямо 
от това, което отива към лихвата всеки 
месец. Това е една добра инвестиция 
в дом според моите наблюдения. При 
30-годишен заем отнема 23 години да 
достигнем тази точка. Цифрите говорят 
сами за себе си, вие си направете сами 
своите изводи.

Друг важен момент е протекцията на 
активите, което много от хората прене-
брегват. Основният актив на повечето 
от нас е нашият доход, а много малко 
от нас го предпазваме в случай на 
внезапен фатален край. В българското 
общество се избягва да се коментира 
закупуването на застраховка за живот, 
а то е много важно, за да предпази 
доходите ни, докато градим други 
пасивни места, от които да получава-
ме доходи и докато закупуваме нови 
активи. Това е важно и бих препоръчал 
на всеки, който има други хора, които 
зависят от доходите му, да изгради 
успешна застрахователна стратегия 
не само за себе си, а и за всички други 
активи, които притежава. Протекцията 
на активите е много важна и трябва да 
се обърнем към нея с нужното внима-
ние. Защото, докато градим активите 
си и финансовата си независимост, ние 
трябва да знаем как да ги опазим от 
непредвидени опасности и неочаквани 
ситуации.

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Кои са най-важните Кои са най-важните 
компоненти в семейните компоненти в семейните 
финанси днес? финанси днес? 
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Обемът на световния 
дълг възлиза на 243 
трилиона долара. Това 
е рекорд, превишаващ 
три пъти глобалния 
БВП, т.е. цената на 

всички продукти и услуги на планетата. 
Икономистите предупреждават, че когато 
тази мултитрилионна бомба, заредена 
под световната икономика, експлодира, 
ще се разрази криза, по-лоша от тази 
през 2008 г.

Световният дълг през миналата година 
се е увеличил с 3,3 трилиона долара до 
243 трилиона. От тях 65 трилиона се 
дължат на кумулативните дългове на 
държавите.

Изключително висок е делът на дълга 
спрямо БВП в развитите страни – 390%. 
Повечето този параметър се е увеличил в 
Япония, Франция и Австралия. На разви-
ващите се пазари, напротив, растежът на 
дълга се забави до най-ниското си равни-
ще от 2001 г. насам.

Анализатори констатират, че 

толкова огромен и 
неконтролируем дълг 

е резултат от безотговорната политика 
на западните централни банки, пристрас-
тени към печатане на пари и даване на 
заеми.

Правителствата, компаниите и физи-
ческите лица вземат дългове за финан-
сиране на икономическото развитие. 
Растежът не се случва – задлъжнявате 
още повече. „Класическото поведение на 
наркозависимите”, каза инвестиционният 
анализатор Джон Молдин. “Световните 

централни банки създават дългове, а не 
се интересуват от това какво ще се случи 
с тях в бъдеще.”

В края на миналата година икономи-
стите от Международния валутен фонд 
посочиха огромния глобален дълг като 
основна заплаха за световната икономика.

Правителствата на повечето страни 
са провалили почти всички реформи, 
необходими за защита на банковата 
система. Взетите мерки очевидно не са 
достатъчни.

Истинската машина за производство 
на дълг са САЩ. Общият дълг на стра-
ната (включително на правителството, 
местните власти, финансовата система, 
бизнеса и домакинствата) почти се е 
утроил от 2000 г. насам и сега надхвър-
ля 73,6 трилиона долара. Само през 
миналата година държавата, банките и 
нефинансовият сектор са взели назаем 
2.9 трилиона долара, което е най-висо-
кото ниво от 2007 г. насам. Нефинансови 
корпоративни дългове в Съединените 
щати са близки до предкризисните 
върхове на 2008 г. Не е изненадващо, че 
през първото тримесечие на тази година 

американските компании бяха изпра-
вени пред понижаване на кредитните 
рейтинги.

Още по-голям страх вдъхва огромен 
и постоянно нарастващ държавен дълг 
на САЩ. Счупен е поредният рекорд – 22 
трилиона.

При Доналд Тръмп 
процесът на затъване в 

дългове 
се ускори. За две години държавата 
задлъжня с още почти два трилиона и 
в следващите две според оценки ще 
добави още 4,4 трилиона.

Сега Тръмп се готви да се отърве от 
прекомерното дългово бреме “до края 
на втория президентски мандат”. Но ико-
номистите са сигурни: тенденцията няма 
да бъде обърната, тъй като бюджетната 
ситуация само се влошава.

За 2018-а фискална година дефицитът 
на американския федерален бюджет се 
увеличи със 17% и достигна 779 млрд. 
долара – максимум от 2012 г. насам. 
Това е резултат от данъчната реформа 

на Тръмп. В краткосрочен план – едно и 
също нещо, поради намаляването на да-
нъчните приходи и увеличените разходи 
за отбрана. Възможно е спад в креди-
тоспособността на страната. Според 
прогнозата на бюджетното управление 
на Конгреса, тази година дефицитът ще 
добави още 15,1% – до 897 млрд. долара. 
И през 2022 г. ще надхвърли трилионния 
белег и повече няма да падне надолу.

Според прогнозите на инвестицион-
ните банки до 2024 г. американският 
държавен дълг ще достигне 140% от БВП. 
Правителството ще трябва да заеме още 
нови трилиони, за да поддържа финансо-
вия балон и да стимулира икономиката. 
В резултат на това структурният дефицит 
ще създаде “ефект на коловоза” – и ико-
номиката ще се плъзне в бездната.

Според експерти на САЩ им остават 
не повече от десет години, за да решат 
проблема. В противен случай страната 
ще се сблъска с пълна криза, сравнима 
с Голямата депресия от 30-те години на 
миналия век.

Но катастрофата може да се случи 
по-рано: в някакъв момент световната 
икономика няма да може да усвоява 
огромен и неконтролируем дълг. Според 
анализаторите последвалата криза ще 
създаде огромна бедност, водеща до 
силна геополитическа нестабилност, 
безредици и войни.

трилиона долара трилиона долара 
Световният дълг е 243 Световният дълг е 243 

Най-много са задлъжнели САЩ – 
73,6 трилиона долара
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Съединени европейски 
щати или Европа на 
отечествата

Напоследък все повече се 
говори за бъдещето на 
ЕС, и по-скоро за бъдещия 
разпад на ЕС. Поводи за 

това има достатъчно – и предстоящият 
„Брекзит“, и дрязгите между редица 
страни заради имигрантската криза, 
и трансграничните спорове между 
съседни държави, и санкциите срещу 
някои „непослушковци“ като Полша и 
Унгария. И възходът на партии, изпо-
вядващи идеологията на националния 
суверенитет.

Препятствията за такава радикална 
промяна са все още преобладаващи и 
основното от тях е позицията на двете 
големи държави основателки Германия 
и Франция. Докато те държат на ЕС, 
разпадът е много труден.

От значение също така е слабостта на 
редица малки страни, които, излязат ли 
изпод крилото на ЕС, ще бъдат изложе-
ни на огромни опасности в един конку-
рентен свят. България принадлежи към 
тези страни.

Големи страни като Испания и Италия 
имат тежки икономически проблеми. 
Извън ЕС могат бързо да фалират. 
Затова те също се държат за европей-
ското единство.

Все още се усеща и влиянието на 
магията на Западна Европа от втората 
половина на ХХ в. – най-привлекателно-
то, културно, свободно, красиво, много-
образно и приятно за живеене място в 
света. Въпреки бързата си деградация 
Западна Европа – ядрото на ЕС – про-
дължава да притежава магнетична сила, 
особено за народите от Централна и 
Източна Европа.

Все още господстваща е идеята, че ЕС 
е в състояние да се конкурира с мощ-
ните икономически съперници Китай и 
САЩ именно в обединения си вид.

Наред с горепосочените центро-
стремителни сили обаче нарастват и 
центробежните:

– огромната разлика в развитието 
на центъра и периферията, която не 
намалява, а се увеличава;

– идеологическите противоречия 
между провеждащия либерална поли-
тика център и консервативно настрое-
ните общества;

– всеобхватната бюрокрация, затор-
мозяваща икономическото развитие 
поради своята тромавост, обвързаност 
с бавни и неефективни процедури, не-
способност да формулира и осъществя-
ва мащабни общоевропейски проекти;

– все по-слабата позиция в икономи-
ческото съревнование между трите 
Велики икономически сили – Китай, 
САЩ, ЕС, водеща до относително, а в 
перспектива и абсолютно обедняване 
на европейските народи;

– неспособността на центъра да 
намери решение за мащабни проблеми 
от типа „миграция“, принуждаваща 
държавите да забравят за европейското 
единство и да търсят разрешаването на 
проблема в собствените си сили;

– увеличаващото се недоверие в 
конструкцията на ЕС и съмненията в 
демократичността и отговорността на 
неговите институции;

– настъпващите процеси на свиване 
на глобализацията и връщане към 
модела на суверенните нации.

Възможните модели за развитие са 
следните:

1. Съединени европейски щати (СЕЩ).
2. Европа на постоянното разши-

рение – хлабав съюз за активно взаи-
модействие с периферията: страни от 
бившия СССР, Северна Африка и Турция.

3. Европа на различните скорости.
4. Европа на различните ядра.
5. Европа на отечествата.
6. Разпад на ЕС.
Какво да очакваме от бъдещето?
1. Категорично отхвърляме варианта 

„разпад“. Този вариант не е приемлив.
2. Ако се придържаме към най-важни-

те критерии: решаването на противо-
речието център–периферия и високата 
ефективност, ни остават 2 варианта: 
СЕЩ и Европа на отечествата.

Защо не СЕЩ?
В края на 2017 г., в края на мандата си 

като председател на Европарламента, 
Мартин Шулц предложи да бъде из-
работен “конституционен договор”, по 
силата на който ЕС да стане политиче-
ски съюз до 2025 г.

Веднага фирмата на политически 
и маркетингови проучвания YouGov 
проведе анкета в 7 страни (Германия, 
Франция, Швеция, Финландия, Дания, 
Норвегия и Великобритания) за при-
емливостта на подобна идея. Оказа 
се, че положително идеята се посреща 
от твърде малък брой хора в 5 от 7-те 
страни (твърдо „да“ плюс „може би“ не 
надхвърлят 25%). Едва ли в страни като 
Полша и Унгария резултатите ще бъдат 
по-различни. От всичко казано следва, 
че този вариант не е актуален на сегаш-
ния етап.

Остава „Европа на отечествата“.

ПЕТЪР КЛИСАРОВ
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млрд. евро са глобите за пет банки, наложени от 
Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия. Бpюĸceл пocтaнoви, чe 
инcтитyциитe ca cъздaли ĸapтeли, зa дa мaнипyлиpaт 
вaлyтния пaзap. Глoбeнитe бaнĸи ca Ваrсlауѕ, 
RВЅ, Сіtіgrоuр, ЈР Моrgаn и МUFG. Нapyшeниятa ca 
извъpшвaни мeждy 2007 и 2013 г. 

хиляди поръчки е събрал гepмaнcĸият гигaнт Vоlkѕwаgеn само 
за 24 часа след представянето на cвoя eлeĸтpичecĸи мoдeл 
ІD.3. Той тpябвa дa бъдe пycнaт нa пaзapa в Eвpoпa в cpeдaтa нa 
cлeдвaщaтa гoдинa, a цeнaтa мy щe бъдe oĸoлo 30 000 eвpo, или 
33 600 дoлapa.

в цифри

млн. е сумата, която прав един човек богат, смятат  
американците според най-ново проучване. Тази сума възлиза на 
над 20 пъти повече от средното състояние на домакинствата 
в САЩ. През предходните 2 години анкета сочеше, че за да е 
богат, човек трябва да има поне 2.4 млн. долара.

мeтpa е ширината на най-широкия мост в света, който 
има 12 ленти. Съopъжeниeтo ocъщecтвявa вpъзĸa мeждy 
зaпaднaтa и изтoчнaтa чacт нa eгипeтcĸaтa cтoлицa 
Kaйpo нaд peĸa Hил. Официално това е новият най-широк 
мост в света и влиза в книгата на рекордите Гинес.



Подреждането на листите 
за европейските избори 
както обикновено не 
мина без вътрешно 
напрежение и общест-
вени скандали.

Като типична лидерска партия ГЕРБ 
подреди листата си за евровота без 
вътрешни катаклизми. Подредбата й 
обаче даде повод за коментари, касаещи 
изпадането на един или друг гербер в 
немилост. Голямата новина бе, че ГЕРБ 
направи коалиция със СДС, което не е 
обичайна практика за партията.

