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ОТ РЕДАКТОРА

И тази седмица пореден инцидент с 
ромско участие разбуни духовете в България 
в социалните мрежи. Според полицията 
двама цигани пребили командос с три мисии 
в Афганистан в село Войводиново, Пловдив-
ско. Повече по темата може да прочетете на 
страница 6.

Престъплението предизвика протести, 
драми, типичните расистки призиви за 
саморазправа с ромите, как за тях има други 
правила и прочие. Няколко политици, сред 
които вицепремиерът и лидер на ВМРО Кра-
симир Каракачанов, решиха да яхнат вълната 
негодувание, като призоваха за програма “за 
решаване на циганския въпрос” и разчиства-
не на незаконните постройки в селото. 

Хубавото обаче е, че Миролюба Бенатова 
припомня някои факти – махалата във Вой-
водиново се е разраснала през последните 
5 години. Пред очите на управляващите там 
от ВМРО. И същите – кмет и зам.-председател 
на общинския съвет, казват за почти новата 
къща на семейството на биячите: “Направи-
хме им забележка. Констативен протокол не 
сме правили.“

Е кой допусна да има незаконна махала?! И 
незаконно енерго. И тротоари. 

Сега същите ръководители на общината 
водят протестите и рушат къщите.

Истината е, че на много места в България 
циганите видимо се ползват с “привилегии” 
– но не даром, а за да бъдат използвани в 
деня на изборите. Проблемът е, че полиция, 
прокуратура и съд в страната не дискри-
минират по расов признак – те не работят 
и са корумпирани за всички. Иначе нямаше 
да бъде възможно цигани или българи да 
бъдат ненаказани и останалите да знаят, че 
ще могат да се измъкнат леко. Нямаше да е 
възможно да има незаконни постройки, а хо-
рата, които са ги разрешили (вероятно срещу 
подкуп), нямаше да се разхождат свободно. 

Но е лесно да отвличаш вниманието от 
собствените си проблеми, като хвърляш 
на обществото лошите различни. В случая 
с Каракачанов – циганите. За да забравим 
например за разследването за фалшивите 
паспорти в контролираната от неговата 
партия Агенция за българите в чужбина. 
Примерно.

Но той не е изобретил този похват. 

Американският президент Доналд Тръмп 
е наистина майстор в това. Половината му 
администрация е с незапълнени позиции, 
всеки ден научаваме нови и нови детайли от 
руското разследване, които все повече навя-
ват на мисълта, че близките му сътрудници 
са имали не само контакти с руски агенти, но 
и са работили заедно, а Тръмп ни развлича с 
измислици за имигрантите в Америка.

В първата си реч от Овалния кабинет той 
изговори какви ли не лъжи. Тръмп каза, че 
всички американци страдат от неконтроли-
раната нелегална имиграция, която поглъща 
обществени ресурси и намалява работните 
места и заплатите. И че имигрантите извърш-
ват повече престъпления.

Истината е друга, макар че е трудно да 
бъде оценена с точни цифри.

Много експерти не са съгласни с тезата на 
президента, че имигрантите без статут са в 
тежест на икономиката. Според проучване от 
2017 г. много от тях плащат местни, щатски и 
федерални данъци и нямат възможност да си 
получат надвнесените суми обратно.

Според друго проучване от 2018 г. от Cato 
Institute, които сравнили данните от Депар-
тамента по обществена сигурност в Тексас, 
имигрантите, независимо дали легални 
или не, са по-малко склонни да извършат 
престъпления, отколкото родените в САЩ. 
Като цяло в страната има намаляване на 
сериозните престъпления, сочи статистиката 
на ФБР.

Да ви кажа честно, въобще не бих се 
учудил и в България статистиката да покаже, 
че циганите извършват по-малко престъпле-
ния от “чистите българи”, особено тези по 
високите етажи на властта. Но пък те умело 
пускат расистки димки, за да ни противо-
поставят едни на други. Иначе вероятно ще 
видим ясно кой е виновен повечето хора 
в страната да са бедни, зле образовани и с 
лошо медицинско обслужване. И кой краде. 
А тогава всички заедно може и да потърсим 
правосъдие. Пък било то и улично.

Хубав уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Лошите различни или 
различните са лоши?
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П
ореден българин, мечта-

ещ за вечност, е оставил 

отпечатъка си на един от 

най-големите мостове в 

света, Golden Gate Bridge 

в Сан Франциско. На па-

рапета на съоръжението неизвестният 

драскач е изчегъртал „Само Берое“.

Снимката, която се появи във 

Facebook, е от 2014 година, но се вписва 

в поредицата от скандали с надписи на 

български върху световни паметници и 

обекти.

Преди дни надпис „Локо 2019“, 

издраскан на ръка в камъка, се появи 

на Хеопсовата пирамида в Египет. Тя 

е последният запазен архитектурен 

паметник от Седемте чудеса на света и 

най-известната пирамида в света.

Снимка с надписа обиколи социални-

те мрежи в България и предизвика сто-

тици коментари и оценки. Тя бе качена 

от български туристи, озовали се пред 

пирамидите малко след

анонимния фен на „Локо“

„Нямам нужда от популярност или 

подобна известност! Но истината е, че 

искрено се възмутих и затова го споде-

лих”, написа в социалната мрежа Мина 

Димитрова, която публикува фотоса. 

„Не може да отидеш в Египет и да не 

видиш пирамидите – единственото 

оцеляло чудо от 7-те чудеса на света! 

А там да се мъдри изчегъртан надпис 

на кирилица... Ако толкова искаш да се 

„увековечиш”, да станеш за срам или за 

резил – има много начини и дращенето 

по световни паметници не е сред тях!!!”, 

написа жената в профила си.

В същото време Мина Димитрова 

призна, че тя и съпругът й тръгнали на 

екскурзията в Египет със специални 

табели с надпис „Локо София”, с които се 

снимали на пирамидите.

„Вижда ни екскурзоводът и казва: 

Каква е тази табела?! Е как, да сме в крак 

с модата, в кавички. Тогава той каза: Из-

преварили са ви. Той ми показа камък 

на пирамидата с издълбано „Локо 2019”.

Срам ме е от моята 
шегичка

Наистина ме попари”, сподели Мина.

Тя и съпругът й открили надписа 

„Локо 2019” върху пирамидата на Хеопс 

на 5 януари сутринта.

От фен клуба на „Локомотив Плов-

див“ се съмняват в достоверността на 

надписа.

Екскурзоводът Стефан Богданов също 

е от хората, публикувал срамната сним-

ка от пирамидата на Хеопс в профила 

си в социалната мрежа.

„През 2006 г. започнах да работя 

като екскурзовод в Египет. На 5 януари 

български турист забеляза случайно 

надписа. Снимах го и веднага го пуснах 

в личния си профил в социалните 

мрежи и снимката се разпространи”, 

каза той. Богданов обясни, че в района 

има камери, но не е ясно дали работят. 

Според него големият брой туристи, 

които посещават мястото, ще затрудни 

залавянето на крадеца.

„Екскурзоводите носим отговорност 

за туристите. По време на екскурзията 

обаче те имат свободно време, в което 

могат да правят каквото решат. Тогава

контролът е почти 
невъзможен

Няма как да ги следим”, каза още 

Богданов.

През октомври м.г. с надпис „Локо 

София“ осъмна Мемориалът на мира 

в Хирошима, Япония. За вандалската 

проява бяха задържани двама служите-

ли от техническия екип на Софийската 

опера. По-късно те бяха дисциплинар-

но уволнени.

„Локо 2019“ надраска друг мечтател за вечност на Хеопсовата пирамида

Парола „българин“ и в 
Сан Франциско: „Само Берое“

Б
ългаринът отива да види 

света. Обаче българинът 

иска и светът да го види“, 

така психоложката Ани 

Владимирова коментира зачести-

лите случаи на български надписи 

по света. „Ние трябва да се заявим, 

че присъстваме. Какво ще напишеш 

там, за да познае другият българин, 

че си бил. Нямаме национални 

символи, нямаме обобщаващи идеи. 

Това е парола – „Локо” е България“, 

каза още тя.

„И в този смисъл – хората отиват 

и се познават, че тук са били бълга-

ри. Просто е и е просташко. Факт!”, 

коментира още Владимирова.

Тя допълни, че през последните 

години благодарение на нискотариф-

ните компании цели агитки тръгват 

в чужбина за няколко дни. Така те 

попадат при историческите обекти.

„Локо“ е България“

Надпис „Само Берое”, изчегъртан най-вероятно с ключ на една от колоните на „Golden Gate Bridge” в Сан 
Франциско. Снимката е от септември 2014 г.

Сн.: О’ко ма напрай
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С
тотици български шо-

фьори в „жълти жилетки“, 

превърнали се в символ 

на недоволството, про-

тестираха в Брюксел. Те 

поискаха Европейският 

парламент да не приема промените в 

пакета „Мобилност“, станал известен 

като плана „Макрон“. Българите бяха 

подкрепени от колегите си от още ня-

колко държави в Източна Европа.

Според българските превозвачи 

новите изисквания ще съсипят бизнеса 

им, като ги направят неконкуренто-

способни. С колегите си от Румъния 

шофьорите настояваха за отмяна на 

поне две от точките в пакета „Макрон” 

– връщането на камионите в страната, 

в която са регистрирани на всеки две 

седмици и задължителната

45-часова почивка на 
седмица

която трябва да се извършва извън 

кабината на превозното средство. Про-

тестът бе подкрепен и от българския 

транспортен министър Росен Желязков, 

който бе сред шофьорите.

Малко по-късно стана ясно, че 

шофьорите са извоювали частична 

победа. Транспортната комисия на 

Европейския парламент отхвърли 2/3 

от пакета „Мобилност-1“. Те решиха, 

че транспортното средство трябва да 

се връща в отправната точка на всеки 

четири седмици, но отхвърлиха тек-

стовете, свързани с командироването 

и забраната да се използва седмичната 

почивка в кабината.

Решението е безпрецедентно, защото 

текстовете трябваше

да се гласуват в пакет

Те вече бяха осъждани два пъти в 

Комисията по транспорта на Европар-

ламента и предстои гласуването им от 

евродепутатите.

Сред основните искания на про-

тестиращите е и шофьорите да бъдат 

извадени от Общата наредба за коман-

дироване на работници в чужбина, тъй 

като техният труд е различен от този 

на всички останали командировани 

работници.

Превозвачите извоюваха частична победа в Европейския парламент

П
роблемът на българските 

шофьори обедини зад себе 

си всички партии в парла-

мента, както и президента.

Държавният глава проведе среща 

с превозвачите преди протеста в 

Брюксел и им декларира пълната си 

подкрепа. Той обясни, че сега не е 

време за анализ кой какво е свършил. 

Преди него лидерката на социалисти-

те Корнелия Нинова също застана зад 

исканията на шофьорите и ги нарече 

справедливи. Тя обаче призова пре-

миерът Бойко Борисов да постави 

остро въпроса пред канцлера на 

Германия Ангела Меркел и президен-

та на Франция Еманюел Макрон.

Зам.-шефът на ГЕРБ Цветан Цвета-

нов обясни, че партията му от самото 

начало е зад превозвачите и че нейни 

евродепутати са сред инициаторите 

за промяната на пакета.

Ангел Джамбазки от ВМРО е сред 

най-активните в Европейския парла-

мент в искането си за справедливост 

за шофьорите.

И
зправени сме пред абсурд. 

Съветът отменя връщането 

на камиона, а комисията 

предлага на Европейския 

парламент връщането на камиона“, 

коментира транспортният министър 

Росен Желязков. Той обясни, че в 

разговори с представители на Евро-

пейската комисия те са го уверили, че 

дори ако в Европейския парламент 

това предложение бъде прието, Ко-

мисията няма да го подкрепи.

Частичният успех от гласуването 

бе приет от протеста като победа. И 

последва Дунавско хоро в центъра 

на Брюксел.

„Положението в ЕС е: Сит на гладен 

вяра няма”, коментира и евродепута-

тът Петър Курумбашев.

Според транспортния министър 

пък се е създала правна несигурност. 

„Когато две от три предложения не 

са приети, това означава, че няма 

предмет за гледане в пленарната 

зала. Това наложи координаторите 

да се събират на извънредна среща, 

на която не са постигнали съгласие 

как да се процедира”, добави той.