Еврокомисарят по цифрова икономика 
и цифрово общество в Европейската 

комисия Мария Габриел е водачът на 
листата на ГЕРБ. Позицията на Габриел не 
е изненада, тъй като тя имаше най-много 
номинации от областните структури 
на ГЕРБ. След нея са още 4 досегашни 
евродепутати – Андрей Ковачев, Андрей 
Новаков, Ева Майдел, Асим Адемов. На 
шесто място, което би трябвало да е 
избираемо, е Александър Йорданов, 

една от най-видните 
фигури на СДС

На седмото място, което вероятно съ-
що ще е избираемо, е бившият министър 
Лиляна Павлова. Нейната позиция поро-
ди коментари, че тя вероятно е изпаднала 

в немилост пред Борисов.
Според прогнозите на Цветан 

Цветанов ГЕРБ и СДС могат да вкарат 
дори 8 евродепутати. Ако това се случи, в 
Европарламента ще влезе и Емил Радев, 
който също към момента е евродепутат.

Като най-песимистичен вариант пред-
седателят на предизборния щаб на ГЕРБ 
посочи шестима евродепутати, тоест до 
кандидата на СДС Александър Йорданов 
включително. В момента ГЕРБ също има 
шестима евродепутати в Европарламента.

На евровота има преференциално 
гласуване, като тук дори водачът на 
листата не е гарантиран. Сигурно е обаче, 
че размествания в листата заради пре-
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Листите за евровота – скандали и вътрешнопартийни биткиЛистите за евровота – скандал
Пеевски отново
Станишев за м

БСП и ГЕРБ с изравнени позиции

Скандалът „Апартаментгейт“ 
се отрази сериозно върху 
общественото доверие в 
ГЕРБ. За пръв път според 

българските социологически агенции 
разликата между двете партии е много 
малка, в рамките на статистическата 
грешка. Някои агенции дори прогнози-
раха БСП да стане първа политическа 
сила на евровота. Тези агенции 
обаче са близки до „Позитано“ 20.

Други социолози, които грави-
тират около ГЕРБ, пък прогнозират, 
че управляващата партия все 
пак ще запази своята първа 
позиция. Като най-меродав-
на би могла да се приеме 
прогнозата, направена 
наскоро от  отдела за 
наблюдение на об-
щественото мнение на 
Европейския парламент. 
Според нея ГЕРБ и БСП 
ще са с по 6 евродепу-
тати. ДПС ще има двама, 
а ВМРО, „Демократична 
България“ и „Воля“ ще 
спечелят по един мандат.

Според тази прогноза към 
момента БСП има 32,8%, а ГЕРБ – 

32,7%. Само преди няколко месеца ГЕРБ 
имаше над 35%, а БСП около 30%.

Според прогнозите ДПС има около 
9%, ВМРО – около 6%, а „Демократична 
България“ - около 5%. „Воля“ е с около 
2%. Възможно е обаче въпреки това те 
да вкарат своя лидер Веселин Марешки 
за евродепутат, тъй като той може да 
консолидира чисто мажоритарен вот за 

себе си.
От БСП вече заявиха, че ако са първа 

политическа сила на евроизборите, 
това би било предпоставка за предсроч-
ни парламентарни избори. Премиерът 
Бойко Борисов обаче отговори, че 
няма причина, поради която да подава 
оставка.
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ференции няма да има, тъй като лично 
Борисов вече отправи предупреждения 
към актива да не се възползва от тази 
възможност.

За разлика от ГЕРБ листата на БСП за 
евровота бе подредена на драматични 
заседания на пленума на партията след 
разгорещени дебати и тайно гласуване. 
А предложената от лидера на партията 
Корнелия Нинова листа на практика бе 
бламирана.

Президентът на Партията на европей-
ските социалисти (ПЕС) Сергей Станишев, 
когото Нинова искаше да отстрани, ще 
бъде кандидат за евродепутат, но на пето 
място в листата. Водач е Елена Йончева, 
която в момента е депутат от БСП.

На второ и трето място се наредиха 
младите социалисти Петър Витанов и 
Цветелина Пенкова. Първоначално те бя-
ха предложени за неизбираеми позиции.

В челната тройка Корнелия Нинова 

предложи бившия зам.-председател на 
БСП Янаки Стоилов и настоящия – Деница 
Златева. В крайна сметка те отидоха назад 
в листата, което даде повод на Стоилов да 
си направи отвод. Изненадата в листата е 

началникът на кабинета на 
президента 

Румен Радев Иво Христов, който ще 
е на четвърто място. На десето място е 
бившият депутат от НФСБ и лидер на 
партия „Българска пролет” Велизар Енчев. 
На последно място е Емил Георгиев от 

„Екогласност”.
На шесто място се нарежда Иван 

Кръстев, който бе зам.-министър на 
образованието и науката в кабинета 

„Орешарски”. Обявената от “Позитано” 20 
цел е партията да вкара поне 6 евроде-
путати. В БСП обаче е напълно възможно 
да има сериозни размествания в листата, 
тъй като е много вероятно социалистите 
да се възползват активно от преферен-
циалното гласуване, особено след като 
вътрешното напрежение между различ-
ните лобита в партията е толкова голямо.

ДПС също като ГЕРБ е отявлено лидер-
ска партия и в нея вътрешни скандали за 
листата също нямаше. Водач е лидерът 
на ДПС Мустафа Карадайъ. На второ 
място е Делян Пеевски, което предизви-
ка обществен скандал. Не е изключено 
обаче Пеевски да не стане евродепутат 

дори ако бъде избран за такъв. Така се 
случи на предишните избори, когато по 
неофициална информация европейските 
либерали са били против неговото вли-
зане в парламента. Сега европейските 
партньори на ДПС също дадоха знак, че 
ще изчакат да видят какво ще се случи и 
тогава ще преценят своите действия. Те 

обаче изтъкнаха, че знаят 
кой е Пеевски

Трети и четвърти в листата на ДПС 
са Илхан Кючюк и Искра Михайлова. 
Двамата са евродепутати и към момента. 
След тях са Атидже Вели, зам.-шеф на 
фонд „Замеделие“ и Севим Мусак.

Водач на листата на „Демократична 
България“ е Радан Кънев, а втори е 
Стефан Тафров. Кънев е номинация на 
ДСБ, а Тафров на „Да, България“ – двете 
основни партии в коалицията. Според 
прогнозите „Демократична България“ 
вероятно ще има един евродепутат, но не 
е изключено и да са двама. Очаква се тук 
да има люта битка чрез преференциално 
гласуване между първите двама в листата.

„Обединени патриоти“ се разпаднаха за 
евровота и ще се явят отделно. Водач на 
листата на ВМРО е Ангел Джамбазки, на 
НФСБ – Валери Симеонов, а на „Атака“ – 
Георги Димов.

Листата на „Воля“ се води от лидера на 
партията Веселин Марешки.
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Листите за евровота – скандали и вътрешнопартийни биткили и вътрешнопартийни битки
о напира за Европарламента, 

малко да изпадне

За евровота откриват 5 секции в САЩ и 2 в Канада

В САЩ ще има 5 секции за 
евровота, които ще са в 
дипломатическите представи-
телства на България. Секции 

ще има в генералното консулство в Лос 
Анджелис, в генералното консулство 
в Ню Йорк, в постоянното предста-
вителство в Ню Йорк, в генералното 
консулство в Чикаго и посолството във 
Вашингтон. Подобна е и ситуацията в 
Канада, където ще има две секции – в 
посолството в Отава и в генералното 
консулство в Торонто. Това става ясно 
от решение на ЦИК. Броят на секци-
ите обаче изглежда ненужно голям, 
тъй като според Изборния кодекс на 

евровота има изискване за уседна-
лост. Според това изискване право да 
избират членове на Европейския пар-
ламент имат българските граждани, 
които са навършили 18 години към 
изборния ден включително, живели 
са най-малко през последните три 
месеца в Република България или в 
друга държава членка на Европейския 
съюз, не са поставени под запрещение 
и не изтърпяват наказание лишаване 
от свобода. Живял най-малко през 
последните три месеца в Република 
България или в друга държава членка 
на ЕС е гражданин, които има адресна 
регистрация по постоянен и по 

настоящ адрес в България или в друга 
държава членка на ЕС.

От ЦИК обясниха, че в секциите в 
държави извън ЕС ще гласуват най-вече 
работещите в съответното дипломати-
ческо представителство. Други българ-
ски граждани също могат да упражнят 
своето право на глас в тези секции. Те 
обаче трябва да попълнят деклара-
ция, че отговарят на изискването за 
уседналост, както и че не са гласували 
на друго място. След изборите досто-
верността на тези декларации ще се 
проверява чрез базата данни на ГРАО. 
Ако се открият нарушения, ще се сезира 
прокуратурата.
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С обширен пътепис от 
Пловдив “Ню Йорк таймс” 
представя града като 
едно от 52-те места, 
които трябва да се посе-
тят през 2019 г. “Бях в 

леглото след дълъг ден на пътуване, 
когато чух камбаните: Погледнах през 
прозореца, но не видях откъде идва 
звукът. Въпреки умората ми любопит-
ството ми надделя. Взех си обувките и 
якето и последвах звуците на камбаните. 
Те ме отведоха до най-близката църква, 
където десетки хора държаха свещи 
и ходеха около сградата.” Това пише в 
пространен пътепис от Пловдив репор-
терът от „Ню Йорк таймс” Себастиан 
Модик. Авторът посещава 52 места по 
света, които вестникът е определил като 
„задължителни за посещение” през 2019 
г.

Пловдив като една от европейските 
столици на културата е в компанията на 
Ню Йорк, Марсилия, Мюнхен, Азорските 
острови и други много известни дести-
нации. 

Ето какво пише Модик: „Бях прис-
тигнал в Пловдив точно по времето на 
православния Великден. Камбаненият 
звън в полунощ, вярващите семейства, 
двойките, възрастни и млади хора – така 
видях празника в България. Светлината 
от свещите осветяваше лицата на онези, 
които обикаляха църквата три пъти, пре-
ди да се разпръснат в нощта. На след-
ващата сутрин градът беше притихнал 
с изключение на хора от птичи песни, 
които ме накараха да се почувствам

сякаш бях влязъл в 
приказка

Катерех стръмни калдъръмени улички 
в Стария град на Пловдив – един от най-
продължително населените градове в 
Европа, изучавайки запазените останки 
от преминалите през него. Седнах в 
римския амфитеатър, който датира от 
II век, когато градът е бил известен като 
Филипопол. Преминах под средновеков-
на порта, маркираща един от входовете 
в Стария град, и се възхищавах на бъл-
гарската възрожденска архитектура от 
края на османското владичество през 
XIX век – пастелни фасади, чийто втори 
етаж се поддържа от дървени греди; 

сложнo боядисани тавани, прозорци, 
които можеха да се отворят на свеж 
пролетен ден като този. След криво-
личещите каменни пътища дойдох до 
срутена крепост, за която се смята, че 
има корени в древно тракийско сели-
ще, и тръгнах към „Княз Александър 
I” – пешеходна улица, пълна с магазини, 
ресторанти и стендове за дюнер кебап. 
След това минах през римски стадион 
и порта и прекосих подлеза, покрит с 
древни каменни плочи под натоварена 
пътна артерия.”

Според Модик „енергията, вдъхновена 
от обозначението на Пловдив за столица 

на културата, прониква във всичко“. 
Той обаче смята, че „за Пловдив титлата 
е всъщност по-голямо признание за 
здравата творческа визия, отколкото за 
началото на нови европейски програми“. 
Авторът споделя, че му е отнело няколко 
дни да осъзнае, че

Пловдив не е построен 
около туризма

а е град, който има много „слоеве”, кои-
то привличат туристите. Той е посетил 
редица галерии и в една от тях се е 
срещнал с Катрин и Веселина Сариеви, 
за които чул от различни хора, че са 

донесли съвременното изкуство не 
само в града, а и в цяла Източна Европа. 
Модик разказва, че именно Веселина го 
е развела по маршрути, непознати на 
туристите. Видял е Хаджи Хасан махала, 
където живеят роми, „които в домове 
с тук-там завързан кон отпред са запа-
зили езика и традициите си въпреки 
смазващия комунизъм”. Посетили са 
централната поща и библиотеката, 
както и изоставеното кино „Космос”. 
„Веселина и други артисти са го спаси-
ли. Бъдещето му е неясно, но няма да 
се превърне в купчина камъни”, пише 
авторът от „Ню Йорк таймс”. „Преди 
осем години Атанас Хранов, един от 
най-известните пловдивски художници, 
е взел камъни от разрушено заради 
мол тепе, надписал ги е с цитати от 
градските поети и е построил седмо 
„тепе”, пише Модик, който е разговарял 
с Хранов.