Всички партии зад превозвачите

Изправени сме пред абсурд

Български шофьори на 
камиони на бунт в Брюксел

 Снимки БТА
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Р
омско нападение над млад 

мъж в пловдивско село съз-

даде напрежение, доведе 

до протести и събаряне на 

незаконни ромски къщи.

На Богоявление 33-го-

дишният Валентин Димов се връщал 

от ритуала по хвърлянето на кръста в 

Пловдив, когато на няколко пресечки от 

дома му в село Войводиново на улично-

то платно изскачат двама роми.

Валентин слязъл от автомобила да им 

направи забележка. Според очевидци 

ромите го повалили на земята и започ-

нали да го ритат жестоко в главата.

Валентин е командос, участвал е в 

задгранични мисии на опасни места. Не 

е ясно защо не е отвърнал на удари-

те, но заради тях е в болница в тежко 

състояние, предстоят му операции. 

Нападателите – двама братя на 17 и 21 

години, са задържани. Побоят вдигна на 

крака хората от селото, които поискаха

ромите да бъдат изселени

Само два дни след ударите започна 

събарянето на незаконни къщи в ром-

ската махала. Акцията се охраняваше от 

полицията.

Елекрозахранването в махалата 

също бе прекъснато, защото повечето 

семейства са ползвали ток незаконно, 

съобщи МВР. За премахването на оста-

налите сгради в махалата, които не се 

водят за опасни, ще се изчака 14-днев-

ният законов срок за обжалване.

Бързите действия на властите могат 

да бъдат обяснени с личния ангажимент 

на Красимир Каракачанов, вицепре-

миер и лидер на националистическата 

партия ВМРО. Той призова за програма 

„за решаване на циганския въпрос” и 

нареди разчистване на незаконните 

постройки в селото.

„По постройките имаше табели от 

автобуси, които са отковавани и ковани 

като част от строителство – без основи, 

незаконно, върху общински терен”, за-

яви вицепремиерът. Отново обясни, че 

общината дала други терени на хората, 

за да си направят законни къщи, но те 

не откликнали на жеста.

Протестите продължават

Междувременно протестът в село 

Войводиново продължава цяла седми-

ца. Протестиращите излизат на улицата, 

отвеждаща към ромската махала, която 

е преградена от сили на жандармерия-

та и полицията.

Хората настояват за справедливи 

наказания на нападателите, премахване 

на незаконните постройки и изселване 

на незаконно пребиваващите, което да 

е валидно не само за този квартал, но и 

навсякъде в България.

По данни на администрацията в ром-

ската махала на Войводиново живеят 

250 души, но само 100 имат регистра-

ция в селото.

Роми пребиха командос, отприщиха 
протести

Властите започнаха да събарят 
незаконните им къщи

П
ловдивският районен съд 

постанови най-тежката мяр-

ка за неотклонение „задър-

жане под стража” спрямо 

нападателите – братята Борис и Асен 

Пакетови.

Според магистратите са налице 

необходимите предпоставки за 

вземане на най-тежката мярка за 

неотклонение спрямо двамата, тъй 

като деянието е извършено с особена 

жестокост, освен това има опасност 

те да се укрият или извършат друго 

престъпление, ако им бъде наложена 

по-лека мярка за неотклонение.

Съдиите счетоха, че предвид 

събраните по делото доказателства, 

разпити на свидетели и очевидци и 

въпреки факта, че обвиняемите са 

били възпирани от случайни хора, 

техни познати и дори от собствения 

им баща, агресивните им действия 

продължили.

Съдът определи арест и спрямо 

17-годишния Борис Пакетов, въпреки 

че най-тежката мярка за неотклоне-

ние „задържане под стража” спрямо 

непълнолетни лица се прилага при 

изключителни случаи.

Биячите остават за постоянно в ареста
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BG ТЕЛЕГРАФ
ГЕРБ и БСП почти с равни сили преди 

евровота

В 
края на декември 48.2% от българите 

заявяват готовност да гласуват на пред-

стоящите през май тази година избори за 

Европейски парламент. Всеки втори или не 

възнамерява да участва, или не е решил как точно 

ще постъпи. По-ниската активност води до силно сближаване на позициите 

между ГЕРБ (подкрепяни от 16% от всички избиратели, или между 32 и 34% от 

гласувалите) и БСП (14.9% от всички избиратели, или около 30-32% от гласува-

лите).

Това показва обобщаващото за 2018 г. проучване на социолозите от „Алфа 

Рисърч”. Данните са от национално представително проучване, направено в 

периода 14-19 декември 2018 г.

Правителството предложи 
преговори със САЩ за F-16

Б
ългария е все по-близо до започване 

на преговори със САЩ за закупува-

нето на изстребители F-16. Правител-

ството в София реши да поиска от пар-

ламента старт на процедурата с американската 

страна. Новината съобщи военният министър 

Красимир Каракачанов след заседанието 

на Министерски съвет. На него министрите са разгледали предложението на 

междуведомствена група изборът да е между F-16 и „Грипен” и са се спрели на 

американските самолети.

Каракачанов съобщи, че има уверение от Белия дом, че цената ще бъде кори-

гирана.

Плановете са да бъдат закупени осем самолета, за които да се платят до 1.8 

млрд. лв.

Борисов уволни шефа на 
АПИ заради винетките

У
правителят на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Светослав Глосов си тръгна от поста по искане на 

премиера Бойко Борисов. Причина за увол-

нението е сривът на системата за електронни 

винетки, която бе въведена в началото на годината.

В първите дни блокажът доведе до напрежение сред български и чуждестранни 

шофьори и до оставки на други пътни шефове и на един министерски съветник.

През седмицата Борисов повика ръководството на пътната агенция и след 

разговора поиска оставката на Глосов.

Протест след смърт на 
дете, задавило се с пионка

Н
а протест се вдигнаха близки и роднини на 

11-годишно момче от софийския квартал „Боту-

нец”. Детето почина след задавяне с пионка за 

настолна игра. Близките твърдят, че момчето е умряло след 45-минут-

но чакане на линейка в центъра на Спешна помощ, където не е имало възмож-

ност да бъде спасен животът му.

„Това за мен не е спешен център – това е морга! Когато и да дойдем тук, няма 

доктор”, заяви една от лелите на детето.

Според ромите вътре не е имало кислородни бутилки, а единственото меди-

цинско лице била сестра, на която това бил първи работен ден.

Властта даде заден за 
закона за горивата

П
равителството даде отсрочка за влизане 

в сила на закона за горивата. С промени 

в одобрения проект се предвижда това 

да стане от 1 юли 2019 г.

Отлагането ще даде възможност да се въведе 

яснота по отношение на срока за регистър на лицата, осъществяващи икономи-

чески дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Идеята за замразяването даде икономическият министър Емил Караниколов 

след заплахи от протести и закани от омбудсмана да бъде сезиран Конститу-

ционният съд.





К
ристалина Георгиева 

застава временно начело 

на Световната банка като 

президент на една от най-

влиятелните финансови 

институции в света, пост, 

заеман досега само от американци.

Досегашният президент на Световна-

та банка Ким Йонг Ин направи изне-

надващо съобщение, че напуска и ще 

работи в частния сектор. След 6 години 

начело на финансовата институция той 

се мести във фирма и „ще се фокусира 

върху инфраструктурните инвестиции в 

развиващи се държави“.

Ким беше преизбран начело на 

Световната банка през 2017 г. и се 

очакваше да продължи да я управлява 

до 2022 г., но оттеглянето му ще стане 

окончателен факт на първи февруари 

тази година. Той

не е дал конкретна 
причина

за своето решение, а в съобщението 

си подчертава: „За мен бе голяма чест 

да работя като президент на тази забе-

лежителна институция, пълна с ентусиа-

зирани хора, посветени на мисията да 

прекратим крайната бедност в срок до 

края на нашия живот.“

Кристалина Георгиева, която сега е 

главен изпълнителен директор, ще по-

еме председателския пост. Тя се върна 

в Световната банка по покана на Ким. 

Преди това беше комисар по бюджета 

на Европейската комисия. Макар и 

временно

тя поема върхов пост

който по традиция е бил заеман само 

от американци (Ким Йонг Ин е корей-

ски американец), пише BBC. Анализато-

рът Ейндрю Уолкър допълва, че макар 

и Ким още да не е напуснал, е нормално 

да се мисли за постоянния титуляр на 

поста президент на Световната банка. 

Самият той не смее да спекулира за 

евентуални кандидати, доколкото е 

възможно отново да възникне един 

чисто политически спор – дали отново 

номинацията за оглавяване на Светов-

ната банка ще бъде американска, както 

досега.

По традиция след Втората световна 

война Световната банка се оглавява 

от представител на САЩ, а МВФ – от 

европеец. Нещата винаги са вървели 

така, но мнозина смятата този начин за 

анахроничен, подчерта анализаторът. 

Двете институции вече имат доста по-

формализирани процедури за подбор 

и последните предпочетени европей-

ски и американски кандидати имаха 

други опоненти. Досега следвоенната 

традиция надделява, но дали админи-

страцията на Тръмп ще бъде отворена 

за идеята да се прекрати утвърдената 

практика? Според наблюдатели обаче 

вероятността Кристалина Георгиева 

да оглави Световната банка за пълен 

мандат засега изглежда малка.

Как се избира 
президентът

Според правилата на организацията 

президентът й се избира в „отворен, 

базиран на заслугите и прозрачен” 

процес. Реално съществува джентъл-

менско споразумение управляващият 

директор на МВФ винаги да е европеец, 

а начело на СБ да стои американец. 

При избирането на Джим Йон Ким 

обаче за пръв път имаше и кандидати 

от Нигерия и Колумбия. Сега също не 

е изключено някоя от останалите 189 

държави членки да издигне алтерна-

тивна кандидатура.

Процедурата за избор на президент 

на Световната банка минава през 

номинирането на кандидат от страна 

на американския президент, който го 

предлага на 25-членния управителен 

съвет на международната институция. 

Управителният съвет свива списъка 

на кандидатите до трима и публикува 

имената им с тяхното съгласие. Следва 

събеседване с всеки от тях, а обсъжда-

нето как са се представили отнема не 

повече от три седмици.

Оставката на Джим Йон Ким идва на 

фона на

разногласия с 
администрацията на 

Тръмп

по въпросите, засягащи климатич-

ните промени и необходимостта от 

повече ресурси за развитие.

Само преди по-малко от година Ким 

твърдеше, че е „напълно отдаден” на ра-

ботата си в Световната банка, в отговор 

на слуховете, че му е било предложено 

да оглави Харвардския университет, 

посочва от своя страна онлайн изда-

нието Axios. Сега мотивите за внезапно-

то му напускане остават неясни, макар 

спекулациите по темата да изобилстват 

– в това число и твърдения, че е имал 

извънбрачна връзка с една от служи-

телките си и е назначил няколко души 

на високи позиции, за да си гарантира 

мълчанието им по темата.

Кристалина Георгиева на пост, 
заеман само от американци

Българката 
поема временно 
председателството 
на Световната банка
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US ТЕЛЕГРАФ
Помпео на изненадващо 
посещение в Ирак

След визитата си в Йордания държавният секретар на САЩ Майк Помпео 

направи необявено посещение в Ирак. Там той се срещна с американски 

военнослужещи и иракски лидери, за да ги успокои за готвеното изтегля-

не на САЩ от Сирия и да предупреди, че Иран остава заплаха за регионалната 

сигурност.

САЩ съобщиха официално за това посещение едва след като Помпео напусна 

Ирак. Преди две седмици президентът Тръмп предизвика критики в Ирак, след 

като посети разположените американски войници, но не се срещна с никой 

представител на иракското държавно ръководство.

Помпео освен с американски войници се срещна и с президента Бархам 

Салих.

Зам. главният прокурор на САЩ 
мисли за оставка

Заместник главният прокурор и заместник-минис-

тър на правосъдието на САЩ Род Розенстайн ще 

се оттегли от поста до няколко седмици.

Розенстайн желае да се оттегли, след като Сенатът ут-

върди за нов правосъден министър Уилям Бар, твърдят 

източници, пожелали анонимност.

Изслушването на Бар в горната камара на Конгреса на САЩ ще се състои на 

15 и 16 януари.