Себастиан Модик е посетил и „Капана”, 
където „младите пушат завити на ръка 
цигари и пият бира и прекалено скъпо 
кафе”. Според него кварталът е спокоен 
и никой не е там, за да впечатлява. 
“Айляк” е едно от онези непреводими 
понятия, които се срещат на много 
езици, дестилация на начин на живот, 
който в случая на Пловдив е безгрижно 
отношение, характеризиращо се с ле-
комислен подход към всекидневието и 
чувство за гостоприемство, което датира 
от града като кръстопът на култури”, 
пише Модик. “Разхождах се един следо-
бед, катерех се по Сахат тепе и се чудех 
как един природен резерват като този 
може да съществува в средата на втория 
по големина град в България. На върха 
седях на една скала цели 45 минути. 
Песента на птиците се чуваше нався-
къде. От джамията прозвуча призив 
за молитва, минарето се виждаше над 
“Капана”. Наред с това чувство за спокой-
ствие обаче усетих желание да създавам, 
както не съм се чувствал никъде другаде 
в това пътуване досега. След махмурлука 
от Грузия и изтощението на Израел по 
време на пасхата (това са предишните 
места, които авторът е посетил – б.р.) 
това беше точната доза мотивация, от 
която се нуждаех. Слязох по Сахат тепе 
през града и се качих на още един от 
седемте, не, шест пловдивски тепета”, 

“Ню Йорк таймс” с обширен пътепис 
от града под тепетата

Римски руини? Пловдив предлага Римски руини? Пловдив предлага 
повечеповече
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Красивите улици са една 

от най-големите забеле-

жителности във всеки 

град. Те привличат вни-

манието на туристите и 

с това, че по тях може да 

се усети и атмосферата на полиса.

Ето 10 от най-красивите улици в света, 

които предлагат различен поглед към 

пътуването, подбрани от Architectural 

Digest: 

Малките улички на 

остров Миконос, Гърция
Трудно е да обикаляте острова, без да 

се заплените от красотата му. Голяма 

част от нея се дължи на калдъръмените 

улички, които лавират около варосани-

те къщи.

В някои части на Миконос пешеходците 

са възнаградени с несравнима гледка 

към морето.

Претория, Южна Африка
Ако планирате пътуване до Южна 

Африка, трябва да помислите дали да 

не го направите в периода от края на 

септември до ноември. Именно тогава 

зашеметяващо красивите дървета 

jacaranda цъфтят.

С пурпурните им клони, увиснали над 

улиците, всяка разходка през Претория 

обещава да бъде незабравима. Забавен 

факт: jacaranda всъщност идва от 

Бразилия, като първото подобно дърво 

е засадено в Южна Африка в края на 

XIX век.

Квебек, Канада
Улиците на Квебек са силен аргумент в 

полза на това, че е най-красивият град 

в Канада. Очарователната Rue du Petit 

Champlain, вдъхновена от Европа, е 

изпълнена с уникални бутици и бистра.

Тази идеална за снимка зона е наистина 

приятна през всеки сезон от годината.

Колмар, Франция
Колмар, разположен близо до граница-

та с Германия, е от най-очарователните 

градове в Европа. И най-живописната 

му част са неговите колоритни улички в 

Стария град.

Архитектурата, която изглежда недо-

косната от времето с невероятните си 

дървени конструкции, съдържа елзаска 

естетика.

Чънду, Китай
Улица Jinli, която се намира в Чънгду, 

Китай, е красива през цялата година. 

И все пак няма по-добро време да се 

усети магията на района, отколкото по 

време на китайската Нова година.

Тогава местните осветяват улиците в 

церемониални мотиви и зашеметяващи 

ефекти.

Сан Мигел де Аленде, 
Мексико

Историческата и колоритна улица 

Aldama в Сан Мигел де Алиенде е 

задължително място за всеки пътешест-

веник, който се насочва към тази част 

на света.

Сан Мигел де Алиенде е избран за най-

добър град в света от Travel + Leisure 

през 2013 г.

Будапеща, Унгария
На двата бряга на могъщата река Дунав 

е разположена красивата Будапеща. 

Пешеходната Zrinyi Utca предлага някои 

от най-добрите гледки към известната 

унгарска базилика „Свети Стефан“.

Техеран, Иран
Величествените планини Елбрус на 

север от Техеран са разположени като 

перфектен фон на редиците жилищни 

сгради и известния тунел Tohid (третия 

най-дълъг в Близкия изток).

Тук се намира и шестата най-висока 

кула в света (и най-висока структура в 

Иран) Milad Tower.

Венеция
Край бреговете на Венеция, във водите 

на Венецианската лагуна, се намират 

редица малки острови. Подобно на 

известния италиански град на водата 

много от тези малки острови имат раз-

познаваеми канали по техните улици.

И никъде извън Венеция тези улици не 

са по-красиви отколкото в Бурано. И все 

пак не каналите са най-характерните 

за тази дестинация, а по-скоро малките 

многоцветни сгради, които сякаш 

изскачат на всяка крачка.

Киото, Япония
В японския град Киото най-невероят-

ната улица е Tetsugaku no michi. Пътят, 

обграден от японски вишни, минава 

успоредно на канал и покрай храма 

Ginkaku-ji, който е част от световното 

наследство на ЮНЕСКО.

Най-доброто време за посещение на 

Tetsugaku no michi е април, когато 

надвисналите дървета са в разцвет.

Те са сред най-големите заележителности

Красивите улици Красивите улици 
по светапо света

Остров Миконос, Гърция

Колмар, Франция

Сан Мигел де Аленде, Мексико

Чънду, Китай

Техеран, Иран
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Технологичният прогрес 
превръща някогашните 
революционни изо-
бретения в странни и 
неизползваеми артефа-
кти. За днешните деца 

DVD и видеокасетите изглеждат като 
нещо, с което можеш да си построиш 
замък или върху което да си сложиш 
чашата.

Любопитно е да се запитаме каква 
част от предметите, които ни заобика-
лят във всекидневието, след 10 или 20 
години ще бъдат налични единствено 
в музеите или забравени в дъното на 
някой гардероб.

Предвиждането на бъдещето е 
сложна игра. Изместването на старите 
от новите технологии зависи от два ос-
новни фактора – какви нововъведения 
могат да се появят на пазара в близко 
бъдеще и дали потребителите са склон-
ни да научат достатъчно, за да могат да 
ги използват.

Все пак има някои прогнози за техно-
логични нововъведения, които скоро 
няма да са в употреба.

Кабели, портове и 
електрически накрайници

Съвсем логично е някой ден да кажем 
„сбогом” на странно изглеждащите 
зарядни устройства и свързаните с тях 
кабели и жици. Очаква се все повече да 

навлизат безжични зарядни моду-
ли. Онези от тях, които не рабо-

тят с голямо напрежение, ще 
могат да се зареждат директ-

но от въздуха с технология, 
подобна на Wi-Fi трансфе-

ра на данни. Останалите 
ще се зареждат просто с 
поставяне върху някак-
ва повърхност.

Ключове и 
кредитни карти

В бъдеще магазините по всяка веро-
ятност ще приемат плащания директно 
през мобилния телефон или „умните” 
очила, които носим. Или пък ще използ-
ват технология за лицево разпознаване, 
която ще изпраща сметката за нашите 
покупки директно в банката. Същата 
технология вероятно ще бъде при-
ложима в автомобилите, жилищата и 
офисите, което ще направи ненужни и 
ключовете, използвани от векове.

Големи смартфони
В началото на своята история мобил-

ните телефони бяха доста обемисти. 
В началото на XXI век техният размер 
беше намален драстично. Днес обаче 
те отново се уголемяват. Очаква се 
скоро да се завърнат към нормалните 
си размери, които са пропорционални с 
човешките пропорции. Според експер-
тите това може да стане благодарение 
на някои нововъведения като сгъва-
емите дисплеи и технологиите за доба-
вена реалност. Екраните на бъдещето 
ще бъдат скрити в очилата и контактни-
те лещи. Телефоните пък ще разполагат 
с екрани, които буквално ще могат да се 
разгъват като руло от хартия. 

Фотоапарати

След още едно десетилетие снимане-
то с фотоапарат вероятно ще изглежда 
по същия начин, по който днес гледаме 
на слушането на грамофонни плочи. 
В близко бъдеще вградените камери 
ще могат да се поставят навсякъде – от 
телефоните до дрехите. Впоследствие 
изкуственият интелект ще може да обе-
динява всички тези кадри и да създава 
изображения с изключително висока 
резолюция. Разработваната в момента 
5G технология ще направи възможно 
тяхното безпроблемно разпростране-

ние.

Дигиталните „кутии”
Съдбата на приемниците на кабелни-

те телевизии вече е ясна и те постепен-
но отиват в историята. За същото обаче 
ще трябва да се подготвят игралните 
конзоли и останалите „кутийки”.

Вместо отделни устройства целият 
хардуер ще бъде разположен „в облака”. 
Потребителите ще се нуждаят единстве-
но от добра интернет връзка и браузър, 
на който да играят. 

„Умните” 
високоговорители

Т. нар. умни високоговорители веро-
ятно ще последват съдбата на радио-
часовниците. В бъдеще микрофоните, 
тонколоните и гласовите асистенти 
вероятно ще бъдат вградени навсякъде 
около нас – в кухненските уреди, в 
таблата на автомобилите, в очилата и 
дори в душа в банята.

След 10 или 20 години ще очакваме 
от нашите битови уреди да ни слушат. 
Физическите обекти около нас сами 
ще започват разговори, за да ни преду-
преждават за нередности или за да ни 
помагат в общуването с тях.

Технологичният прогрес ги превръща в артефакти
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Пластмасата и непра-
вилното й изхвърляне 
убива близо 1 млн. 
души годишно, преду-
преждава водещият и 
защитник на окол-

ната среда сър Дейвид Атънбъро. 
Той цитира доклад на организациите 
“Тиърфънд”, “Флора и фауна интернешъ-
нъл” и “УейстЕйд”, който очертава едно 
от първите широкообхватни проучва-
ния на влиянието на пластмасата върху 
човешкия живот и природата.

Статистиката сочи, че боклукът на 
едва един от четирима души се събира 
и изхвърля по правилата. Остатъкът 
попада в околната среда, където не 
само унищожава природата и биораз-
нообразието, но води и до 

лоша хигиена, 
наводнения, огнища на 

холера 
и много други. В много държави един-
ственият начин пластмасата  да бъде 
унищожена е, като се изгори, което 
пък замърсява въздуха. Негативно е 
влиянието на микропластмасата върху 
човешкото здраве. Според последни 
проучвания микропластмасата се на-
трупва в човешкия организъм с години-
те и може да има негативни последици 
върху здравето ни.

“Замърсяването с пластмаса е ката-
строфа, която е пренебрегвана твърде 
дълго. Време е да вземем мерки спрямо 
тези, които използват пластмаса в дър-
жави, в които тя не може да се прера-
ботва, както и да подкрепим общества 
и правителства в тази ужасна криза”, 
коментира Атънбъро. Организациите 
зад проучването призовават мулти-
националните компании “Кока-Кола”, 
“Пепси”, “Нестле” и „Униливър” да 
намалят използването на пластмасови 

опаковки за еднократна 
употреба в държавите, в 
които те не могат да бъдат 
рециклирани.

“Жителите на развиващи 
се държави нямат друга 
възможност, освен да 
изгарят или да изхвърлят 
пластмасовите отпадъ-
ци. Това не е отговорен 
бизнес модел и призова-
ваме тези компании да 
спрат използването на 
пластмасови опаковки 
за еднократна употреба”, 
коментира Джоан Грийн от 
„Тиърфънд“.

Има идеи за промени в законода-
телството, които да задължат големите 
компании да публикуват данни за 
използваната пластмаса на годишна 
база. Докладът призовава до 2025 г. 
да намалят опаковките наполовина и 
да използват такива за многократна 
употреба.

Употребата на пластмаса е повсемест-
на. От момента, в който се събуждаме 
и си мием зъбите сутрин, до момента, 
в който гледаме телевизия в края на 
деня, сме заобиколени от пластмаса. 
Толкова много, че е трудно да си пред-
ставим човек 

да излезе от магазина без 
поне един предмет

който да не е в пластмасова опаковка.
Има няколко версии за това какво 

е довело до нуждата от днешната 
пластмаса. Едната е, че през втората 
половина на XIX век компаниите, про-
извеждащи билярдни топки, осъзнали 
нуждата от заместител на слоновата 
кост. Дотогава хората консумирали по-
не един милион паунда (около 450 000 
кг) от материала годишно и по вестни-
ците съобщавали, че слоновете скоро 

ще изчезнат, ако това продължи.
Така започнала надпреварата за 

изобретяване на нов материал. В тече-
ние на няколко десетилетия химици от 
Европа и САЩ търсили решения. След 
години на проби и грешки те открили 
пластмасата, каквато я познаваме днес.

Два важни фактора са тласнали 
производителите да произвеждат този 
материал. Единият е бил развитието на 
монтажни линии за масова продукция. 
Преди това на фабриките е била нужна 
много работна ръка за производството 
само на един продукт, за което пластма-
сата е спестявала много време.