Род Розенстайн винаги е казвал, че иска да остане около две години в прави-

телството, коментира темата говорителката на Белия дом Сара Сандърс. Тя нито 

потвърди, нито отрече информацията за евентуалната му оставка.

Щатите с нови преговори 
за мир в Афганистан

Специалният пратеник на САЩ за мирния процес в 

Афганистан Залмай Халилзад започна обиколка в 

Азия в нов опит да сложи край на 17-годишния конфликт с талибаните.

След като разговаря с представители на талибаните в Абу Даби през декем-

ври, сега Халилзад ще посети Афганистан, Китай, Индия и Пакистан в обиколка, 

която ще продължи до 21 януари.

Халилзад ще се срещне с „представители на афганистанското правителство и 

други заинтересовани страни”, но не е ясно дали отново ще разговаря с талиба-

ни.

„Единственото решение на конфликта е всички страни да седнат на масата и 

да се споразумеят за политическото бъдеще на Афганистан при взаимно уваже-

ние и приемане”, каза Халилзад.

Награда за разгласени 
военни планове на САЩ

Американецът Даниел Елсбърг, предоставил на 

медиите поверителни документи за военната роля 

на САЩ във Виетнам, беше определен за носител 

на наградата „Улоф Палме” за 2018 г.

Журито, присъждащо наградата, отличи 87-годишния Елсбърг за проявения 

от него „дълбок хуманизъм и изключителна морална смелост”.

Публикуването през 1971 г. на разкритите от Елсбърг документи на Пентагона 

съдейства за по-бързото приключване на Виетнамската война. Впоследствие 

той беше обвинен и заплашен от 115 години затвор, но съдът го оневини.

Американски лос закуси в болнично 
фоайе

Американски лос се разходи в болница в 

столицата на Аляска, Анкоридж, и похапна 

от растенията във фоайето на медицин-

ското заведение.

Огромното животно изненадало персонала, 

след като пациентката Стефани Хъптън преду-

предила за пристигането му и започнала да снима случващото се. „Не можех да 

предположа, че болницата си има домашен любимец!”, шеговито написа в поста 

си пациентката, качила видеото в социалните мрежи. Случката се разиграла 

в районната болница на Аляска. Вратите били засекли и останали отворени, а 

това позволило на лоса да се вмъкне на топло.
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Д
окато САЩ се готвят 

да строят стена 

по границата си, а 

администрацията 

на Доналд Тръмп 

ограничава легал-

ната и нелегалната имиграция, 

северната съседка Канада се 

готви да приеме повече от 

един милион нови жители през 

следващите три години. Това е 

почти един процент от населе-

нието на страната всяка година. 

Планът е обявен от канадския 

парламент.

Канада посрещна повече от 

286 000 постоянно пребивава-

щи през 2017 г. и според прог-

нозите тази година цифрата 

може да достигне 350 000.

И 360 000 през 2020 година.

И 370 000 през 2021 година.

„Благодарение най-вече на 

новодошлите, които привет-

ствахме през цялата си история, 

Канада се превърна в силна и 

жизнена страна, в която всички 

се радваме да живеем”, каза 

Ахмед Хюсен, министър на ими-

грацията, бежанците и граждан-

ството на Канада (IRCC).

Самият Хюсен, който е 

имигрант от Сомалия, каза, 

че притокът ще помогне да се 

компенсират застаряващото 

население на Канада и нама-

ляващата раждаемост, докато 

расте нейната работна сила.

По думите на Хюсен канад-

ската икономика се нуждае 

от почти милион мигранти в 

близко време, тъй като към 

2035 г. пет милиона канадци ще 

излязат в пенсия.

Приятелската позиция на 

Канада към новите жители идва 

в момент, когато много други 

западни държави, включително 

Съединените щати, приемат по-

рестриктивни имиграционни 

политики.

Канада е специално посвете-

на на предоставянето на закри-

ла на бежанците. Агенцията на 

ООН за бежанците съобщи за 

безпрецедентни равнища на бе-

жанците през 2017 г., като броят 

на насилствено разселените 

достигна 68,5 милиона.

Канада търси 1 милион имигранти

К
алифорния се размина на 

косъм със сериозна криза 

за своите граждани, които 

имат намерение да пътуват. В 

последния момент щатът получи нова 

отсрочка да направи личните карти и 

шофьорски книжки съобразени с из-

искванията на The REAL ID Act – закон, 

приет след атаките от 11 септември.

Според този закон личните документи 

трябва да спазват определени изисква-

ния, за да бъдат валидни при вътрешни 

полети или при влизане във федерални 

институции след октомври 2020 г.

Щатът е един от последните, които 

все още не е спазил всички изисква-

ния по т.нар. REAL ID Аct, а California 

Department of Motor Vehicles (DMV) 

така и не получи още една отсрочка, за 

да се справи с проблема. Федералните 

власти не одобряват начина, по който 

DMV в Калифорния потвърждава ад-

реса на хората, които кандидатстват за 

документи, въпреки че той е сходен с 

модела на Уисконсин, който е одобрен.

Ако срокът не беше удължен от 

Министерството на националната 

сигурност, сегашните лични карти (IDs) 

и шофьорски книжки от Калифорния 

няма да бъдат признавани за пътуване 

по въздух в страната след 22 януари. 

Новата отсрочка е до април, а новият 

губернатор на щата е наредил цялост-

на реформа в DMV.

Повече от 2 милиона души в Кали-

форния вече са си извадили от новите 

документи за самоличност, след като 

са чакали по шест и повече часа. 

Но дори и те нямаше да могат да ги 

ползват, за да се качат на самолет, ако 

щатът не беше получил отсрочка.

Сайта на TSA все още показва, че 

пътници с лични документи, издадени 

в Калифорния, ще могат да се качат 

на вътрешни полети само ако само-

личността им бъде доказана с друг 

документ, отговарящ на федералните 

изисквания. Това обаче ще се проме-

ни, след като федералното правител-

ство отново започне работа.

Калифорния получи последна 
отсрочка за личните документи
Ако Министерството на националната сигурност не беше дало 
отсрочката, милиони нямаше да може да летят с книжка или ID от щата

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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А
х, кампанията на 2016-а. 

Когато никой, включително 

и Доналд Тръмп, не вярва-

ше, че той някога ще бъде 

президент. Време на големи 

думи и празни обещания, 

които днес преследват Тръмп. 

Тогава той над 200 пъти повтори 

обещанието си, че ще построи бетонна 

стена по границата с Мексико, която да 

е „висока, силна и красива”. Освен това 

той каза, че Мексико ще плати за из-

граждането й. На сайта на кампанията му 

беше написано, че ще е “лесно решение 

за Мексико дали да напишат или не чек 

за 5-10 милиарда долара и да продъл-

жат да получават 24 милиарда годишно 

помощ”. Сега обаче това обещание ще 

трябва да се спази. А Конгресът, дори 

когато беше под пълния контрол на 

републиканците, не искаше да осигури 

финансиране. А сега, когато демократи-

те държат Камарата на представителите, 

това изглежда още повече от невъз-

можно. Те категорично казаха “Не!” на 

Тръмп. Многократно. В интервюта, по 

телевизията, в туитър и право в лицето 

на президента, седейки около масата в 

Ситуационната зала. (Тръмп я използва, 

за да създаде усещането за някаква кри-

за и драматична ситуация по границата.)

Тази категоричност изглежда по-

дразниха милионерския син, сега 

президент, който не е свикнал да му се 

отказва.

Във вторник, след две години упра-

вление, Тръмп за първи път направи 

обръщение от Овалния кабинет. Пре-

дишни президенти са използвали това 

място и телевизионния праймтайм, за 

да обединят нацията в реални кризи. 

Тръмп ги използва, за да залее с лъжи, 

полуистини и 

да внуши поредна порция 
омраза към цяла група в 

обществото – имигрантите

В обръщението си Доналд Тръмп каза, 

че на границата на Съединените щати 

с Мексико има разрастваща се хумани-

тарна криза и криза със сигурността, 

въпреки че пресичанията на границата 

са намалели през последните години.

Всъщност те са на най-ниското си ниво 

за последните 10 години. По времето на 

Джордж У. Буш задържаните имигранти 

по границата с Мексико са били около 

1,6 милиона души според данни на 

Граничната полиция. От 2014 г. насам за-

държаните на южната граница са между 

415 и 570 хиляди души. 

Желаната от него стена е причина за 

частичната парализа на федералното 

правителство, продължаваща вече над 

20 дни, и е най-дългата в историята на 

страната.

Тръмп твърди, че Мексико ще плати 

за стената като част от новото търговско 

споразумение между САЩ, Канада и 

Мексико.

Това не е вярно. Новото споразумение 

е съвсем лека промяна на сега същест-

вуващото НАФТА. То все още не е в сила, 

защото не е ратифицирано от Конгреса. 

В него няма провизии, които да увелича-

ват по някакъв начин приходите в САЩ 

от Мексико, които биха могли да бъдат 

използвани за строежа на стената.

Друго невярно твърдение на Тръмп 

е, че повечето от хероина, който влиза 

в САЩ, идва чрез незаконно пресичане 

на границата. Статистиката на имигра-

ционните и полицейските власти обаче 

сочи, че хероинът идва предимно през 

законните гранични пунктове, скрит в 

различни други стоки и превозван в ав-

томобили, които влизат легално в САЩ.

Пълен разбор на думите на Тръмп сре-

щу фактите може да намерите на нашия 

сайт www.BG-VOICE.com. 

Речта не промени много настроенията 

във Вашингтон. На следващия ден Тръмп 

напусна бесен срещата с лидерите в 

Конгреса, на която обсъждаха да се 

сложи край на частичното закриване на 

правителството. Той нарече дискусиите 

с демократите „пълна загуба на време”.

„Просто напуснах срещата с Чък и 

Нанси, пълна загуба на време. Попитах 

какво ще се случи след 30 дни, ако бързо 

отворя нещата, ще одобрите ли сигур-

ността на границите, която включва 

стена или стоманена бариера? Нанси 

каза: “Не.” Аз казах бай-бай, нищо друго 

не работи!“ – написа в twitter Тръмп.

„За съжаление президентът просто 

се изправи и излезе”, каза Чък Шумер, 

лидер на демократите в Сената. – Той 

попита председателя на Камарата (Нан-

си) Пелоси: “Ще се съгласите ли на моята 

стена?” Тя каза: „Не.“ И просто стана и 

каза: „Тогава няма какво да обсъждаме.“ 

Той просто излезе и отново видяхме из-

блик на гняв, защото той не получи това, 

което иска, и просто излезе от срещата.”

Пелоси каза, че Тръмп е „нечувствите-

лен” към 800 000 федерални работници, 

които не получават заплати, и спомена-

ва за привилегирования произход на 

Тръмп.

„Той мисли, че може би просто биха 

могли да попитат баща си за пари, но не 

могат”, каза Пелоси.

Малцина са критиците на Тръмп 

в собствената му партия, макар че 

виждаме пропукване на подкрепата за 

неговите действия и там. Позицията на 

републиканците е в остър контраст с 

повечето американци, които не одобря-

ват начина, по който Тръмп си върши 

работата. Като цяло 54 процента от 

американците се противопоставят на 

изграждането на стена по границата 

според разпространено през декември 

допитване на „Куинипиък”. В същото 

време 86 процента от републиканците 

подкрепят предложението.

Тези числа помогнаха на демократите 

да останат обединена опозиция.

Извънредно положение

И понеже Тръмп не получава какво-

то иска, той многократно заяви, че е 

готов да обяви извънредно национално 

положение и по този начин да заоби-

коли Конгреса. Според в. “Вашингтон 

пост” Белият дом е започнал да подготвя 

терена за това, цитирайки два запознати 

източника.

Обявяването на извънредно положе-

ние ще бъде оспорено несъмнено в съда 

от противниците на Тръмп, но то може 

да е начин за излизане от задънената 

улица и да поправи пътя към подновява-

не на работата на федералните учреж-

дения. Парализата там продължава вече 

трета седмица и засяга около 800 000 

души.

Тръмп е поръчал освен това на инже-

нерния корпус към сухопътните сили да 

определи колко бързо ще могат да бъ-

дат сключени договори за стената и дали 

строителството ще може да започне до 

45 дни според един от източниците. 