Вторият фактор е бил Втората светов-
на война. Пластмасата е била използ-
вана на много места, от цеви за базука 
до компоненти за летателни апарати, 
и между 1939 и 1945 г. продукцията на 
пластмаса нараснала почти четири пъти 
повече. В края на войната, за да задър-
жат печалбата си, компаниите трябвало 
да преминат от производство на военна 
техника към кукли Барби. Пластмасата 
била толкова евтина, че всеки можел 
да си я купи: пластмасови опаковки, 
мебели, играчки. И тогава материалът 
широко се разпространил.

Но това, което преди било решение, 

сега е проблем. Защото пластмасата 
издържа толкова дълго, че всяко парче, 
направено някога, все още съществува 
и ще продължи да съществува поне 
още 500 години. Всеки ден все повече 
пластмаса е произведена, използвана и 
изхвърляна. В страните, където чашите 
за еднократна употреба са от пластмаса 
например, 

може да отнеме няколко 
секунди 

една чаша да бъде закупена, използва-
на и изхвърлена в боклука. Пластмаса 
се използва до такава степен, че в 
Тихия океан съществува архипелаг от 
пластмасови отпадъци с площ, по-
голяма от територията на Франция. 
Материалът е станал толкова повсе-
местен, че птиците го използват да си 
строят гнезда.

И не само количеството произведена 
пластмаса е проблем. Всичко, свър-
зано с нея, е вредно за планетата – от 
въздействието на изкопаемите горива, 
които се извличат за направата й, до 
вредните за здравето ефекти на токси-
ните, които се отделят при горенето й, 
до опустошителното й действие върху 
морските обитатели.

Пластмасата е била 
решение, сега е проблем
Боклукът на едва един от 
четирима души се изхвърля 
по правилата 
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24-годишната Симона Хаджиева 
спечели в Италия конкурс за 
проектирането на най-големия 
детски център в света. Наскоро 

Симона се дипломира от Университета 
по архитектура и строителство (УАСГ) 
и ще трябва да промени изцяло бивша 
фабрика за керамика на брега на езе-
рото Маджоре в Лавено-Момбело, 
която се простира на площ от 27 000 
кв.м. Българската студентка 

определя детската градина „като 
мистериозно пространство, което под-
бужда въображението на децата“. „Идеята 
се роди, разглеждайки всички снимки за 

съществува-
щата фабри-
ка. Усещането 
за нея или 
по-скоро 
това, което 
е останало 
от нея, е за 
една гора от 
колони“, обяс-
нява Симона 
Хаджиева. Идеята на младата архитектка, 
която е работила върху проекта 5 месеца, 
е това да бъде детски център, който е 
предназначен също и за възрастни, или 

едно семейство да прекара един ден или 
уикенд на територията на комплекса. 
Така дипломната й работа я прави побе-
дителка на международния конкурс Kid’s 
Factory. Работата на българското 
момиче е отличена сред 402 проек-
та и 30 финалисти, оценени от авто-
ритетно жури. Те избират на първо 
място проекта на Симона, която 
получава награда от 10 000 евро. 
Проектът предвижда запазване на 
някои от съществуващите сгради, но 
също и организиране на различни 
пространства за отдих и игра на 
децата, а очакванията са центърът 
да привлече много туристи в тази 
красива част на Италия.  Начинът, 
по който Симона Хаджиева вдъхва 
живот на огромното помещение, 
за да го превърне в най-големия 
детски център в света, впечатлява 
италианците.

Симона Хаджиева е от Смолян, но 
планира втора магистратура в чуж-
бина. Обяснява, че й се иска да види 
друга култура и архитектура, за да 
може да даде на България всичко, 
което е научила. Тя е категорична, 
че държи да се върне и да направи 

всичко възможно за подобряване на 
средата, но в същото време се надява 
проектът й да бъде реализиран, както 
предвижда наградният фонд на конкурса.

света е проектиран от света е проектиран от 
Най-големият детски център в Най-големият детски център в 

24-годишна българка24-годишна българка
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Ако сте умни – дължите Ако сте умни – дължите 
го на майка сиго на майка си
Наследствеността 

е често дискути-
рана тема, много се 
говори за това какви 
качества от кого е 
наследил всеки един 

от нас – от цвета на косата и очите 
до умствените му заложби. Научните 
изследвания обаче са категорични 
– ако един човек е интелигентен, то 
трябва да благодари на майка си. 

Редица научни публикации са разкри-
вали връзката между интелигентността 
и наследяването й от майчината хромо-
зома Х. Както е известно, докато жените 
имат две хромозоми Х, мъжете имат 
само една. А сред учените е разпрос-
транено убеждението, че различните 
гени се държат по свой собствен начин 
в зависимост от различни фактори.

Така се оказва се, че генът, който е 
отговорен за интелигентността ни се 
активира само когато е наследен от 

майката. Възможно е той да бъде насле-
ден и от бащата, но 

в такъв случай няма да се 
прояви при детето

Съществуват и други гени, които при 
наследяване от майката губят своето 

действие, но ако са наследени от баща-
та, се активират.

Първите проучвания за наследява-
нето на интелигентността са правени 
около 1984 г. от екип от Университета 
в Кеймбридж. Тогава учените изучават 
еволюцията на човешкия мозък и 
установяват, че майчините гени, които 
наследяваме, играят ключова роля 
в развитието на тази част от мозъка, 
която отговаря за умствените ни спо-
собности.

За период от няколко години екипът 
продължава изследването си в тази 
област. Учените създават изкуствени 
ембриони, следейки тяхното развитие 
в зависимост от броя гени, майчини 
или бащини, които ще наследят. 
Ембрионите, при които майчините гени 
надделявали, имали по-голяма глава и 
мозък, но по-малко тяло. Тези с повече 
бащини хормони пък имали по-малка 
глава и мозък и по-голямо тяло.

В резултат на това изследване спе-
циалистите  установяват, че бащините 
гени отговарят за частите от нашия 
мозък, които се грижат за 

чувството ни за 
самосъхранение

за агресивността ни, за репродуктивния 
инстинкт.

Почти никаква връзка обаче не се 
открива между бащините гени и дяло-
вете от мозъка ни, които отговарят за 
функции като интелигентност, логиче-
ско мислене, креативност и т.н.

Още едно откритие в подкрепа на 
тази теория е това на група учени от 
Глазгоу, които установяват, че коефици-
ентът на интелигентност на майката и 
нейните деца е почти идентичен.

Други проучвания пък сочат, че гри-
жата и вниманието, което една майка 
обръща на детето си, също оказва 
влияние върху развитието на мозъка на 
малките. Известно е също, че майките 
играят и голяма роля в развитието на 
комуникативните умения на своите де-
ца. Този процес започва още от самото 
раждане и е изключително важно как 
майката ще общува с бебето си дори 
когато то все още не е проговорило. 

Генът, отговорен за 
интелигентността, се активира 
когато е наследен от нея

Тренирайте мозъка си

За повечето хора мозъкът 
е основен орган, за който 
обаче не се замислят особено. 
Оказва се, че и той, както и 

тялото ни, има нужда от тренировки, 
за да бъде във форма и да ни служи 
добре. Известно е, че четенето на 
книги и  образователни дейности, като 
курсове например, увеличават позна-
нията ни. Но освен тях има и други 
малки ритуали, които могат да подпо-
могнат интелектуалния потенциал на 
човек. Ето и някои неща, които бихте 
могли да направите, за да бъде мозъ-
кът ви в добра форма.

Едно от тях са новите дейности, 
те винаги са зареждащи за мозъка. 
Усвояването на ново умение или 
познание или дори само опитът да се 
пробваме в нещо, което не сме пра-
вили преди, носи допълнителен опит, 
който може някой ден да ни бъде от 
полза.

За записването на задачите ни през 
деня или в по-дълъг срок се говори 
често. Това наистина е добра идея, за-
щото така се подобрява увереността, а 
оттам и интелигентността на човек.

Едва ли е изненадващо, че и на-
чинът на хранене също влияе на 
мозъчната дейност. Така например 
избягването на преработени храни 
има положително действие върху нея. 
Трансмазнините имат лошото свой-
ство да влошават сериозно паметта

Затова режимът на хранене се 
оказва полезен не само за физическа-
та форма и стройната фигура, но и за 
доброто представяне на работното 
място. Раздвижването също е не 
само от физическа, но и от психи-
ческа полза. Дори кратка серия от 
упражнения води до задействането 

на нервно-химични процеси и подо-
бряване на притока на кислород към 
мозъка. А това съответно подобрява 
и мозъчната дейност. Наличието на 
светлина също е важно за начина, по 
който мозъкът работи. При работа в 
слабо осветена стая продуктивността 
може да намалее с цели 30 процента. 
Затова, когато имаме важна работа, 
трябва да си осигуряваме достатъчно 
светлина, която да подобрява фокуса 
и умствената дейност.

Може да звучи изненадващо, но 
сред полезните за мозъчната дейност 
неща е и сарказмът. Изследване 
показва, че комуникацията с хора, 
използващи сарказъм, кара мозъка да 
мисли по-креативно, отколкото ако си 
казваме всичко право в очите. Важно 
е също така вниманието ни да не се 
раздвоява. Добре е задачите да се от-
хвърлят една по една, не да се вършат 
едновременно, защото в противен 

случай нито един от резултатите няма 
да е достатъчно добър, а мозъкът се 
уморява.

Както и за други неща, свързани с 
доброто състояние на човек, 

природата играе важна роля 
за това мозъкът да е в добра форма. 

Една кратка разходка сред природата 
увеличава с 50 процента шанса да на-
мерим решение на проблем, който ни 
затормозява. Природата възстановява 
способността човек да бъде креати-
вен, а ефектът може да се усетим дори 
само след съзерцаване на снимки с 
пейзажи.

И не на последно място, изслед-
ванията сочат, че възрастните, които 
правят секс по-често, се представят 
по-добре на различни тестове. 
Причината за това е в отделянето на 
допамин и окситоцин от време на 
половия акт и техния положителен 
ефект върху мозъчната дейност.
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Безспорно големите гра-
дове имат притегателна 
сила, както и своите 
огромни предимства. Но 
животът в тях има също 
така и недостатъци и 

един от тях е замърсяването, което има 
редица негативни последици. По отно-
шение на кожата те никак не са малки, 
затова е важно да полагаме сериозни 
грижи за нея, ако искаме  да я запазим 
чиста и свежа, а оттам и по-дълго време 
млада.    

Едно от нещата, които може да напра-
вите за кожата си, е изборът на качест-
вени продукти за почистване на лице. 
Тяхното използване е задължително и 
е добре да се прави всеки ден. Защото 
комбинацията от прах, себум и грим 
категорично 

не допринася за добрия й 
вид и състояние

и често води до появата на пъпки и 
задръстени пори. А грижата за кожата, 
освен тази за лицето, трябва да включ-
ва също устните, шията и деколтето, 
които също имат нужда от внимание, 
от почистване и защита от вредното 
действие не само на мръсния въздух, 
но и на слънцето. Така че продуктите 
със слънцезащитен фактор са задължи-
телни и за тях.

Друго важно за кожата нещо е да я 
оставяте да диша. Така или иначе тя 
всекидневно е атакувана от химикали, 
затова може от време на време да 
пропускате грима и да използвате 
само хидратиращи и слънцезащитни 
кремове. Задължително е освен това да 
четете и етикетите върху козметиката, 
която си купувате, и да избирате такава, 
която съдържа максимално естествени 
съставки. И като става въпрос за коз-
метика, добра идея е понякога да си 
приготвяте сами разкрасяваща козме-
тика в кухнята с продукти, които са не 
по-малко ефективни от това, което ще 
намерите в дрогерията.

А за да сте сигурни, че кожата е добре 
почистена, поне веднъж седмично не 
забравяйте да използвате ексфолиант. 
Когато живеете в голям град, дори е 
препоръчително да го правите два или 
три пъти седмично. Ето и някои вари-
анти за домашно приготвен скраб за 
лице, с помощта на който да отстраните 
мъртвите кожни клетки. Освен че не 
съдържат химикали, те не натоварват 
бюджета и се приготвят много лесно. 

Кокосовото масло например е чу-
десна съставка в грижата за кожата. 
Добавете 1 с.л. захар към същото коли-
чество кокосово масло и разбъркайте. 
Получената смес се нанася върху лице, 
шия и деколте, масажира се и след това 

се отмива. Тази смес може да се напра-
ви в по-големи дози и да се съхранява в 
старо бурканче от крем. 

Кожата се нуждае и от хидратация, а 
комбинацията от зехтин, лимон и мед 
е идеална за тази цел. Заради лимо-
новия сок в него този скраб има леко 
изсветляващо действие и така помага 
за изравняване на тена. А рецептата е 

проста – смесват се 1/2 ч.ч. захар с 1 с.л. 
зехтин, 1 с.л. мед и сокът от 1/2 лимон.

Освен другите си свойства кафето 
доказано е идеална съставка за почист-
ване на кожата и допринася за хубавия 
вид на лицето. Ако изберете да си 
направите скраб с кафе, смесете 3 су-
пени лъжици от него с 1 с.л. зехтин или 
кокосово масло и 1 с.л. кафява захар.

Грижа за кожата в големия градГрижа за кожата в големия град

Липсата на сън се отразява 
различно на всеки

Недоспиването вече е 
сериозен социален 
проблем, свързан с осо-
беностите на времето, в 

което живеем, и забързания ритъм 
на всекидневието. Между 5 и 7 млн. 
души само в САЩ страдат от без-
съние. Разбира се, не става въпрос 
за няколко безсънни нощи, свър-
зани със забавления по време на 
отпуск или по-натоварени периоди 
от живота на човек, като например 
изпитна сесия или първите месеци от 
отглеждането на дете. Последиците 
от хроничното безсъние съвсем не 
са безобидни. Защо обаче недоспи-
ването се отразява различно върху 
различните хора? И защо някои са 
много по-чувствителни към лип-
сата на сън, отколкото други? В 

експеримент, направен сред близо 
50 възрастни, 34 от тях били лишени 
от сън в продължение на 38 часа, 
докато останалите 15 имали обичай-
ния режим на сън. Както може да 
се очаква, онези от участниците, 
които не били лишавани от сън, се 
справили с поставената им задача 
много по-добре от другите, на 
които им липсвал сън. Независимо 
от това само една част от тях били 
сериозно затруднени при изпъл-
нението на задачата, докато други 
се справили по-добре. Според 
учените това е свързано с генетич-
ния материал на участниците – при 
едни безсънието оказва силен 
ефект върху когнитивните им въз-
можности, докато при други това 
не засяга особено поведението им. 
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два ли някой иска да 
изглежда скучен, но поня-
кога се случва точно така. 
А едно от нещата, което 
може да накара хората да 
ни приемат като скучни, е 

и начинът, по който се обличаме. Това 
са някои от признаците, които да под-
скажат, че стилът ви е скучен, дори да 
не го осъзнавате, и как да промените 
това.  

Ако не сте променяли нищо или 
почти нищо в стила си от училище, това 
говори, че в него се е настанила ску-

ката. Може би още тогава сте решили, 
че семплото и обикновено съчетание 
от тениска, дънки и безличен суитчър 
е най-добрият избор за всекидневно 
облекло. Или ако цветовата гама на 
дрехите ви е решена в „50 нюанса“ на 
любимия ви цвят и целият ви гардероб 

е пълен с 
такива дре-
хи. Истината 
обаче е, 
че стилът, 
както много 
други неща, 
се нуждае 
от промяна. 
И е най-до-
брият начин 
онези, 
които са 
свикнали 

да ви виждат в по-скоро 
безлични дрехи, да уста-
новят, че всъщност могат 
да ви стоят добре и 

подчертават най-
добрите страни 
на фигурата ви

А и вие да разберете как бихте из-
глеждали, ако заложите на един съвсем 
различен стил. 

Немалка част от жените изпитват 
истински страх от модни експерименти, 
което включва и носенето на аксесоари. 

Все още е разпространено погрешното 
схващане, че е по-добре да излезете без 
никакви аксесоари,  вместо да прекали-
те с тях и околните да ви запомнят като 
Кралицата на издънката или на лошия 
вкус. Вярно е, че с аксесоарите е лесно 
да се прекали и това се случва дори на 
звездите. В такъв случай обаче може 
просто да приложите едно от правилата 
на френската за не повече от три аксе-
соара. Което определено е по-добре от 
никакви.

Другият голям страх е да се комби-
нират повече от два цвята. Все повече 
стилисти вече се противопоставят 
на превърналото се в мит схващане. 

Експериментирайте и може да устано-
вите, че това само внася повече свежест 
в стила ви, но разбира се, когато е 
направено с вкус. Това се отнася и за 

друг остарял моден мит
– обувките и чантата задължително в 
един цвят. По-добре е да забравите за 
него и ще избегнете скуката.

Няма нищо по-скучно от прекале-
ната консервативност. Като например 
това прилежно да закопчавате всички 
копчета на ризата си или перфектно 
изгладени дрехи, с ръб, който изглежда 
така, сякаш ще ви пореже. В очите на 
околните това, което смятате за пер-
фектно, е просто скучно. Няма нищо 
лошо в добре премерената небрежност. 

За да изглеждате стилно, трябва 
задължително да залагате на класиката. 
Истината е, че страхът от моден провал 
често води именно до това да изглежда-
те скучно. Днес светът на модата е доста 
по-разчупен, затова спокойно може да 
смесвате различни стилове без страх, 
че може да се изложите. Това се отнася 
и до убеждението, че момичето трябва 
да се облича само като момиче. Това 

също е грешка, особено ако вие самите 
нямате никаква слабост към токчета, 
рокли и къдрици. Може спокойно да 
ги замените с „по-момчешки“ стил и да 
заложите на кубинки и скъсани дънки, 

без женствеността ви да 
загуби от това

Няма да ви се случи нищо лошо и ако 
рискувате с нетипични за вас комби-
нации, като например да комбинирате 
ефирната си рокля с маратонки вместо 
с токчета. Никой няма да погледне с 
лошо око на комбинацията, но може да 
изглеждате модерна и дръзка.

Експериментирайте, вместо да се плашите 
от промяната
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През последните дни 

Microsoft се превърна 

в най-високооценява-

ната компания в света. 

Дългогодишните й 

служители, които са 

свикнали да мислят за Microsoft като за 

компания, която е далеч от славните си 

години, когато се управляваше от Бил 

Гейтс, бяха залети от послания от при-

ятелите и семействата си. Заслугата за 

това е най-вече на главния изпълните-

лен директор Сатя Надела.

“Бих бил възмутен, ако някой някога 

празнува пазарната ни капитализация”, 

коментира той. Надела настоява, че 

капитализацията, която на 25 април 

надмина 1 трлн. долара и е скочила с 

над 230%, не е важна и всяка радост 

за подобно произволно събитие ще 

отбележи “началото на края”.

Дори и това да не продължи

преобръщането на 
бизнеса е историческо

Компанията е всеобщо възприемана 

като остаряваща, след като пропусна 

почти всяко значимо събитие в IT ин-

дустрията от 2000 г. насам – мобилните 

телефони, търсачките, социалните 

мрежи, като същевременно позволи 

на основния си източник на приходи 

Windows да поеме към стагнация.

Маркетолозите от Microsoft обичат 

да описват възхода й като технологич-

на сила като

нещо от рода на културна 
рехабилитация

включваща това, което Надела 

нарича корпоративна “емпатия” и 

насочване от “фиксирано мислене” към 

“мислене за растежа”. Всъщност прео-

бръщането на компанията беше по-

болезнено, сочат интервюта с повече 

от дузина настоящи и бивши нейни 

служители, членове на борда, клиенти 

и конкуренти.

Под управлението на Надела тя 

съкрати финансирането на Windows 

и изгради огромен облачен бизнес 

(с около 34 млрд. долара приходи за 

2018 г.), с което изпревари Google и 

записа прогрес в ключови области 

срещу доминиращия играч Amazon 

Web Services.

“Не знам друга софтуерна компания 

в технологичната история, която да 

е попаднала в затруднения и да се е 

възстановила толкова добре”, твърди 

главният изпълнителен директор на 

Netfl ix Рийд Хейстингс.

Близки до Надела твърдят, че въз-

раждането на Microsoft е 

колкото впечатляващо, 
толкова и ужасяващо 

Запитан каква заплаха представлява 

днес Microsoft за технологичната все-

лена, главният изпълнителен директор 

на конкурентна софтуерна компания, 

пожелал анонимност, започва да си 

тананика “Имперският марш” на Дарт 

Вейдър от “Междузвездни войни”. С 

други думи: Империята отвръща на 

удара. Това подсказва, че Microsoft 

продължава да внушава такива чувства 

на конкурентите си дори и при слабото 

възхищение от страна на Надела.

Когато бордът назначи Надела, 

Microsoft изглеждаше заключена в 

капана на срива на бизнеса с Windows, 

който в пиковия си момент достигна 

пазарен дял от над 90%. Windows 

все още е изключително печеливш 

– Microsoft генерира приходи от ли-

цензи за почти всеки продаден лаптоп 

или настолен компютър, но хората все 

повече заместват личните си компю-

три с iPhone или устройства с Android. 

Днес Windows е бизнес за 20 млрд. 

долара годишно.

Дългогодишен директор, който 

наскоро е напуснал Microsoft, описва 

подхода на Надела като “фина сянка”. 

Той никога не е орязвал подразделе-

ние, нито е съкращавал продуктов 

лидер, но намеренията му винаги 

са били пределно ясни. Първият му 

имейл до служителите е включвал над 

1000 думи и 

нито дума за Windows
По-късно преименува облачната 

услуга Microsoft Azure и започва да го-

вори за облака непрестанно. Усилията 

в бизнеса с облачни услуги дават плод 

и той набира скорост, с което помага 

за подновяване на имиджа на Microsoft 

и да се подобрят настроенията сред 

служителите.

През 2016 г. бордът на Microsoft е 

притеснен, че компанията не се раз-

вива достатъчно бързо, за да настигне 

Amazon, която по това време генерира 

12 млрд. долара приходи от облачни 

услуги. Опасенията са, че бизнесът за 

корпоративен софтуер ще преживее 

колапс по-бързо, отколкото облачните 

услуги могат да закрепят положението. 

За да насочи фокуса напълно към об-

лака, Надела създава серия от големи 

реорганизации, които достигнаха 

кулминацията си в края на миналата 

година, което подразделението беше 

заличено, а операциите бяха разпреде-

лени между екипите на Azure и Offi  ce.

Microsoft отново на върхаMicrosoft отново на върха

Заслугата за възраждането е 
на Сатя Надела
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И вет Лалова си оси-
гури участие на пети 
олимпийски игри, 
след като покри 
норматив за Токио 
2020. Българската 

лекоатлетка взе първото място в със-
тезанието на 200 метра на турнира 
Seiko Golden Prix в Осака, Япония.

Българката спря хронометрите на 
22,55 секунди, което е рекорд за тур-
нира в японския град, както и покрит 
норматив за Олимпийските игри в 
Токио през 2020 година и Световното 
в Доха 2019.

На втора позиция след Лалова 
се нареди американката Кайра 
Джеферсън с време 23,00 сек, а 

трета остана 
представи-
телката на 
Казахстан Олга 
Сафронова с 
резултат 23,08 
сек.

„Моят сезон 
започна с пре-
красен резул-
тат, коментира 
в специално 
видеообръще-
ние от Осака 
Ивет. Рекорд 
на турнира и 
квота за олим-
пийските игри 

в Токио и световното в Доха. Не знам 

какво повече можеше да 
искам 

от днешното бягане. Благодаря ви за 
подкрепата. Желая на всички много 
здраве и успех.”

Освен Ивет норматив за олимпиа-
дата в Токио 2020 до момента има и 
Радослава Мавродиева (гюле).

Историята на Лалова е пример за 
отдаденост на спорта и борбеност за 
справяне с контузии. Лалова е на 35 
години. Тя се състезава в спринтовете 
– дисциплини на 60, 100 и 200 метра. 
Лалова има много успехи - европей-
ска шампионка на 100 м за 2012 г., 
европейска шампионка в зала на 100 
м за 2012 г. и на 200 м за 2005 г., на-
ционална рекордьорка на България 
на 100 м и на 200 м в зала. Досега тя 
е участвала в олимпиадите в Атина 
(2004), Пекин (2008), Лондон (2012) и 
Рио де Жанейро (2016).

Лалова е дъщеря на спортисти. 
Баща й – Мирослав Лалов, е българ-
ски спринтьор с лични постижения 
от 10,4 секунди на 100 м и 21,9 сек. 
на 200 м, а майка й – Лилия Лалова, е 
състезателка по многобой и настоящ 
кинезитерапевт.

Като малка Лалова се занимава с 
плуване и гимнастика, но през 1996 
г. се пренасочва към леката атлетика. 
Омъжена е за италианския спринтьор 
Симоне Колио.

Най-голямото спортно премеждие 
на Лалова се случва през 2005 г. Тя 
започва успешно за нея – през 2005 г. 

става европейска шампионка в зала в 
Мадрид. В началото на летния сезон 
печели турнира „Златният шпайк“ в 
Острава с време от 11,03 с., с които 
излиза на 2-ро място в годишната 
ранглиста, но седмица по-късно 
преди старта от веригата „Супер гран 
при“ в Атина Лалова чупи бедрена 
кост на десния крак след сблъскване 
с друг лекоатлет по време на загряв-
ката. Този инцидент 

я изважда от пистата за 
почти 2 години

През 2007 г. след близо 2-годишната 
пауза Ивет Лалова се завръща на 
пистата на състезание в Белград. Тя 
печели спринта на 100 метра с време 
11,26 сек., с което още на първото си 
състезание покрива норматив „А“ за 
Световното първенство-2007 в Осака 
и за Олимпийските игри-2008 в Пекин. 
Това обаче остава нейният най-силен 
резултат за следващите две години.