Парите може да дойдат от бюджета на 

FEMA за справяне с урагани, бури и дру-

ги природни бедствия, както и парите за 

инфраструктура на армията. 

 Каквото и да реши, стена едва ли ще 

има, а политическото поражение за 

Доналд Тръмп ще е колосално. А може 

би и фатално.

За Тръмп, изглежда, няма много 

печеливши решения в създадената от 

него криза – президентът, изглежда, се 

блъсна в стената, която сам построи от 

инат и недалновидна политика.

Тръмп се удари в собствената си стена

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

П
резидентът Доналд Тръмп 

напоследък казва, че сте-

ната с Мексико трябва да 

е изградена от стоманени 

стълбове, които той нарече „много ва-

жни за сигурността по границата” по 

време на обръщението си към нация-

та във вторник. От Министерството на 

националната сигурност обаче казват, 

че пробите на прототипа за стена от 

подобни стоманени стълбове показ-

ват, че те могат да бъдат разрязани.

Снимка на телевизия NBC показва 

и резултата от теста, направен от екс-

перти на Военноморския флот, които 

опитали да унищожат бариерите с 

набор от инструменти, които може да 

бъдат купени във всеки магазин като 

Home depot.

Прототипите се намират в Отай 

Меса, Калифорния, на границата с 

Тихуана, Мексико. Самият президент 

ги посети през март 2018 г., за да ги 

инспектира.

Гранични стени, изработени от 

стоманени конструкции, са използ-

вани и от предишни администрации, 

но доклад на DHS от края на 2017 г. 

показва, че 8-те стоманени конструк-

ции са подлежащи на пробив.

В отговор говорителят на Гранична-

та полиция Ралф Десио каза, че дизай-

нът на прототипите „не е направен, за 

да бъдат неразрушими, а за да спрат 

опитите за катерене, ровене или друг 

тип пресичане на бариерите”.

Стената на Тръмп може лесно да бъде нарязана





WORLD ТЕЛЕГРАФ
15 жертви на лошото време в Европа

Лошо време налегна голяма част от Европа. 

Южна Германия и Австрия са блокирани от 

почти 1 метър сняг. Десетки населени места са 

без ток. Има затворени пътища и паднали дървета. 

Поне 15 души са загинали заради суровата зима.

В Алпите беше обявена най-високата степен на 

опасност от лавини. 16-годишно момче загина в 

сряда, след като беше пометено от снежната маса. Сняг и студ парализираха и 

Гърция, където през седмицата бяха измерени минус 21 градуса по Целзий.

Синоптиците предупреждават, че лошото време ще продължи, а сняг ще вали 

без прекъсване до петък.

Подозрителни пратки до посолства 
в Австралия

Подозрителни пакети бяха изпратени до 

няколко посолства в Австралия. Полицията 

арестува мъж във връзка с инциденти-

те. Броят на пратките е бил 38 и те вероятно са 

съдържали опасни вещества. Пакетите са били из-

пращани до чуждестранни консулства в градовете Мелбърн, Канбера и Сидни.

48-годишният мъж е задържан в дома си в Шепартън, щата Виктория. Той 

трябва да се яви пред съд в Мелбърн.

Сред мисиите, съобщили за подозрителните пакети, са тези на САЩ, Велико-

британия, Индия, Южна Корея, Пакистан, Израел, Швейцария и Гърция. По-рано 

в понеделник бе открита и отстранена подозрителна пратка до аржентинското 

консулство в Сидни.

Макрон ще укротява 
с дебати „жълтите 
жилетки“

Френският президент Макрон предвижда големи национални дебати 

в средата на януари. Те са третата част от стратегията на Макрон да 

сложи край на демонстрациите на „жълтите жилетки“, които започна-

ха в знак на несъгласие с вдигането на данъка върху горивата и прераснаха в 

по-широка съпротива срещу стандарта на живот. Президентът вече се отказа 

от вдигането на данъка и обяви редица мерки, сред които увеличаване със 100 

евро на минималната заплата.

„Големите национални дебати” са опит на Макрон да удовлетвори исканията 

на „жълтите жилетки” за повече глас в управлението на страната.

Китай и Северна 
Корея си разменят 
визити
Президентът на Китай Си Цзинпин прие 

поканата на севернокорейския лидер 

Ким Чен-ън да направи официално посещение в Пхенян.

Ръководителят на Северна Корея е връчил официалната покана на китай-

ския си колега на двустранната им среща в Пекин на 8 януари вечерта. Ако Си 

Цзинпин пристигне в Пхенян, това ще е първото посещение на китайски лидер 

в КНДР, откакто Ким Чен-ън е поел висшия пост през 2011 г.

От 7 до 10 януари председателят на държавния съвет на КНДР бе на посеще-

ние в Пекин по покана на Си Цзинпин.

Египет прати 
в затвора най-
известния активист
Съд в Египет осъди най-известния 

активист в страната Ахмед Дума на 15 

години затвор за участие в размирици 

и нападение срещу силите за сигурност през 

2011 г.

Според правозащитници присъдата е най-тежкото посегателство срещу акти-

вист след военния преврат, свалил президента ислямист Мохамед Морси преди 

пет години. Оттогава в Египет са вкарани в затвора хиляди привърженици на 

ислямистката опозиция, либерални активисти и журналисти.

Ахмед Дума бе водеща фигура в продемократичния бунт, свалил от власт 

автократичния президент Хосни Мубарак през 2011 г.
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Б
ългарка влезе в 

криминалните но-

вини на Италия с 

издевателства над 

съпруга си, пенси-

ониран тоскански 

пожарникар.

Съдът в град Пистоя осъди 

преди дни 51-годишната Богда-

на Маринова на 18 г. затвор за 

смъртта на мъжа й Антонио де 

Вит Моленди.

Обвиненията са за малтре-

тиране и насилие над бившия 

огнеборец, в резултат на които 

той получил инфаркт и почи-

нал. Българката е обвинена и 

за неоказване на помощ на съ-

пруга си. По тялото му били от-

крити 22 рани и отоци, заради 

което се смята, че сърцето му не 

е издържало на непрекъснатия 

стрес, на който бил подложен.

Безжизненият мъж бил на-

мерен в дома си в Пистоя на 5 

февруари 2017 г.

Маринова беше арестувана 

година след смъртта на Мо-

ленди. Това стана след дълъг и 

сложен процес по събиране на 

доказателства срещу нея. След 

месеци разследване, включ-

ващо контролиране на теле-

фонните разговори и вземане 

на показания от 30 свидетели, 

следователите стигнали до 

заключението за жестокото 

отношение на жената към 

пенсионера.

Според властите българката 

биела и унизявала Моленди, 

като го лишавала и от всякакви 

финанси. Често той бил прину-

ден да проси пари от съседи и 

познати. Стаята, където било 

открито тялото му, била опре-

делена от следователите като 

стая на мъченията – в нея имало 

само легло, а стените били 

оцапани с кръв.

Прокурорът по делото поис-

ка 17 г. затвор за българката, но 

съдът реши още по-тежка при-

съда от 18 г. заради прецедент 

в съдебното минало на жената. 

През 2007 г. съдия в Сиена 

заповядал отдалечаването на 

Маринова от къщата, в която по 

онова време се грижела за въз-

растен човек. И в този случай 

обвинението към нея било за 

малтретиране. Малко след това 

тя била поставена под домашен 

арест за неспазване на прило-

жената й мярка.

През 2009 г. я осъдили на 1 

година и 10 месеца затвор, но 

присъдата не била изпълнена. 

Маринова се преместила в 

Пистоя, където се омъжила за 

Моленди.

Българката винаги е отричала 

да е прилагала насилие над 

мъжа си. Според нея той падал, 

защото страдал от епилепсия.

Българка в Италия убила мъжа 
си с тормоз и мъчения
51-годишната Богдана Маринова бе 
осъдена на 18 години затвор



З
дравейте, скъпи приятели и 

читатели! Днес ще обърнем 

внимание на една много 

важна тема, която ще засяга 

финансовите ни успехи в 

Америка в кратко- и в дълго-

срочен план.

Нека днес поговорим малко повече 

за взаимните фондове, които същест-

вуват до голяма степен в нашите 401К 

планове и други видове инвестиционни 

и пенсионни сметки. Много от нас се 

плашат от тези фондове и като цяло от 

стоковия пазар, но от това, което лично 

наблюдавам по време на работата с мно-

го различни хора, е, че този страх идва 

основно от липсата на точна и конкретна 

информация за това как точно работят 

механизмите на тези фондове – какви са 

рисковете и как можем да правим пари с 

тяхна помощ.

Много от вас вече имат пенсионно 

осигуряване, което им е предоставе-

но от работодател, а други пък имат 

собствена пенсионна сметка, наречена 

IRA или Solo 401K. Независимо къде се 

намирате в тези две ситуации, вие ще 

сте изправени пред голямата дилема – в 

кои точно фондове да инвестирам, за да 

мога да осъществя по-голяма печалба 

от инвестираните пари в течение на 

времето?

Трети пък са инвестирали в тези 

същите така наречени взаимни фондове 

(mutual funds), но не с цел пенсиони-

ране, а просто като начин да избегнат 

данъчното облагане чрез Traditional IRA, 

но нямат нужната информация.

Къде да инвестират 
правилно

Насочват се към най-близката банка, 

вкарвайки парите си в криминално ни-

ските лихвени проценти, които в момен-

та банките дават на спестовни сметки, 

варирайки около от 0.1% до 1.5%, които 

в дългосрочен план са напълно заличе-

ни от инфлацията.

Нека вземем под внимание, че ин-

флацията е средно около 3% на година, 

което автоматично показва, че ако сте 

“инвестирали” пенсионната си сметка в 

кешов спестовен акаунт, за да “избегнете 

риска”, то вие без абсолютно никакво 

съмнение и риск губите над 2% всяка 

година от инфлацията.

Според мен това е много жалко и 

мисля, че е време за нас, българите, да 

започнем да се информираме, да се на-

учим да бъдем по-добри слушатели и да 

задаваме правилните въпроси относно 

парите си. Много от нас са изключително 

скептични към инвестирането на пазара, 

без да знаят истинските факти, цифри 

и начини на инвестиране, и бягаме към 

“сигурното”.

Проблемът обаче е, че всичко, което 

е поставено под печата “гарантирана 

сигурност” в Америка, е обикновено 

губещо в краткосрочен или дългосрочен 

план в Америка, защото то се използва 

като игра на думи, отправена към неин-

формираната маса от хора, за да могат

да се съберат ресурси

които да се инвестират от големите 

играчи на печалба, а трохите от нея 

отиват за страхливия, искащ сигурност 

средностатистически човек, който се 

радва и “на малкото, но сигурно”.

Ако и вие мислите така, гарантирам ви, 

че единственото сигурно в тази ситуация 

е, че ако не започнете да се интересувате 

повече и да променяте гледната си точ-

ка, то тогава вашето финансово бъдеще 

е поставено под огромен риск. Поради 

тази причина днес реших да ви изложа 

механизмите на инвестиционните фон-

дове. Аз вярвам, че няма рационално 

мислещ човек, който, след като разбере 

структурата на тези финансови инстру-

менти, няма да се радва да ги използва в 

своето инвестиционно портфолио.

В каквато и ситуация да се намирате в 

момента, ако използвате тези фондове 

като част от пенсионното си осигурява-

не или инвестиционната си програма, то 

вие трябва да знаете как точно можете 

да увеличите потенциалните си печалби 

от този вид инвестиция и какви са трите 

начина, чрез които можете да спечелите 

през годините, както и какво да пред-

приемете в моментите, когато има спад 

на пазарите.  

Изплащане на дивиденти

Дивидентите на инвестиция във взаи-

мен фонд са много ценна част от нашите 

печалби, а също така и много сигурна. 

Обикновено ние получаваме дивиденти 

от даден фонд, когато той е инвестирал 

в големи компании, които са лоялни към 

своите акционери, и всяко тримесечие 

се отплащат за доверието с изплащане 

на определен процент от печалбите и 

дохода обратно към акционерите, които 

сме ние в този случай.

Втори начин да получим дивиденти 

е да сме инвестирали във фонд, който 

е съсредоточен върху закупуването на 

корпоративни или държавни ценни 

книжа. В този случай нашите пари не са 

използвани за закупуване на акции, а за 

даване на сума под формата на заем на 

дадена компания или институция, която 

е задължена да ни изплаща определен 

процент наем на парите, които е взела 

от нас, докато не ликвидираме и не 

продадем ценните книжа обратно там, 

откъдето сме ги закупили.

Продължава в следващия брой

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

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

Една от причините е липсата на точна информация по темата

Защо се страхуваме от 
инвестиционните фондове?
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П
рез май Брус 

Клийвър пред-

прие една от 

най-важните 

стъпки в 130-го-

дишната история 

на международния производи-

тел на диаманти De Beers. Сега 

вече компанията ще започне 

да продава диаманти, израбо-

тени в лабораторни условия. 

Началото на проекта Lightbox 

Jewellery със сигурност говори, 

че минната компания, основана 

през XIX в., сменя посоката си 

на развитие.

Това ли е бъдещето 
на индустрията

Решението, което изненада 

много от конкурентите на ком-

панията, беше взето, за да може 

De Beers да се сдобие с повече 

възможности за продажби. Ди-

амантите, които се произвеж-

дат в лабораториите, повдигат 

екзистенциални въпроси за 

индустрията – например какъв 

е смисълът да се разработват 

минни находища за естествени 

диаманти, щом може по по-

лесен начин да бъдат добивани.

„Рискът да се опиташ да се 

наложиш на два пазара е много 

по-голям от този да рискуваш 

да не направиш абсолютно 

нищо”, коментира Клийвър 

пред Financial Times.

Докато продажбите на из-

куствени диаманти формират 

само 2% от световния пазар, 

продукцията им расте с 15 

до 20% на година, става явно 

от данни на консултантската 

компания Bain. Например 

базираната в Сан Франциско 

Diamond Foundry строи фабри-

ката MegaCarat във Вашингон, 

а през юли Федералната тър-

говска комисия на САЩ прие, 

че към диамантите вече спадат 

и лабораторно създадените 

скъпоценни камъни.

Клийвър аргументира реше-

нието си с това, че продажбите 

на лабораторни диаманти са 

определени за еквивалент на 

минните, а пък струват с от 20 

до 30% по-малко. „Преди всич-

ко причината е, че натуралните 

диаманти са истински, редки 

и всеки от тях е уникален, но... 

затова и ще се изчерпят по ня-

кое време. Най-основен обаче 

е фактът, че са скъпи”, казва 

Клийвър.

Чрез новия си проект 

Lightbox производителят се 

стреми да намали цената на 

лабораторно произвежданите 

диаманти и да ги постави в 

отделна категория. По думите 

на Клийвър идеята е с цел „да 

се предложи на клиентите това, 

което искат – нещо, което е 

забавно, модерно и сантимен-

тално, и после да им се обясни 

разликата между двата вида, 

за да могат да направят сами 

избор.”

Цената е от значение

Скъпоценните камъни на 

Lightbox са в различни цветове 

– розово, синьо и бяло, и се 

произвеждат в лаборатория в 

Аскот, недалеч от Лондон. Те 

всички струват 800 долара за 

карат, което е доста по-ниска 

цена от тази на други лабо-

раторни диаманти, както и от 

тази на естествените, тъй като 

естествено оцветените минни 

диаманти могат да струват 

стотици хиляди долари.

През последните години се 

наблюдава доста голям спад на 

цените – през 2008 г. един карат 

е струвал 4000 долара, докато 

сега е в диапазона между 300 

и 500 долара според данни на 

Bain. Tова може да е причината 

да е по-възможно създаването 

на по-големи количества ка-

чествени скъпоценни камъни 

в лабораторна среда, които да 

могат да се конкурират с ес-

тествените при изработката на 

бижута или сватбени пръстени.

За да понижи още повече це-

ните в бъдеще, De Beers ще от-

вори завод в Орегон, който ще 

има капацитета да произвежда 

500 хил. карата на година.

„Тези, които могат да произ-

веждат на по-ниски цени, ще 

успеят в бизнеса. Както е и в 

другите индустрии – тези, които 

създават най-евтините проду-

кти с най-големите мащаби, ще 

спечелят, затова и цените ще 

паднат.”

Все пак на заден 
план

Според анализатора Пол 

Зимниски действията на De 

Beers вече са спомогнали за 

свалянето на цените на лабора-

торните диаманти в сравнение 

с естествените – за 1 карат це-

ната е паднала с 43% през 2018 

г. Той добавя, че е вероятно тен-

денцията да продължи и през 

тази година, тъй като на пазара 

ще се намесят и конкуренти от 

Китай. Някои от съперници на 

De Beers обаче се придържат 

все още към политиката си за 

по-високи цени. Например 

Diamond Foundry обяви, че ще 

повиши цените със средно 15% 

през 2019 г.

Клийвър обаче подчертава, 

че дори и проектът Lightbox да 

се окаже много добра инвести-

ция, лабораторно създаваните 

диаманти няма да се превърнат 

в значима част за бизнеса. Ком-

панията, която е собственост 

на Anglo American, ще похарчи 

по-малко от 100 млн. долара за 

проекта Lightbox през след-

ващите четири години, докато 

има около 10 млрд. долара раз-

ходи за естествените диаманти 

и маркетинга им през след-

ващите пет до шест години. 

Той подчертава: „Ние правим 

бизнес с естествени диаманти и 

това е нашето бъдеще.”

Бизнесът с изкуствения 
блясък на диамантите
Пазарът на скъпоценните камъни, 
произведени в лаборатория, расте



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

В 
края на миналата седмица 

името на една българска 

банкерка влезе в между-

народните новинарски 

емисии с крупен скандал, 

който разтърси финансо-

вия свят. Заедно със свои колеги от Creit 

Suisse тя е извършила измамна схема за 

2 млрд. долара.

37-годишната Детелина Събева бе 

арестувана в Лондон и чака екстради-

ция за САЩ, където окръжен съд им е 

повдигнал обвинения.

Коя е българката, замесена в крупния 

скандал? Вестник „168 часа” публикува 

нейна снимка от интернет, на която кра-

сивата стройна блондинка позира пред 

камина по тесни дънки, широка блуза и 

обувки на висок ток с мотиви на зебра.

Фотото е неофициално, защото Дете-

лина Събева е изтрила абсолютно цяла-

та информация за себе си в мрежата. На 

друга снимка в Instagram младата дама 

е в компанията на мъжа си на конни 

състезания. На този етап няма офици-

ално потвърждение, че снимката е на 

скандалната банкерка, но от вестника 

приемат за доказателство контактите 

й в социалните мрежи, между които 

фигурират мъжът й и нейните родители. 

Освен това в листата с приятели има и 

служители на швейцарската банка Creit 

Suisse, от която с помощта на

българката, която 
си е затворила очите

за някои изисквания, са преминали 

незаконно рекордните 2 млрд. долара. 

Българката е замесена в престъпна-

та схема за източване чрез проекти, 

свързани с корумпирани чиновници в 

Мозамбик.

До момента нямаше никакви данни 

за българката, нито дори нейна снимка. 

Според специалисти прекалената 

дискретност както в регистрите, така и в 

мрежата не е случайна и най-вероятно 

тя е ползвала специални услуги, за да 

запази възможно по-голяма аноним-

ност. И действително, въпреки срав-

нително високия пост, който е заемала 

– вицепрезидент на отдел в между-

народната финансова институция, за 

Събева и нейното семейство е трудно 

да се открият подробности от публично 

достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в 

Имотния регистър, откъдето става ясно, 

че през 2008 г. бъдещата банкерка

се е сдобила 
с апетитен имот в София
Така още преди 10 години, когато е 

едва 29-годишна, заедно с чужденец тя 

Детелина Събева 
е родом от Плевен, от 

явно заможно семейство

Коя е българката, разтърсила 

финансовия свят?
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е станала собственик на апартамент от 

236 кв. м на „Симеоновско шосе”. Цената 

на имота е доста солена – 134 хил. евро. 

По данни от Агенцията по вписванията 

за скъпата покупка поне част от сумата 

е била набрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, 

крупната сума е била изплатена през 

лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена.

Нейният съсобственик и вероятен 

съпруг – французинът Лоран Жак Келен, 

работи в Credit Suisse, ако се вярва 

на информацията от профила му във 

Facebook. А българката е била в същата 

кредитна институция, но само до 2013 г., 

когато внезапно напуска и заличава вся-

какви следи както за дейността си в нея, 

така и за другите си публични изяви.

В опит да изясни случая „168 часа” 

търси връзка и с предполагаемата 

сестра на банкерката – Елеонора Събе-

ва-Ромбо. От нейния офис в България 

обаче обяснили, че в момента тя се на-

мира в чужбина и ще може да коменти-

ра най-рано след седмица. Семейството 

на обвинената в крупни финансови 

машинации произхожда от Плевен и 

явно е заможно.

На името на  
баща й Ваньо Събев

в Търговския регистър се водят две 

фирми. Отделно от обяви, придруже-

ни от лъскави снимки, става ясно, че 

семейството й дава солидна заплата 

от 1400 лева на желаещи да помагат в 

стопанисването на личната им ферма 

в Трявна. Отделно в родния им град 

притежават железарски магазин и стро-

ителна фирма.

Повече от оскъдни са и данните за 

обявените за нейни съучастници във 

финансовата измама. На 4 януари 37-го-

дишната ни сънародничка беше аресту-

вана в Лондон заедно с новозеландеца 

Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх.

Отделно от тях заради същата афера 

бяха задържани и бившият финансов 

министър на Мозамбик Мануел Чанг, 

и ливанецът Жан Бустани. Висшият 

чиновник от африканската страна е 

бил задържан още миналата събота в 

Йоханесбург.

Става дума за

поредица  
от финансови трансакции

и държавно гарантирани заеми от 

международни инвеститори, предоста-

вени на правителството на Мозамбик 

от 2013 до 2016 г. с цел разработване на 

морски проекти, включително за пре-

работка на риба тон и брегова защита. 

Като гаранция по кредита е обещан 

достъп до газови полета в бившата 

португалска колония. В крайна сметка 

обаче се оказало, че страната изобщо не 

притежава такива богатства.

В същото време по информация от 

съда участниците в схемата „умишлено 

са отклонявали части от постъпилите 

заеми, за да присвоят най-малко 200 

млн. долара подкупи и рушвети за себе 

си. Според следствието Събева е взела 

„само” 2 млн. щатски долара, за да си за-

твори очите за нарушенията, а лъвският 

пай е отишъл у съучастниците й.

В момента банкерите, между които е и 

Събева, са пуснати под гаранция в Лон-

дон, докато тече процедурата по екстра-

дирането им в САЩ. Повдигнати са им 

четири обвинения – за пране на пари, 

за корупционни практики в чужбина, за 

заговор за измама с ценни книжа и за 

измама на инвеститори. От обвинител-

ния акт на американския окръжен съд 

в Ню Йорк става ясно, че схемата е била 

подготвяна още от 2011 г.

О
т обвинителния акт на 

окръжния съд в Ню Йорк 

става ясно, че престъпна-

та схема включва заеми 

за държавни предприятия в Мо-

замбик. Чрез серия от финансови 

трансакции, извършвани главно в 

периода 2013-2016 година, са били 

взети заеми за над 2 млрд. долара, 

гарантирани от правителството на 

Мозамбик. В хода на самите тран-

сакции обвиняемите измамили 

инвеститори. Те създавали морски 

проекти, използвайки ги, за да 

събират пари, чрез които да печелят 

за себе си, и „умишлено отклонявали 

части от постъпилите заеми, за да 

платят най-малко 200 милиона дола-

ра подкупи и рушвети на самите тях, 

на служители на правителството на 

Мозамбик и на други лица”.

В изявление банка Credit Suisse 

заяви, че тримата бивши нейни 

служители са обвинени от властите 

в САЩ в „заобикаляне на вътрешния 

ни контрол” чрез измама, свързана с 

правителството на Мозамбик.

„Не е предприето никакво на-

казателно действие срещу самата 

Credit Suisse. В обвинителния акт се 

твърди, че бившите служители са 

работили, за да осуетят вътрешния 

контрол на банката, като са действа-

ли с мотив за лична печалба и са се 

опитвали да скрият тези дейности от 

банката”, се допълва в изявлението 

на швейцарски кредитор.