Ивет Лалова е определяна като 
„най-бързата бяла жена на планетата” 
и това не е случайно. На 19 юни 2004 
г. на състезание за купа „Европа” в 
Пловдив тя пробягва 100-те метра за 
10,77 – нов национален рекорд. Това 
постижение я нарежда тогава на 6-о 
място във вечната световна ранглиста 
в дисциплината.

Освен със своята бързина Ивет 
Лалова е известна в света на леката 
атлетика и със своята красота. Тя 
бе избрана за „най-секси дупе” на 
Олимпиадата в Лондон през 2012 
година.

Ивет Лалова отива на пета Ивет Лалова отива на пета 
олимпиадаолимпиада
Спринтьорката постави рекорд 
и покри норматива за Токио 2020
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺
Обява за брак:

- Търся спътник в живота за моята 
тъща. Тя е: шумна, гадна и нагла.

Кандидатът да бъде: подъл и безми-
лостен.

� � ☺
Мъж и жена гледат филм на ужасите. 

На екрана се появява страховито създа-
ние. Жената уплашено: 

- Ох майко…
Мъжът: 

- Да бе, вярно, прилича на майка ти…

� � ☺
Гробар се прибира вкъщи капнал от 

умора. Жена му го пита: 
- Много погребения ли имаше днес? 
- Не, само едно…
- А защо си толкова уморен? 
- Ами, щото погребваха на някакъв 

човек тъщата…
- И? 
- Наложи се да я спускаме и изважда-

ме седем пъти на бис…

� � ☺
Служител в офис пита свой колега: 

- Мите, ти още ли си тук? Нали трябва-
ше да тръгнеш по рано за погребението 
на тъщата! 

- Да, но първо работата и после удо-
волствието!

� � ☺
Петгодишно момченце, на въпроса: 

„Какъв искаш да станеш, когато пора-
снеш?”, отговаряло честно:

- Ерген, като чичо Гошо.
Мнозина се учудвали. Но най-много 

от всички се учудвала на чичо Гошо 
жена му...

� � ☺
- Ще умрете самотен в мизерия и ще 

страдате жестоко...
- Извинете, не ви чух, какво казахте?
- Казвам, че исканият от вас кредит е 

одобрен. Подпишете тук и тук!

� � ☺
Мара среща Пена и й казва:

- Довечера да дойдеш! Поканила съм 
32-ма мъже, че правим групов с*кс!

- Ма, ти луда ли си! 32-ма, а ние сме 
сал две!

- Ти не схващаш. Они полвината нема 
да дойдат ма!

- Добре де - 16! Ама ние сме сал две?
- Много си проста! Язе съм купила 

ядене, пиене... Они че се напият и 
половината че заспат!

- Е, че останат - 8! А ние две?
- Не си ли чувала за статистика - не 

четеш ли, че половината от мъжкото 
население у нас е нипутентно!

- Е па, че останат - 4! А ние...
- Ма, нали некой требе да та повтори, 

ма ей!

� � ☺
Тъща и зет стоят на масата, жена му 

се щура в кухнята. Зетят реже луканка, 

хапва си, пийва червено вино, гледа 
мач... Тъщата преглъща няколко пъти и 
боязливо пита:

- Зетко, ще ми отрежеш ли едно 
парче?

- Да, разбира се, колко дебело да е?
- Колкото сърце ти даде...
- Ееее... толкова тънко не мога!

� � ☺
- Защо жените в секси тоалет, лак, 

кожа и гума, така силно възбуждат 
мъжете?

- Защото им миришат на нов автомо-
бил...

� � ☺
- Господин старшина, в ротата има гей.
- Как разбра?
- Някой ми е откраднал червилото...

� � ☺
- Здравей приятел, как си?
- Пил съм и по-добре...

� � ☺
- Тате, вчера се научих да карам коле-

лото без ръце.

- Браво, а днес?
- Днес без два зъба...

� � ☺
- Слизай! Проба за алкохол!
- Ба, ши слизам! Знайш с къф зор са 

качих?

� � ☺
Мъж се е изпънал на дивана и гледа 

телевизия. През това време жена му 
чисти из къщи. По някое време той 
става и отива при нея:

- Скъпа, стана ми неудобно. Не мога 
да те гледам как се мъчиш. Ще взема да 
поизлезна малко навън...

� � ☺
Директор на лудница 

вика при себе си един 
от лудите и му казва:

- Последните медицински 
изследвания показват, че сте 
излекуван. Можете да си ходите.

Лудият:
- Г-н директор, може ли да поос-

тана още около месец?
- Как така? - чуди се директорът.
- Ами видите ли... преди известно 

време започнах да пиша роман. 
Атмосферата тук ми помага творчески 
и ще ви помоля да ме оставите, докато 
го довърша.

- Добре - съгласил се директорът, - но 
като го довършиш, ми го донеси да го 
прочета.

След около месец лудият влиза отно-
во в кабинета му с огромен ръкопис.

Директорът го взел, отворил на по-
следната страница и прочел следното:

- „Хан Крум пристига на бойното поле!”
Странен завършек, мисли си директо-

ра и отваря на първата страница, а там...
- „Хан Крум тръгва за бойното поле!”

- Хм... тръгва... пристига... какво ли ще 
е по средата? - продължава да се чуди 
директорът.

Започва да отгръща листите на ръ-
кописа един по един, а там навсякъде 
пишело:

- „Тъгъдък, тъгъдък, тъгъдък, тъгъдък, 
тъгъдък, тъгъдък...”

� � ☺
Аз: 

- Здравейте, кобри!
Жената:

- Ти кво? Не искаш да вечеряш?
Тъщата:

- Той и вкъщи не ще да спи!

� � ☺
Колегите:

- Хайде да прецакаме Иван и вместо 
чай, да му сипем уиски в чашата!

Аз:
- Хайде да прецакаме и мен така!

� � ☺
Мъж се връща от риболов и гордо 

подава на жена си един голям шаран. 
Жената го гледа накриво и недоверчи-
во пита:

- А какво е това картонче с цифрите, 
привързано към опашката?

- Ааааа, записах си в колко часа съм 

го хванал!

� � ☺
Шотландец изгубил жена си и оти-

шъл в местния вестник, за да отпечата 
некролога й.

- Какво искате да пише в него? - попи-
тал служителят.

- Мери умря - отвърнал шотландецът.
- Можете да прибавите още няколко 

думи на същата цена.
- Хм… - замислил се шотландецът. - 

Добре тогава: „Продавам стар FORD.”

� � ☺
В заведение:

- Може ли 18 ракии?
- Ама що 18!?
- Еми, отвънка пише „Под 18 не серви-

раме!”

� � ☺
В болницата:

- Сами ли ще си платите упойката или 
чрез здравната каса?

- През здравната каса!
- Нани, нани, бебе, сладко и добри-

чко...

� � ☺
Жена разхожда дакел, който е об-

лечен с плетен пуловер. Към тях се 
затичва огромна овчарка и започва да 
души дакелчето. Жената подвиква към 
стопанина:

- Мъжка ли е овчарката? Че моят си 
пада голям интригант!

Стопанинът:
- Нищо чудно! С тоя гейски пуловер...

� � ☺
"Скъпа съпруго, изглеждаш много до-

бре. Имам лошото чувство, че правиш 
секс по-често от мене."

� � ☺
Обява: Импотентен тираджия из-

вършва превози много по-бързо от 
конкуренцията. (Не му се налага да 
спира ненужно по трасето)

� � ☺
Шофьор минава на червено и момен-

тално е спрян от катаджия.
– Книжката, ако обичате.
– Нямам – взеха ми я за шофиране в 

нетрезво състояние.
– Талонът на колата?
– Вижте, колата не е моя, а собствени-

кът, който ми я зае, не ми даде талона.
– Кой е собственик?
– Не го познавам, но трупът му е в 

багажника…
Катаджията, уплашен, веднага вика 

подкрепления, които обграждат спря-
ната кола като по филмите. Шефът на 
полицията се приближава. Шофьорът 
му подава книжката си и талона на ко-
лата си, отваря багажника – няма труп. 
Шефът в недоумение пита:

– Не разбирам, моят колега каза, че 
нямате книжка, колата е открадната и 
има труп в багажника!

– Ами, не му вярвайте! Той още малко 
ще каже, че съм минал на червено…

� � ☺

Само в нашата 

страна на въпроса: 

„Какво правиш?”, 

можеш да чуеш 

отговор:

 „ Ами нищо... 

Бачкам.”

ВОДОРАВНО: Гатакамски. Елече. Синур. Кучма. Куб. Сат. Пасат. Елхово. Агент. Радио. 
Ар. Кану. Тапет. Смола. Гнида. Лотос. Седла. Ортак. Тито. Наина. Касио. Лем. Флу. Сараи. 
Стрийп. Улфила. Триба. Ка. Унии. Синии. Илион. Тутси. Елвис. Каски. Амика. Нато. Свила. 
Фрази. Еан. Ива. Иксии. Уловки. Едисон. Смрад. Стак. Ладии. Чекия. Акага. Моиси. Мик-
ро. Антим. Арау. Наука. Откат. Кат. Капси. Антирадари. 

ОТВЕСНО: Раса. Ален лунна светлина. Татан. Даули. Свада. Кап. Ман. Гугли. Фитки. 
Икарус. Купе. Нанси. Уилис. Коки. Гаранти. Аалст. Акола. Стадо. Раиса. Снага. ЦСКА. 
Парка. Нимфа. Данон. Кутре. Таити. Ириси. ТТТ. Кич. Атлас. Риека. Мимики. Мед. Окиси. 
Лазур. Омар. Реалист. Отбив. Илачи. Та. Хомот. Ралин. Одеса. Беко. Осили. Исаев. Кирка. 
Чувал. Тейко. Такси. Аар. Дебора Компаньони. Якути.

Виц в снимка

ЕТО КАКВО СЕ СЛУЧВА
КОГАТО ОТ ТОЧКА „А” КЪМ ТОЧКА „Б” ТРЪГВАТ

ЕДНОВРЕМЕННО ДВА ВЛАКА



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 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 ком-
пания набира шофьори и контрактори за ОТR дос-
тавки. Заплащане за шофьори - 0,55-0.65 цента на 
миля или твърдо на ден или на седмица. Добри ус-
ловия, и отношение. За контрактори правим всич-
ко 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

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 

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

OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за Owner Operators със 
собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 
Постоянни курсове; Чек всеки петък! Коректно 
отношение! -Tel. (847) 483-8787 №16319

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!!!  №16320

!!! ШОФЬОРИ !!!
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за регионални шофьори! Добро 
заплащане! Възможност за прибиране в къщи 
през ден и всеки уикенд! Предимно Midwest; 
24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Коректно отно-
шение! За повече информация 847-665-9273 или 
(847) 483-8787! №16321

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 работна среда с човешко 
отношение. Говорим български, руски и англий-
ски 7737421234 №16325

RABOTA
Цена US$ , Зипкод 60005, Необходими са работ-
нитци за поставяне на прозорци врати саидиг 
Спешно добро заплаштане постояна заетост 

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

опитат не е задалжителен обучавам наетиат на 
работа. Тел. За контакт. 7735171201 №16329

CLEANING PERSON
Цена US$ , Зипкод , Търси се човек за residential 
cleaning в Naperville. Part time. 15$ an hour. Тел.: 
6306189472 №16338

!!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. 
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 
подробности. 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

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 постоя-
нен курс Чикаго до Масачузец.Всеки weekend 
home.Трябва да имате HAZMAT. Tel.: 2243882400 
№16298

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

OWNER OPERATORS
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators със собствен 

РАБОТНИЦИ В КУХНЯ И ГОТВАЧ
Цена US$ , Зипкод 60018, Ресторант A 
EAGLE в Des Plaines, търси да назначи 
на full или part time работници в кухня, 
както и готвач. Добро заплащане. Тел.: 
8477441519         №16339

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
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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 
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

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

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

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

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

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

CDL-A NO ELD
Цена US$ , Зипкод 60108, Търсим шофьори за 2 
от камионите които се карат с книжен логбук. 
0,60 цента на миля, книжен логбук, ярда е в West 
Chicago,IL .Камионите са Internaitonal 1998 в пер-
фектно състояние, ремаркетата са 2018 dry-van. 
Тел.: 2246599782 №16326

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Необходими са ка-
мериерки за Pennsylvania . Предоставяме квар-
тира www.tocconsult.com 3039748716 №16328

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

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

2 СТАИ ПОД НАЕМ 
Цена US$ , Зипкод 60630, Давам 2 самостоятелни 
стаи под наем, в обзаведен апартамент, на много 
комуникативно място в Чикаго. Чудесни условия 
и цена! За отговорни хора-може и двойка. Тел.: 
7735929395 №16334

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

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

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

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

СТАЯ В ЧИКАГО 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60559, Търся съкварти-
рант. Давам стая под наем от вече нает апар-
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тамент (обща кухна, дневна и баня). Намира се 
в Westmont,Chicago, IL. Цена: 600$. Телефон за 
контакт: 9073307915 №16268

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

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 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

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

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
UTILITY DRY VAN 2019
Цена US$ 700.00, Зипкод 60007, Ново ремар-
ке под наем Utility 2019 $700. Тел.: 2243882400 
№16330

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички 
видове Перални, Сушилни, Съдомиални, Хла-
дилници, Фризери, Готварски и Микровълнови 
печки. Търсете Свилен 847-962-0242 №16332

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

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

VOLVO D12 2007
Цена US$ 13,000.00, Зипкод 60625, Продавам 
камион Волво Д12 2007 1 280 000 мили с 10 
скоростна кутия. Камиона е с чисто ново турбо. 
8472192348 №16324

ПРОДАВАМ 2015 VOLVO 
Цена US$ , Зипкод , 2015 Volvo 780 ,500hp на 
65000. НОви инжектори с гаранция отVolvo,LED 
lights, почти нови гуми, нови спирачки и бараба-
ни, много екстри. Цена $56000.Tel 704 859 4242 
ext3 №16327

ПРОДАВАМ ТРЕЙЛЪР
Цена US$ 20,500.00, Зипкод 60193, 2015 ’Utility 
4000 DX Composite!В много добро състояние. 
Тел.: 7739562984 №16331

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

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

КУПУВАМ
Chicago + suburbs

PILOT POINTS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Предлагам кеш за 
точки от Pilot. При интерес моля изпратете съ-
общение с броя на точките на тел. 7738373656. 
№16333
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“Рамщайн” на турне с 
гигантска кибритена клечка
Германската група 

„Рамщайн” се отправя 
на турне, придружена 
от гигантска кибритена 

клечка, монтирана върху ТИР 
влекач. Декоративната конструк-
ция е главният символ на новия 
едноименен албум на „Рамщайн”. 
Клечката е с маса 1,5 тона. За това 
се съобщава в официалния сайт 
на бандата. „Следвайте пламъка”, 
насърчават феновете си немските 
рок музиканти. Те ще направят 
европейска концертна промоция 
на новия си седми албум, който 
излезе след 10-годишна пауза. 
В компактдиска е включена и 
предизвикалата скандал песен 
Deutschland, в която членовете 
на групата се представят в ролята 
на концлагеристи. Любопитното 
е, че албумът Rammstein се появи 

в мрежата два дни преди офи-
циалното му представяне. В 
медиите се тиражираха и някои 

съобщения, че тази тава може да 
се окаже последната в историята 
на групата.

Стивън Кинг се застъпи за 
“Игра на тронове”
Световноизвестният аме-

рикански писател Стивън 
Кинг се застъпи за послед-
ния сезон на „Игра на 

тронове” в страничката си в туитър. 
Финалните серии на популярната 
телевизионна поредица предизви-
каха неодобрението на зрителите, 
тъй като те не пожелаха да се раз-
делят с любимите си герои, твърди 
популярният автор на хоръри. Кинг 
написа, че на него лично послед-
ният сезон му е харесал. „Относно 
финала на „Игра на тронове” се 
изказаха куп негативни мнения, но 
аз считам, че те се дължат на факта, 
че хората въобще не желаят какъвто 
и да било край. Но вие добре зна-
ете, че всяко хубаво нещо някога 
приключва”, написа Кинг в туитър. 
По-рано стана известно, че над 270 
хиляди фенове са подписали пети-
ция до HBO, за да бъде пренаписан 
отново финалният сезон на сериала.

Холандия спечели 
“Евровизия”

Представителят на Холандия Дънкан 
Лорънс спечели песенният конкурс на 
„Евровизия” за тази година с любов-
ната си балада Arcade, предадоха 

осведомителните агенции.  Текстът разказва 
за изгубена голяма любов и се основава на 
лични преживявания на 25-годишния певец. 
Букмейкъри предварително го сочеха за побе-
дител. Гост-изпълнител на проявата, състояла се 
в Тел Авив, бе Мадона – 60-годишната Кралица 
на попмузиката. Облечена като „футуристична” 
Жана д’Арк в тоалет от Жан-Пол Готие, тя изпълни 
своята нова песен Future и хита си от 1989 г. Like 
A Prayer. Съперници във финала на „Евровизия” 
бяха представители на 26 страни. Досега 
Холандия е печелила конкурса четири пъти, 
последния път през 1975 г. С победата на Лорънс 
Холандия придобива правото да бъде домакин на 
конкурса през следващата година.

Почитателите на 
кафето – чувствителни 
към аромата му

Почитателите на кафето са по-чувстви-
телни към аромата му от хората, които 
го избягват, и по-бързо го разпозна-
ват. „Колкото по-голяма е употребата 

на кофеин, толкова по бързо човекът разпознава 
миризмата на кафе – каза д-р Лоренцо Стафорд 
от катедрата по психология в университета на 
Портсмут. – Освен това хората, които приемат 
много кофеин, разпознават миризмата на силно 
разреден кафеен химикал в много по-ниска кон-
центрация.” Тази способност се засилва, колкото 
повече на човек му се пие кафе. „Кофеинът е най-
широко консумираният психоактивен продукт и 
резултатите ни показват, че промените в спо-
собността за улавяне на миризмите могат да са 
полезен показател за зависимост.” 

Мъж ритна Шварценегер, той 
не разбра
Един мъж ритна отзад 

Арнолд Шварценегер по 
време на спортна про-
ява в Йоханесбург, след 

което охраната веднага го залови 
и отведе, предадоха осведомител-
ните агенции.  Седемдесет и едно 
годишният актьор и бивш губерна-
тор на Калифорния е разговарял с 
почитатели по време на проявата 
„Арнолд класик Африка” за кул-
туризъм и други спортове, когато 
злоумишленик му нанесе удар с 
крак. Впоследствие „Терминаторът” 
пусна в туитър съобщение за 
феновете, в което им благодари 
за загрижеността и ги увери, че 
се чувства добре. Шварценегер 
твърди, че не е усетил нищо и е 
осъзнал ритника, когато видял 
видеоклип със случката.
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Китайски дисидент с 
изложба в Дюселдорф

В Дюселдорф беше открита изложбата с 
най-мащабните и обемисти произведе-
ния на китайския творец и дисидент Ай 
Вейвей. Експозицията, озаглавена „Ай 

Вейвей”, включва най-впечатляващите му инста-
лации, за които бяха нужни две сгради и цялата 
структура на арт галерията в Дюселдорф. Най-
известните творби на китайския творец тежат над 
100 тона. Те бяха изложени в основната сграда 
на музея. Сред тях фигурират „Сила”, съставена 
от 164 тона стомана, сортирана в дървени кутии. 
Металните части бяха взети от срутило се китай-
ско училище след земетресението в страната 
от 2008 година. На стената са изписани имената 
на хилядите ученици, загинали вследствие на 
бедствието.

Най-впечатляващият експонат със сигур-
ност е „Слънчогледови семки” от 2010 година. 
Инсталацията от 650 квадратни метра включва 
100 тона порцеланови слънчогледови семки, 
оцветени на ръка и оформени в огромна правоъ-
гълна структура.

Кардашян разкри името 
на четвъртото си дете

Риалити звездата Ким Кардашян разкри 
името на четвъртото си дете – Псалм 
Уест, като представи снимка на новоро-
деното в социалните мрежи, съобщават 

световните агенции.
Псалм, чието име в САЩ се произнася Сам, 

се роди на 9 май. Фотография на бебето в бели 
пелени в неговото детско креватче се появи по 
повод Деня на майката с надпис: „Един прекрасен 
Ден на майката!” В съпровождащия текст се казва, 
че Ким Кардашян и съпругът и Кание Уест „са 
извънредно щастливи” от новото попълнение в 
семейството им.

Бебето е второто момче и второто, родено от 
сурогатна майка. Другите три деца на семейство 
Уест са 5-годишната Норт, 3-годишният Сейнт и 
15-месечната Чикаго.

Алмодовар отново в Кан
Педро Алмодовар за чет-

върти път участва със 
свой филм в конкурс-
ната програма в Кан. 

Това е „Болка и слава”, описващ 
историята на режисьор, чиято роля 
се изпълнява Антонио Бандерас. 

Шестдесет и девет годишният 
Алмодовар, който е икона на испан-
ското кино от повече от 30 години, 
не бе показвал свой филм в Кан от 
2016 г., когато представи „Жулиета”, 
преди да председателства журито 
през следващата година. Първото 
му идване в Кан е през 1983 г., а за 
пръв път негов филм – „Всичко за 
майка ми”, е включен в конкурсната 
програма през 1999 г. 

„Болка и слава” бележи осмото 
сътрудничество между Алмодовар 
и Бандерас, чиято актьорска кари-
ера започва с участие в неговия 
филм „Лабиринт на страстите” 
(1982). По-късно Бандерас да се 
снима в други три негови филма 
– „Законът на желанието”, „Жени 
на ръба на нервна криза” и „Ела, 
завържи ме”.

Синът на Боно на турне с Ноел 
Галахър
Синът на Боно – Илайджа 

Хюсън, който свири със 
състава „Инхейлър”, ще 
придружи с поддържащи 

концерти турнето на Ноел Галахър.
Фронтменът на „Ю Ту“ Боно е 

голям приятел с бившия китарист 
на „Оейзис” Ноел Галахър. Таткото 
уредил сина си Илайджа, който е 
на 19 години, да изнася концерти 
като поддържаща банда на Ноел 
това лято.

„Инхейлър” ще свирят преди 
гастролите на Галахър и неговия 
състав „Хай флаинг бърдс”. Самият 
Ноел много харесал групата на 
Боно-младши. По неговите думи тя 
звучала като ранната „Ю Ту“.

Ноел и Боно често ходят на 
почивка заедно. По време на тур-

нето си в Япония Галахър ще бъде 
придружен и от дъщеря си Анаис, 

която смята да усъвършенства 
уменията си на фотограф.

Малума записа с Мадона и Рики 
Мартин
Малума издаде четвър-

тия си студиен албум 
„11:11”, който включва 
второто му сътрудни-

чество с Мадона – песента „Soltera”. 
В записите на диска са участвали 
също Рики Мартин и Тай Дола Сайн.

Двадесет и пет годишният ко-
лумбийски певец Малума наскоро 
взе участие в записа на водещия 
сингъл Medellin от предстоящия 
14-и студиен албум Madame X на 
Мадона.

Сега той пусна записания с учас-
тието на редица звезди свой албум, 
включващ песента в стил регетон 
Soltera, която е записана заедно с 
кралицата на поп музиката. Става 
въпрос за втората от три съвместни 
песни на Малума и Мадона, като 
третата - B*tch I am Loca, също ще е 
в очаквания с голям интерес неин 
диск Madame X. 
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Ричард Мадън няма да е 
Джеймс Бонд
На кинофестивала в 

Кан Ричард Мадън се 
появи в бял смокинг, 
напомнящ облекло 

на Джеймс Бонд, но обори слухо-
вете, че ще е следващият актьор в 
образа на агент 007.  Някои британ-
ски букмейкъри наскоро обявиха 
Мадън за фаворит да наследи 
Даниъл Крейг, който в момента се 
снима в онова, което по думите му 
е последният филм с неговото учас-
тие в образа на Бонд.

Мадън заяви, че се чувства 
поласкан, че името му се спо-
менава в подобни разговори. 
Шотландският актьор обаче отбе-
ляза, че това са просто обсъжда-
ния. „Сигурен съм, че следващата 
седмица ще се споменава някой 
друг”, каза той.

Тридесет и две годишната звезда 
от сериала „Бодигард” е в Кан по по-

вод представянето на биографич-
ния филм за Елтън Джон „Рокетмен”, 

в който изпълнява ролята на мени-
джъра на певеца Джон Рийд. 

Японски милиардер продаде 
творби за 8 млн. долара
Японският милиардер 

и моден магнат Юсаку 
Маедзава е продал 
творби за над 8 мили-

она долара на търг на „Сотбис” в 
Ню Йорк. Маедзава е основател и 
изпълнителен директор на онлайн 
магазина за модни стоки Zozo. 
Бизнесменът успя да продаде кар-
тината „Цветя” на Анди Уорхол за 5,6 
милиона долара. Получената цена 
значително превишава първона-
чалната оценка на лота – между 1,5 
и 2 милиона долара.