Обвинението твърди, че бившите 

банкери на Credit Suisse са под-

помогнали държавни лица в една 

от най-бедните страни на света 

– Мозамбик, да затъне в по-голям 

дълг чрез „юридически съмнител-

ни проекти, чието обосноваване е 

несигурно”. Кредитите били скрити 

от чуждестранни донори, които впо-

следствие разбрали за тях и спрели 

своята международна помощ, което 

накарало южноафриканската нация 

да не изпълни задълженията по дъл-

га си в началото на миналата година.

Из обвинителния акт
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Н
ов технологичен продукт 

с българска следа си 

проправя път на па-

зара в Америка. Leah 

Headphones са следващо 

поколение слушалки, 

чийто дизайн е различен от всичко, 

което сме виждали до момента .

„Идеята за слушалките е на съдруж-

ника ми Александър, който обичал 

да си играе със светлина и така се 

родила идеята за осветяване на ухото, 

а впоследствие и светеща слушалка”, 

казва Христо Христов, съосновател на 

компанията. 

„Името идва от фразата “Light years 

ahead” („Светлинни години напред”), 

какъвто смятаме, че е продуктът ни, а 

ние я ползваме като “Light еars а head” – 

LEAH, или “Светещи уши на глава”, казва 

с усмивка Христо Христов. 

Основното нещо, по което Leah 

Headphones се различават, е светли-

ната. „Това, че светят, ги превръща в 

уникален продукт, който може да се 

използва за сигурност”, казва още Хрис-

то Христов. Според него слушалките ще 

са полезни на колоездачи, хора, които 

тичат в късните часове на деня, пътни 

работници или ловци. Светлината може 

да бъде забелязана от приблизително 

100 метра и 360 градуса. 

Освен различни и цветни слушалките 

предоставят превъзходен звук с високо 

качество, който пресъздава усещането 

за изпълнение на живо. „Основната 

разлика е светлината, но също така 

и комфортът при носене, а звукът по 

нищо не отстъпва на водещите марки 

в бранша”, казва Христо Христов, който 

вярва в успеха на слушалките. Той и 

съдружникът му стартират и кампания 

в Kickstarter, за да съберат средства за 

поточна линия. „Краткосрочно идеята 

е да се наберат средства, с които да 

направим пилотна линия, а след това и 

по-голямо производство и да продава-

ме по целия свят”, казва Христов. 

Слушалките имат няколко опции на 

осветяване, сред които постоянна и 

пулсираща светлина, както и светлина, 

алармираща за опасност. Управляват се 

с дистанционно и идват в 3 размера.  

Първият опит на българите да 

съберат пари за идеята си се оказа 

неуспешен, тъй като набраните пари в 

Kickstаrter.com са крайно недостатъч-

ни. Целта им е 100 хиляди долара, но 

събират едва 3 хиляди. От компанията 

обаче казват, че няма да се откажат и 

разработват по-евтин вариант, с който 

да съберат капитал.

Българи в Калифорния търсят финансиране 
за уникални светещи слушалки

Leah Headphones са както моден 
аксесоар, така и продукт за сигурност

Ч
етири награди за работата 

си през 2018 година получи 

топ брокерът на ипотечни 

кредити Димитър Димитров 

– президент на Connect Mortgage 

Group.  Той е в горния 1% по брой 

сключени ипотеки в САЩ и Илинойс 

на United Wholesale Mortgage – бан-

ката, която държи близо една трета 

от ипотечния пазар в САЩ. Отличи-

ето Димитров 

получава за 

втора поредна 

година. “За мен 

най-голямото 

удовлетворение 

в работата е, 

когато видиш 

усмивката 

на един нов 

собственик на дом. Когато клиентът 

е останал доволен от това, което си 

направил за него, и ти го покаже по 

някакъв начин”, казва Димитър.

Димитър Димитров започва в този 

бранш през 1999 година. “Обичах да 

общувам с хората, да говоря с тях. 

Една позната ми предложи работа 

в компания за ипотеки и ми каза да 

опитам. Хареса ми и започнах да 

го работя – вече 19 години”, казва 

Димитър.

За новата 2019 година казва, че 

се цели още по-високо, въпреки 

че последните две години са били 

много натоварени 

със сделки заради 

раздвижения пазар 

на недвижимите 

имоти.

Той не предвижда криза или заба-

вяне на пазара през следващите 12 

месеца. “Лихвените проценти отидоха 

надолу – в момента са най-ниски за 

последните няколко месеца, ако се 

сравни с края на миналата година. 

Сега през януари са на най-ниско 

ниво”, обяснява Димитров. Според 

него бързо раздвижване на пазара 

ще има през март. Но това зависи и 

от решението на Федералния резерв 

дали отново да вдигнат основния 

лихвен процент, който определя и 

лихвите по ипотеките. Засега оттам 

дават сигнал, че ще задържат.

Поредно отличие за Димитър 
Димитров в света на ипотеките

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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Е
дна българка е част от 

новия свят, който създава 

бъдещето на безпилот-

ните коли. 34-годишната 

Светлана Дичева разработ-

ва прототипи на напълно 

автоматизирани автомобили във фирма, 

която обслужва едни от големите марки 

в автомобилната индустрия.

Целта на работата й е да осигурява 

сигурността, която безпилотната кола 

може да даде на автомобилния транс-

порт, и да намали драстично катастро-

фите по пътя, за които често са виновни 

преумората, невниманието на шофьора 

или лошите пътни условия. В повечето 

случаи тези фактори може да бъдат 

предвидени и по този начин избегнати. 

За момента функциите, които разработ-

ва Светлана с колегите си, са предназна-

чени за

прототипи на 
автоматизирани коли

Светлана е родена в средногорския 

град Пирдоп и живее в Париж. Тя из-

минава дълъг път от малкото градче до 

френската столица.

Родителите й са съвсем обикновени 

хора. Преди да се пенсионира, баща й 

работи като технически ръководител на 

строителен обект, а майка й – в ХЕИ-Со-

фия.

“Имах шанса да отрасна с току-що 

издоено прясно краве и козе мляко, с 

домашно месо, плодове и зеленчуци. 

Детството ми не е било лесно, както на 

много деца от провинцията, които нямат 

възможността да имат разнообразно 

всекидневие, и бързо си дадох сметка, 

че на нашата улица има все по-малко 

деца и все повече възрастни хора”, раз-

каза тя пред „24 часа“.

След няколко стажа във Франция, ста-

нали възможни по програми за обмен 

на студенти, Светлана се установява в 

Париж.

“Дойдох сама в Париж и се установих 

сама,

без да търся подкрепата 
от когото и да е

което е безумно смело и също толко-

ва наивно. Само един млад човек, който 

не познава изцяло живота, би могъл да 

го понесе”, откровено признава тя.

В Париж започва да преподава първо 

в университета, в който пише доктората 

си. Там води специалности на англий-

ски, сред които “Планиране на въздуш-

ни и космически мисии” и “Задаване 

на траектории”. След това продължава 

кариерата си в друг университет, в кой-

то преподава “Възобновяеми енергии и 

устойчиво развитие”.

“Бях ръководител на половината от 

випуските от трети, четвърти и пети 

курс по тази специалност, като следях 

изцяло подготовката на студентите ми 

за успешна кариера. Бях и дипломен 

ръководител и преподавах по много 

други предмети: “Автоматика”, “Авто-

матизирани процеси”, “Интелигентни 

енергийни мрежи”. А в друго висше 

учебно заведение – „Програмиране 

на микроконтролери”, „Обработка на 

цифров сигнал” и т.н. Така

преподавах едновременно 
в 3 университета на 2 

езика

– английски и френски”, разказва тя.

За да развие вече наученото от теори-

ята, Светлана решава да направи стъпка 

към инженерната работа във фирма, 

която се занимава не само с наука, но и с 

индустриализиране на такива методи и 

процеси. Така става част от млад екип на 

френската компания AKKA.

“Една от основните дейности на фир-

мата е обслужването на всички сфери 

на автомобилостроенето, като един от 

нашите най-важни партньори е “Рено”. 

Екипът ни се занимава основно с научни 

изследвания, чиято цел е напълно да 

се автоматизират автомобили. Много 

световни производители предоставят 

на пазара подобни функции в най-нови-

те версии на колите си – като започнем 

от помощта при паркиране, преминем 

през адаптиране на поведението на ко-

лата спрямо трафика при задръстване и 

стигнем до пълното автоматизиране на 

цялостния процес при придвижване

с висока скорост по 
магистрала

– обяснява 34-годишната българка.

Една от мотивациите й, за да премине 

в тази област, е сигурността, която ав-

томатизацията може да даде на автомо-

билния транспорт. Друг важен момент 

е пестенето на време. “Аз лично губя в 

най-добрия случай по три часа на ден, 

за да стигна до работата си и да се при-

бера. И като всеки друг бих предпочела 

да работя или да имам възможността да 

си почина пълноценно през това време. 

Оптимизирането на този транспорт и 

предоставянето на нови услуги като по-

викването на абсолютно роботизирано 

и надеждно такси биха могли да проме-

нят начина ни на живот”, твърди тя.

Разбира се, тези прототипи остават 

изцяло електрически.

Нейната задача е да осигури цялост-

ното изучаване на закона за управление 

не само на една кола, но и на колона 

от моторни превозни средства, които 

следват автомобил водач и копират 

неговото поведение. Тези изследвания 

имат голямо приложение при превоз на 

стоки.

“Чрез тази технология един-един-

ствен автомобил водач би могъл да 

закара до определено място няколко 

транспортни средства от различен тип. 

Нейното разработване и приносът в изу-

чаването на мултимодалния транспорт 

са от голямо значение за мен”, казва 

Светлана.

Светлана Дичева разработва 
автоматизирани автомобили за 
най-големите марки

Една българка в света на 
безпилотните коли
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Б
ългарин държи от години 

едно от най-добрите 

кафенета в Лондон. То 

неведнъж е привличало 

вниманието на британ-

ската преса, класирано е 

на едно от първите места в таблицата 

за най-добри заведения londonist.com, 

пълно е с книги, пиано и други инстру-

менти.

Но най-хубавото на кафенето е, че то 

е социален проект и има социална кауза 

– да подпомага хората, които нямат 

възможност да изпият по едно кафе.

Собственикът на заведението, 

българинът Илиян Кузманов, обаче се 

сблъска с неочакван проблем. В наве-

черието на празниците кафенето му е 

било отнето и на негово място

вече работи друг човек

„Искаха да купят бизнеса, година и 

половина назад започнаха всички тези 

неща. Появиха се някакви купувачи. 

Имаше доста проблеми. В същото време 

трябваше да пътувам. В един момент ми 

се наложи да се върна в Лондон и наме-

рих една компания, която реално беше 

сключила договор с човека, когото бях 

оставил да управлява заведението. 

Най-интересно е чисто юридически как 

всичко това е минало“, разказа Кузма-

нов.

Кафенето е пълно с книги, вътре има 

пиано и други инструменти. Хора, които 

нямат възможност, може да си сипят 

безплатно кафе, чай, както и да си хап-

нат бисквитки. Пред вратата винаги има 

и храна за домашни любимци, разказа 

Илиян. Повечето от бездомните хора, 

които идвали в неговото заведение, 

били с куче, което споделяло съдбата 

им на бездомници.

EZO Bistro се намира в помещението 

на гарата на квартал Баркинг в англий-

ската столица.

Книгите в библиотеката са на българ-

ски, руски, френски и английски.  Освен 

че могат да си сипят

безплатно кафе и чай с 
бисквити

в заведението на българина посетите-

лите имат възможност да поиграят шах, 

защото част от масите са декорирани 

като дъски за древната персийска игра.

По стената са наредени картини, 

които се продават. Но те не са рисувани 

от известни майстори на четката, а от 

бездомни художници. На тях Илиян 

Кузманов се натъква чрез връзка с 

неправителствена организация, която 

събира средства за препитанието им.

Водата, която се предлага в кафето, 

също е част от кауза. От цената на всяка 

чаша се отделят средства, които постъп-

ват във фонд, набиращ пари за създава-

нето на водопроводи в Африка.