Друга творба, предложена от 
Маедзава, ”Кости в движение”, дело 
на Ед Рушей, намери купувач за 2,4 
милиона долара.

По-рано този месец японският 
магнат съобщи в туитър, че прода-
ва свои произведения на изкуство-
то, тъй като нямал пари, защото 
водел прекалено разточителен 
начин на живот. Предприемачът 

често попадаше в светлините на 
прожекторите със своите при-
щявки. Преди време той плати 
110 милиона долара за картина на 

Баския и купувайки си място като 
първи космически турист в косми-
ческия кораб на Илон Мъск, който 
ще прелети около Луната. 

Заради измама анулираха 
конкурс в Русия
Руският Първи канал 

анулира резултатите на 
популярен телевизионен 
конкурс за таланти, след 

като откри измама в най-новото му 
издание, свързано с победата на 
дъщерята на поп знаменитост.

Микела Абрамова, 11-годишната 
дъщеря на бившата участничка 
в песенния конкурс „Евровизия” 
Алсу и банкера от Азербайджан Ян 
Абрамов, спечели шестия сезон на 
шоуто „Глас. Деца”, като получи 56,5 
на сто от гласовете. Класираният 
на второ място участник в шоуто 
събра 27,9 на сто от гласовете.

Започна разследване, след като 
резултатите от гласуването пре-
дизвикаха протести в социалните 

мрежи. Редица потребители твър-
дяха, че гласуването е скалъпено, 

тъй като Абрамова е спечелила 
много голям брой гласове.

Сивите китове – жертва 
на топлите арктически 
води

Десетки сиви китове са открити мъртви 
по Западното крайбрежие на САЩ през 
последните седмици. Според учените 
възможното обяснение за масовото им 

измиране се крие далече на север, в затоплящите 
се арктически води край Аляска.

Досега по протежение на бреговете от 
Калифорния до Аляска са намерени мъртви 58 
кита. 

При изследването на мъртвите китове са уста-
новени признаци за недохранване. Според една 
от хипотезите животните през миналата година 
не са успели да натрупат достатъчно хранителни 
запаси на местата, където летуват – Берингово и 
Чукотско море. От 2016 г. в двете морета се отчи-
та съществено затопляне с рекордни или близки 
до рекорд температури на водната повърхност и 
безпрецедентен недостиг на воден лед.

Свръхпреработената 
храна стимулира 
апетита

Американски специалисти установиха, 
че свръхпреработената храна стиму-
лира апетита и предразполага хората 
към напълняване.

Когато хората ядат такива храни, дневните 
калории, които поемат, са средно с 500 повече, 
но могат да достигнат и 1500. При пресните храни 
не се наблюдава такъв ефект.

Възможно е свръхпреработените храни да 
въздействат върху хормоните, които регулират 
усещането за глад, казаха специалистите на 
американските здравни институти.

Определенията за свръхпреработените храни 
варират. „Те са като порнографията – трудно е 
да дадеш дефиниция, но винаги я разпознаваш”, 
каза ръководителят на изследването д-р Кевин 
Хол. Сред предупредителните сигнали са непро-
износими компоненти, повече от пет съставки на 
етикета и др.
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Легендата Ален Делон получи 
почетната „Златна палма“ 
Легендата на френското 

и на европейското кино 
Ален Делон получи 
почетната „Златна палма” 

на кинофестивала в Кан. Наградата 
е признание за дългогодишната му 
актьорска кариера и цялостното 
му творчество. Ален Делон получи 
наградата от ръцете на дъщеря 
си Анушка, която нарече баща си 
боец и каза, че много се гордее с 
него. Той прие наградата просъл-
зен и благодари на публиката за 
това, че го е направила звезда на  
френското кино. „За мен тази чест 
е донякъде отдадена посмъртно, 
но я получавам приживе. Ще си 
тръгна, но не и без да ви благо-
даря. Ако съм знаменитост, това 

дължа единствено 
на вас”, заяви Делон. 
Той получи наградата 
въпреки протестите на 
феминистки и техните 
обвинения, че актьорът 
е „расист, хомо-
фоб и женомразец“. 
Генералният дирек-
тор на кинофестивала 
в Кан Тиери Фремо 
обаче защити звез-
дата, като заяви, че той 
„има правото да мисли 
това, в което е убеден, 
и не може да се съди 
за нещата, които са се 
случили преди доста 
години“.

Чиния на Кърт Кобейн 
продадена за 22 400 долара
Картонена чиния, използ-

вана приживе от 
фронтмена на “Нирвана” 
Кърт Кобейн, беше про-

дадена на търг за 22 400 долара.
Върху чинията за пица за едно-

кратна употреба бил изписан редът 
на песните, които групата щяла 
да изпълни по време на концерт. 
Търгът беше организиран от аук-
ционната къща „Джулиънс окшънс”. 
Първоначалната оценка на лота 
беше около 2000 долара.

Кобейн написал реда на песните 
с черен маркер преди гастрол във 
Вашингтон през 1990 година.

На същия търг жилетка, носена 
от Кобейн по време на последната 
фотосесия, заснета с него, преди да 
се самоубие през 1994 година, на-
мери купувач за 75 хиляди долара.

Древните римляни също са 
замърсявали природата
Следи от олово и антимон 

могат да се превърнат 
в едно от най-големите 
доказателства, че замър-

сяването датира много по-назад 
във времето, отколкото предпола-
гаме. Откритите следи от метали 
в ледовете на планинския масив 
Монблан принадлежат на древ-
ните римляни, показва проучване 
на Френския институт за научни 
изследвания. Изследването обяс-
нява присъствието на следи от тези 
метали с добивната индустрия и 
с практиките на древните рим-
ляни за производство на сребро. 
Римляните добивали минерали, 
съдържащи олово, с цел набавя-
нето на достатъчен материал, от 
който да извлекат основа за изси-
чането на своите сребърни монети. 
Именно този процес е предизвик-
вал огромното отделяне на вредни 
емисии от тежки метали в атмос-
ферата, които са се уталожили в 
алпийските ледове.

Сумисти разплакаха 
бебета

Традиционното състезание „Да разпла-
чеш бебето” се проведе в префектура 
Фукуи, Централна Япония. Целта всъщ-
ност е да се укрепи здравето на малките 

деца. Самото „разплакване” се осъществява 
от борци сумисти. Те вземат бебетата на ръце 
и трябва да ги докарат до рев. В ритуала тази 
година се включиха 400 бебета на възраст от 6 
до 18 месеца. Родителите отстрани окуражават 
бебетата и правят снимки. Победителят получава 
30 килограма кошихикари – един от най-добрите 
сортове ориз в Япония.

Учени откриха защо 
грипът ни хваща през 
зимата

Специалисти от Йейлския университет в 
САЩ установиха защо хората по-често 
се разболяват от грип през зимните 
месеци. По мнението на учените за това 

допринася ниската влажност. 
Били извършени експерименти с генномоди-

фицирани мишки, които са животински модел на 
човешкия имунитет. Всички гризачи били поста-
вени в камери с еднаква температура, в които 
влажността е нормална или ниска, и след това 
били заразени с вирус на грип А. 

Оказало се, че ниската влажност намалява 
ефикасността, с която ресничките по клетъчната 
повърхност на дихателните пътища премахват 
вирусните частици и слузта. Освен това била 
намалена способността на белодробните клетки 
да възстановят увреждания, предизвикани от 
инфекциозни агенти.

Били наблюдавани също проблеми във функ-
ционирането на имунната система.  По думите на 
учените увеличаването на количеството водни 
пари във въздуха в помещенията посредством 
овлажнители е потенциална стратегия за об-
лекчаване симптомите на грипа и за по-бързо 
оздравяване.
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Една от най-известните 
забележителности в 
света – Айфеловата кула, 
навърши достолепните 
130 години. Високият 300 
м монумент е един от най-

разпознаваемите символи на Франция 
и на европейската цивилизация.

Построена през 1889 г., Айфеловата 
кула си е извоювала славата на един от 
най-посещаваните туристически обекти 
в света. Средно 7 млн. души годишно 
изкачват стъпалата й, за да се полюбу-
ват на удивителната гледка на Париж, 
разкриваща се от върха й. А откакто е 
построена, през нея са минали около 
300 млн. души. За сравнение, небос-
търгачът „Емпайър стейт билдинг” в Ню 
Йорк има около 3,5 млн. любопитни 
гости ежегодно.

По случай годишнината в Париж се 
провеждат различни събития. Сред 
най-впечатляващите е 10-минутно 
светлинно шоу, посветено на историята 
на кулата. 

Металната структура, сега около 
320 м., заради антените за телевизия и 
мобилни телефони, 

първоначално била 
проектирана като 

експонат 
След завършването на строежа й 

много от жителите на Париж я оцени-
ли като „грозна” и поискали да бъде 
премахната. С течение на времето тя 
става символ на града и своеобразен 
шедьовър.

Неин кръстник е инженерът Густав 
Айфел, който ръководел екипа от 
експерти, но е участвал още в строител-
ството на мостове и изграждането на 
американската Статуя на Свободата.

Френските власти решават да ус-
троят световно изложение по случай 
стогодишния юбилей на Френската 
революция (1789 г.). Парижката градска 
администрация моли известния инже-

нер Густав Айфел да внесе съответно 
предложение. В началото Айфел е 
озадачен, но след като се рови извест-
но време в своите архиви, той внася за 
разглеждане чертеж на 300-метрова 
желязна кула, на която дотогава почти 
не обръща внимание. 

Конкурсът за архитектурните и 
инженерни проекти, които трябва да 
определят архитектурния облик на 
бъдещото Световно изложение, старти-
ра през 1886 г. В надпреварата вземат 
участие 107 претенденти, повечето от 
които в една или друга степен повтарят 
проекта на кулата, предложен от Густав 
Айфел. Неговият проект става един от 
четирите победители. Тогава той внася 
окончателните изменения, като прави 
компромис между първоначалната 
чисто инженерна схема и декоративни 
елементи.

В края на краищата комитетът се 
спира на плана на Айфел, въпреки че 

всъщност идеята не е 
негова 

а на неговите сътрудници Емил Нугие и 
Морис Кьохлен. Да се построи такова 
съоръжение само за две години е 
възможно благодарение на особения 
метод на строителство. С това се обяс-
нява и решението на комитета в полза 
на този проект. След като получава 
първа награда, Айфел се включва с ен-
тусиазъм в реализирането му. Проектът 
обаче се оказва „сух“ в техническо 
отношение и не отговаря на нуждите и 
изискванията на Световното изложение 
за изящна и изискана архитектура. 
Затова са потърсени услугите на френ-
ския архитект Стефан Совестър, на 
когото е възложено да придаде на ку-
лата художествен облик. Той предлага 
свързването на опорите с величествени 
арки, които да служат и като главен 
вход на изложбата. Неговото предложе-
ние също така включва остъклени зали 
и различни декоративни елементи за 
украса.

През януари 1887 
г. Айфел, правител-
ството и местните 
власти в Париж 
подписват договор, 
съгласно който на 
Айфел се предоставя 
за лично ползване и 
експлоатация кулата 
за срок от 25 години. 
Строителството стру-
ва 7 800 000 франка, 
които се изплащат 
само с доходите от 
самата изложба, а 
последвалата експло-
атация на кулата 

се оказва 
доста 

доходоносен 
бизнес

Айфеловата кула 
е построена за 2 
години 2 месеца и 
5 дни – рекорд за 
тогавашно време. 
Първоначално 
планът е бил тя да 
издържи едва 20 
години. Айфеловата 
кула невинаги е била 
кафеникаво-ръж-
дива. През 1889 г. е била боядисана в 
жълто, а от 1954 и 1961 г. е била решена 
в кафяво-червената гама. В края на 
20-те и началото на 30-те години на 
XX в. кулата е била като билборд – три 
от страните й са били брандирани с 
реклами на „Ситроен”.

През Първата световна война 
Айфеловата кула е била много полезна, 
тъй като от върха й военните са можели 
да изпращат сигнали директно към 
войските на фронтовата линия. През 
1889 г. френският вестник „Фигаро” 
е имал печатница на втория етаж на 
кулата.

През зимата Айфеловата кула се сви-
ва. Измервания сочат, че тя губи между 
4 и 8 сантиметра, когато температурите 
са минусови. Ако я посетите през лято-
то обаче, тя ще е със 17 см по-висока. 
Това е така заради силното слънце, от 
което металът се разширява.

За дългогодишната си история 
„Желязната дама”, както я наричат пари-
жани, е станала домакин и на няколко 
важни събития. От кулата се извършват 
едни от първите телеграфски, радио- и 
телевизионни излъчвания. През 1908 г. 
от нея е изпратено и първото радиосъ-
общение на далечно разстояние.

Айфеловата Айфеловата 
кула стана на кула стана на 

130 години130 години

Тя е един от най-разпознаваемите 
символи на Франция и Европа
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