Всичко върви добре, докато се на-

месват чуждите интереси. Кафенето е 

отнето на Илиян чрез процесуален хаос, 

който по думите на българина, е възмо-

жен, тъй като очевидно англичаните

смятат чужденците за 
втора ръка

граждани, които трябва да са послуш-

ни и да си затварят устата, независимо 

какво им се случва.

В момента се води дело, провеждат 

се и срещи с посланика в Англия. Във 

фейсбук е създадена и група „Аз подкре-

пям едно от най-добрите кафенета в 

Лондон”.

Ученик от пазарджишката матема-

тическа гимназия Кирил Балдев, който 

също развива благотворителна кампа-

ния, замисля заедно с Илиян Кузманов 

да отворят подобно заведение със со-

циална кауза и другаде. В България вече 

има подкрепа за това в лицето на един 

от представителите на местната власт, 

кмета на Пазарджик Тодор Попов.

Илиян обаче е в очакване на новини 

от Лондон и благоприятно разрешаване 

на неговия проблем.

В заведението българинът предлагал безплатни книги и кафе

Илиян направи топ кафене в 
Лондон, но му го взеха
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Р
емонтът приключи 

точно навреме – 

преди поредното 

преизбиране на 

Владимир Путин 

за президент през 

миналата пролет. Седем години 

след началото на преустрой-

ството на Блатния площад в 

центъра на Москва вече всичко 

е готово, а резултатите обезо-

ръжиха дори и на най-големите 

критици на проекта, четем в 

обширен репортаж на „Франк-

фуртер алгемайне цайтунг” 

(ФАЦ).

Днес центърът на руската 

столица е с променен облик: 

изградени са нови широки гра-

нитни тротоари с велосипедни 

алеи, излъсканите до блясък 

площади с пейки и люлки за де-

цата привличат много посети-

тели, по улиците на града вече 

се движат и нови електрически 

автобуси, а подлези улесняват 

придвижването на пешеходци-

те. Панелните блокове, строени 

през шейсетте години на мина-

лия век на редица места в сто-

лицата, постепенно отстъпват 

място на модерни многоетажни 

жилищни сгради.

Цивилизоване на 
публиката

Тази урбанизация, „спусната 

отгоре”, третира жителите на 

руската столица като обект, 

който подлежи на цивилизова-

не, от каквото явно има нужда, 

посочва изданието и припомня 

един епизод: Също както през 

1928 година, когато при откри-

ването на парка „Горки“ той бил 

буквално стъпкан от тълпата, 

така и новият парк „Зарядие” 

край стените на Кремъл бил 

просто пометен от посетите-

лите – лехите с декоративни и 

редки насаждения били окра-

дени – хората явно ги късали, 

за да си ги засадят по домовете. 

Това наложило паркът да бъде 

затворен, докато унищожените 

насаждения не бъдат възста-

новени.   

Новият стил на живот в 

руската столица се харесва и на 

млади, и на стари, четем по-на-

татък в публикацията. Разче-

тите на архитектурното студио 

„Стрелка” сочат, че стесняване-

то на лентите за движение по 

улиците на града ще принуди 

автомобилите да забавят своя 

ход, ще накара повече хора да 

оставят колите си и да използ-

ват обществения транспорт. За 

това ще допринесат и новите 

такси за паркиране, които  то-

ку-що бяха увеличени на 5 евро 

за час. В същото време това

прокужда хората с 
по-ниски доходи

от централните райони на 

града, посочват не без основа-

ние критиците. Но по-високото 

качество на живота привлича 

и повече чужденци: „Москва 

междувременно се превърна в 

европейска туристическа ме-

трополия”, казва по този повод 

ръководителят на Австрийския 

културен форум в руската сто-

лица Симон Мраз.

Хипстър културата набира 

скорост в руската столица 

въпреки икономическата криза 

и санкциите на държавните 

органи. Луксозни супермарке-

ти или магазини за биологично 

чисти продукти, като вери-

гата „ВкусВилл”, предлагат на 

потребителите заместители 

на спрените от внос чуждес-

транни хранителни продукти. 

Бивши заводски халета се преу-

стройват на луксозни жилищни 

сгради и творчески центрове. 

На мястото на бившите автомо-

билни заводи „Зил” в южните 

райони на Москва например 

възникнаха елегантни апарта-

менти с авангардистки фасади 

и парк със спортен център.

„Моята улица”

Да споменем също и иници-

ативата „Моята улица”, чиято 

цел е да отърве обществените 

места и тротоарите от паркира-

ли автомобили и да освободи 

място за пешеходците. От 

нея обаче има и недоволни – 

собствениците на автомобили, 

които се чудят къде да дянат 

превозните си средства. А 

много московчани се шегуват, 

че настилките по някои улици 

и площади се сменят твърде 

често – навярно заради бизнес 

интересите на съпругата на 

столичния кмет Собянин, която 

притежава дял от фабрика за 

плочи.

Засега градската управа на 

Москва не успява да се справи 

с проблема за боклуците. 

Руската метрополия с нейните 

над  12 милиона жители не 

рециклира отпадъците си, а 

ги изхвърля (несортирани) на 

бунища в близки до руската 

столица населени места. Във 

Волоколамск, Коломна, Таруса, 

Клин и Наро-Фоминск местни-

те хора отдавна протестират 

срещу планините

токсични отпадъци 
край домовете им
които замърсяват почвата и 

въздуха. Заради недоволството 

на хората властите решиха да 

започнат да извозват отпадъци-

те до по-далечни места – също 

против волята на тамошното 

население. А това, че власти-

те планират в неопределено 

бъдеще да започнат да изгарят 

отпадъците и дори прекръс-

тиха тези нови бунища на „еко 

паркове”, не променя с нищо 

факта, че на тях продължава да 

се трупат боклуците на Москва.

Новата Москва: Блясък, лукс 
и боклук
Преобразената руска 
столица предизвиква 
възхищение, пише ФАЦ
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Д
нес всички говорят за 

дигиталната революция, 

Индустрия 4.0, феномена на 

социалните мрежи. Гово-

рят хора, които наистина 

разбират, но и такива, които 

не разбират. Самият факт, че всички 

коментират, идва да ни подскаже, че 

нещо се случва. Но всичко новo е добре 

забравено старо.

През далечната 1975 г. Пинк Флойд 

издаде албума си „Welcome to the 

Machine” – още тогава те изпяха: „Добре 

дошъл, синко, добре дошъл при маши-

ната. Къде беше толкова време? О, това 

няма значение, защото знаем къде си 

бил.“ И по нататък: „За какво мечтаеш 

днес? Няма значение, защото ние ти 

казахме за какво да мечтаеш.“

Това ви звучи актуално и познато, 

нали? Само да си припомним, че през 

1975 г. филмът „Матрицата“ още дори не 

е проект...

А какво става днес, когато знание-

то девалвира, защото няма нужда да 

знаеш, когато всичко е в мрежата. Не е 

нужно да се бъхтиш над учебниците и 

да търсиш книгите в библиотеките, ко-

гато всичко е на един клик разстояние.

Непроменен остава само човешкият 

манталитет, като неизменно остава 

само желанието за власт и контрол над 

останалите...

От друга страна, нашите деца са 

рожба на това поколение и дигитализа-

цията им носи свобода. Те общуват по 

друг начин, играят на различни игри, 

започват бизнес, без дори да го наричат 

така. Наскоро дъщеря ми (само на 17 г.) 

ми сподели, че обувките ми са доста де-

моде и каза, че ще ми вземе едни от тъй 

наречените младежки марки, защото 

им е рекламно лице в един от популяр-

ните сайтове за споделяне. Каза ми още, 

че е изкарала вече една сериозна сума 

пари, защото имала много последова-

тели, а също така правела дизайн на 

различни марки сноуборд!?  На хора от 

моето поколение това звучи абсурдно, 

но реалният свят се е преместил в мре-

жата, а не е навън. Дори за човек като 

мен, който повече от 22 г. съм работил 

за гиганти като „Сиско“, „3Com“, „US 

Robotics“ и „Microsoft“, a и съм компютъ-

рен инженер, това ми идва много.

От друга страна, в Калифорния от 

2008 г. има една компания, която се 

нарича „Second Life” („Втори живот“).  

Всички сме гледали филма „Аватар“ 

или поне тези от вас, които са прочели 

статията ми дотук, със сигурност са го 

гледали. Ами това го има още отпреди 

10 г. Човек може да си създаде свой 

аватар и да има втори шанс, като бъде 

успешен във виртуалния свят, ако не е 

бил в реалния... Та, в „Second Life” може 

да си по-красив, млад и да си успешен, 

да имаш пари, наречени линден (крип-

товалутите се появиха 5-6 години по-

късно). Мога да продължа още и още, 

но не трябва да си голям пророк, за да 

видиш, че всичко, което е написано или 

режисирано в романи и филми, рано 

или късно става реалност.

Истинският въпрос е: Дали сме готови 

за това?

Едва ли има еднозначен отговор, но 

едно е сигурно: сегашното устройство 

на държавите и бизнеса със сигурност 

не са готови. Питате ли се защо светът 

полудя, чудите ли се защо гигански 

компании изчезват, а икономическите 

кризи следват една след друга. Да си 

зададем и другия въпрос дали демо-

крацията, за която всички в Източна 

Европа се борихме, вече не е остаряла 

в сегашния си вид.  

От друга страна, в бизнеса мрежата 

позволява най-добрите експерти да 

работят съвместно по проекти, които 

са изключително важни за всички нас. 

Те могат да са глобалното затопляне, 

социални каузи...

Ние не можем един без друг и слава 

Богу!, а мрежата свързва хората дори 

отдалечени на хиляди километри, които 

споделят едни ценности. Днес може да 

станеш известен композитор, фотограф 

или художник само като споделиш това, 

което си създал.

Мрежата ни дава свобода, но и взема 

свободата, защото всичко минава през 

сайтовете на корпорации, които се бро-

ят на пръстите на двете ни ръце. Пътят 

към знанието и света не е безплатен, 

а валутата, с която плащаме, е нашата 

персонална идентичност. Дали някой 

от вас се сеща коя би била най-лук-

созната стока в дигиталната ера? Не, 

няма да бъде дрон или смартфон, или 

суперкомпютър. Това е нашата лична 

неприкосновеност.

Welcome to the 
Machine

блог

ПЕТЪР ИВАНОВ
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“Циганите в България 

станаха изключително нагли. 

Търпението на обществото 

се изчерпа.”

Вицепремиерът 

Красимир Каракачанов 

коментира ромското

нападение над 

военнослужещ във 

Войводиново

“Има ли по-голямо падение 

от това да се опитваш да при-

влечеш вниманието върху себе 

си, отърквайки се о един покой-

ник? Повръща ми се от вас.”

Сценаристът Иво Сирома-

хов за коментарите по повод 

смъртта на 

актьора 

Иван 
Ласкин

казана дума „В момента „Левски” прилича на 

„Литекс” от най-тъмните години. Някак-

ва черна дупка, в която не се знае какво 

се случва. Това не е отборът на народа.“

Бившият собственик на футболния 

отбор „Левски“ Тодор Батков

„Една мома била много глупава 

и като дошли да я искат годежари, 

родителите й я затворили да не 

се излага. Но тя излязла и попита-

ла гостите: Като идвахте по пътя, 

видехте ли едно лайно? Видехме. Е 

те това лайно аз съм го... Това прави 

българинът, заявява се.“

Психоложката Ани Владимирова 

с пример от фолклора за надписа 

„Локо“ върху Хеопсовата пирами-

да

„Рано или късно ДПС ще стане първа поли-

тическа сила в страната – ако не в нашето поколе-

ние, то в следващото.”

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ по повод 

29-ата годишнина на партията
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К
анабисът е невероятен. 

Може да облекчи стреса, 

тревожността, болката, 

гаденето и още редица 

симптоми. Но като всяка 

дрога и той носи своите 

рискове, главният от които се нарича 

„разстройство в употребата на кана-

бис” (CUD).

Изследванията показват, че около 

9 на сто от потребителите на мари-

хуана развиват някаква зависимост 

към нея.

Признаците за такова състояние 

са загуба на контрол, компулсивна 

употреба и болезнени последици от 

употребата на канабис. Нарастваща 

поносимост към марихуаната също 

може да бъде симптом на при-

страстяване.

В сравнение с дрогата като 

хероина, към която се пристрас-

тяват около една четвърт от 

вземащите я, рискът от развива-

не на зависимост към канабиса е 

много по-малък. Симптомите на 

абстиненция след прекратяване 

на употребата също са далеч 

по-безобидни в сравнение с 

халюцинациите и припадъците 

след спирането на хероина. А и 

свръхдоза канабис не може да 

ви убие.

Но докато медицината и обще-

ството стават все по-толерантни 

към марихуаната, рискуваме да 

пренебрегнем потенциалните 

опасности от нея, особено за 

подрастващите и техния мозък, 

който тепърва се развива. Много 

повече хора употребяват кана-

бис, а не хероин, което означава, 

че далеч повече хора са в риск 

да се пристрастят.

А проучванията сочат, че

страдащите от CUD 
стават все повече

Не е ясно дали това е в резул-

тат на все по-широката легализа-

ция на канабиса, отпадането на 

стигмата върху потребителите 

му, или заради други фактори, 

които все още не са ни известни. 

Марихуаната има забележителен 

потенциал да подобри физиче-

ското и психическото състояние 

на човек, но разбирането и обяс-

нението на тъмните й страни е 

от изключителна важност.

Зависимостта е различна от 

пристрастяването. Тя е физиче-

ски феномен, при който тялото 

развива толерантност към 

дадена дрога и след това изпада 

в шок, ако приемът й спре. Пристра-

стяването се характеризира със 

загуба на контрол. Можете да раз-

виете зависимост от медикаменти, 

например стероиди, без да стигнете 

до пристрастяване.

Можете да сте пристрастени, без 

да развиете физическа зависимост – 

напиването през определен период 

от време например е състояние, 

в което употребата на алкохол е 

вредна за организма и е излязла от 

контрол, но тъй като не се случва 

всекидневно, няма да се развие фи-

зическа зависимост. Общото между 

алкохола, канабиса и другите упойва-

щи субстанции е, че имат тенденция-

та да насърчават по-нататъшната им 

употреба.

Канабисът също може да доведе до 

физическа зависимост, пристрастява-

не и до абстиненция след спирането 

му.

Но марихуаната е само част от 

уравнението. Рискът от зависимост 

не се корени толкова в дрогата, кол-

кото в потребители

само до дрогата – в

пристрастен. Факто

социална среда

допринас
високи

Друг фактор е до

те култиваторите ус

сортове с още по-в

ние на THC. Дали по

броя страдащи от C

на все по-силната м

Хората, които за 

канабис и той е с ви

на THC, имат четир

шанс да развият пъ

на CUD за една год

то на подобни дета

помогне да разпозн

раме състояния на 

канабиса. Ранната д

важна, за да не се с

трудно обратимо п

да стигнем дотам, т

кога и как се прояв

Тъмната страна на ка
Ако сме наясно с рисковете, ще сме наясно и с ползите



ите й. Ако опираше 

всеки щеше да е 

ори като гени и 

сят за по-
ия риск
озата. През години-

спяват да създадат 

високо съдържа-

овишаването на 

CUD не се дължи 

марихуана?

първи път опитват 

исоко съдържание 

и пъти по-голям 

ървите симптоми 

ина. Изясняване-

айли може да ни 

наваме и трети-

зависимост към 

диагностика е 

стига до силно и 

ристрастяване. За 

трябва да знаем 

вяват симптомите.

Отговорът на тези въпроси е осо-

бено важен при юношите потребите-

ли. Системната употреба на канабис 

при тях може да доведе до промени в 

мозъчното развитие. Тревожен факт 

е, че немалко учени намират връзка 

между употребата на марихуана в 

тийнейджърските години и отключ-

ването на шизофрения след навърш-

ването на 20 години.

Важно е да се отбележи, че канаби-

сът е далеч

по-безопасен за 
употреба от опиатите

Заради рестрикциите обаче учени-

те дълги години нямаха възможност 

да изследват как влияе марихуаната 

на човешкия организъм, на различ-

ните хора и как би могло да се стигне 

до CUD. Веднъж придобити, тези 

знания ще ни помогнат да информи-

раме потребителите за опасностите 

от канабиса.

Марихуаната в крайна сметка 

оказва влияние върху настроението 

и винаги има потенциален риск от 

развиване на зависимости. Регула-

ции вместо забрани могат да намалят 

чувствително този риск. Както пове-

чето зависимости CUD също може 

да бъде третирана, а ако изследова-

телите имат повече информация за 

разстройството, ще са в състояние да 

посочат и по-ефикасна терапия.

Канабисът има и огромен потен-

циал да лекува различни болести. 

Ако сме наясно с рисковете от него, 

ще сме наясно и с ползите, които 

може да ни донесе.

анабиса
 от него

C
лeд ĸaтo пpeз изминaлитe 

няĸoлĸo мeceцa няĸoлĸo 

щaтa в CAЩ yзaĸoниxa 

ĸaнaбиca, a Kaнaдa cъщo 

гo лeгaлизиpa в цялaтa cтpaнa, 

oчaĸвaниятa ca 2019 гoдинa дa 

бъдe интepecнa зa paзвитиeтo нa 

индycтpиятa. Eтo няĸoи тeндeнции и 

нoвocти зa пaзapa, ĸoйтo cлeдим oт-

близo c нaчaлoтo нa нoвaтa гoдинa:

Лeгaлизaция

Ceгa, ĸoгaтo Kaмapaтa нa 

пpeдcтaвитeлитe в CAЩ щe бъдe 

ĸoнтpoлиpaнa oт дeмoĸpaтитe, 

няĸoи oт ĸoитo нaпpaвиxa лeгaлизa-

ция нa ĸaнaбиca чacт oт cвoитe 

пpeдизбopни oбeщaния, мoжeм 

дa oчaĸвaмe дeбaти пo paзлични 

зaĸoнoпpoeĸти в тaзи пocoĸa. Имa 

вepoятнocт дa бъдaт oбcъдeни идeи 

зa cлaгaнe ĸpaй нa зaбpaнaтa зa 

yпoтpeбaтa в цялaтa cтpaнa.

Индycтpиaлни лидepи

Toвa e гoдинaтa, в ĸoятo щe 

зaпoчнeм дa виждaмe ycпexa нa 

eдни oт ĸoмпaниитe в индycтpи-

ятa и зaлeзa нa дpyги. Чacт oт 

фиpмитe в ceĸтopa ycпeшнo щe 

изпълнят бизнec плaнoвeтe cи 

и щe пoлyчaт знaчитeлeн тлacъĸ 

през тaзи гoдинa, тъй ĸaтo ce 

oчaĸвa пoтpeбитeлcĸитe paзxoди 

в тaзи пocoĸa дa cĸoчaт c 40%. 

Ho щe зaпoчнeм дa виждaмe и 

ĸaĸ нeycпeшнитe ĸoмпaнии ce 

пpoвaлят.

Mнoгo xopa cляпo влязoxa 

индycтpиятa зapaди нapacнaлия 

интepec ĸъм нeя. Πpeз cлeд-

вaщитe мeceци oбaчe тe щe cи 

плaтят зa тoвa, чe нe я пoзнaвaт 

дocтaтъчнo дoбpe. 2019 гoдинa 

щe бъдe пpoвepĸa нa дeйcтвитeл-

нocттa, ĸoeтo e дoбpe зa oнeзи 

ĸoмпaнии, ĸoитo имaт cтaбилни 

бизнec плaнoвe, зaщoтo мoжeм дa 

oчaĸвaмe инвecтитopитe нa дpeбнo 

дa зaпoчнaт дa зaeмaт втopocтeпeн-

нo мяcтo cпpямo гoлeмитe инвecти-

тopи и ĸoмпaнии.

Koнцeнтpaция нa 
ĸaпитaлa

Aĸциитe нa yчacтницитe нa 

пaзapa бяxa вoлaтилни пpeз пocлeд-

нитe няĸoлĸo мeceцa в ĸpaя нa 2018 

гoдинa, зaщoтo инвecтитopитe нe 

бяxa cигypни ĸaĸ щe ce пpoмeни 

пeйзaжът cлeд пpeминaвaнeтo 

нa Kaнaдa ĸъм лeгaлизaция. Ho c 

идвaнeтo нa инcтитyциoнaлнитe 

инвecтитopи тe щe глeднaт вни-

мaтeлнo ĸaĸ ce paзвивaт вcичĸи и 

щe възнaгpaждaвaт ĸoмпaниитe, 

ĸoитo ce пpeдcтaвят дoбpe и имaт 

тpaдициoннитe oтличитeлни чepти 

нa ycпeшния cтapтъп.

Toвa oзнaчaвa, чe ĸaпитaлът щe 

зaпoчнe дa мигpиpa ĸъм пo-дoбpи-

тe игpaчи, ĸoeтo дoпълнитeлнo 

щe ги oтдeли oт ocтaнaлитe. Toвa 

e гoдинaтa, в ĸoятo щe видим, ĸaĸ 

пpoизвoдитeлнocттa и цифpитe 

cтaвaт вaжни.

Годината, в която цифрите стават важни
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Т
ова е една невероятна история 

за любовта на човека към 

автомобила и за това как 

предаността към приятеля 

на четири гуми може да му се 

отблагодари.

Американката Катлин Брукс, която жи-

вее в град Кардиф, вече над половин век 

е собственичка на автомобил Volkswagen 

Beetle.

През годините тя успява да измине над 

560 000 км. Неочаквано за Брукс пред-

ставители на марката й предложиха да 

реставрират малкия „бръмбар“.

Volkswagen Beetle става собственост 

на американката през далечната 1966 г. 

Оттогава, признавата Катлин, колата се е 

превърнала на практика в пълноправен 

член на семейството. Не един път

ги е измъквала от тежки 
ситуации

Дерек Хатами, който е вицепрезидент 

на американското подразделение на 

Volkswagen, не крие, че компанията е била 

трогната от предаността на американката 

към колата. Именно поради това решили 

да й предложат обновяване на Beetle.

Трябва да кажем, че впоследствие 

служителите на компанията са свършили 

колосална работа. Те са реставрирали 

347 елемента и са заменили почти 40% от 

детайлите в нея.

Доста пот е излята в опити да се открие 

оригиналният нюанс на боята за „бръм-

бара“.

Автомобилът е получил и нови джанти. 

Стилизацията му е ретро. Двигателят в 

самото начало е разглобен, за да бъде 

почистен до идеално състояние.

Обновеният вариант на Volkswagen 

Beetle сега изглежда като музеен експонат. 

А собственичката е във възторг от неочак-

вания жест.

50-годишна любов: Катлин и 
нейният Volkswagen Beetle

Предаността на американката 
към автомобила й неочаквано й се 
отблагодари
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П
реди почти 12 години 

Стив Джобс се качи на 

сцената на MacWorld, за 

да представи първия по 

рода си iPhone. Тогава 

той го рекламира като 

„революционен и магически продукт”. 

Безпрецедентният успех на смартфо-

на на Apple доказа идеята на Джобс, 

променяйки изцяло света на мобилните 

технологии.

IPhone оцелява и процъфтява въ-

преки финансовата криза от 2008 г. и 

въпреки дългия списък от по-евтини 

алтернативи за смартфони и копия, в 

крайна сметка катапултира Apple да 

стане най-ценната компания в света.

Сега като че ли най-сетне

iPhone е изгубил 
магическото си докосване

което кара потребителите да продъл-

жават и да продължават да купуват.

В рядък за Apple ход главният из-

пълнителен директор на компанията 

Тим Кук предупреди инвеститорите 

с официално писмо преди дни, че 

компанията очаква по-ниски продажби 

за четвъртото тримесечие на годината 

поради по-слабите продажби на iPhone.

Кук определи като основна причина 

за това намалените продажби в Китай, 

където забавящата се икономика и 

продължаващата търговска война със 

САЩ оказват сериозно влияние върху 

продажбите на продукти на Apple.

Анализаторите обаче бързо отбеля-

заха, че проблемът на Apple с iPhone ве-

роятно е доста по-дълбок от забавящия 

се икономически растеж на Китай.

Анализаторът и управляващият парт-

ньор на Loup Ventures Джийн Мюнстер 

заяви, че „една трета от проблема” идва 

от решението на

Apple да повиши цените

на всичките си модели на iPhone, 

като много от тях надхвърлят преди 

недостижимата цена от 1000 долара. 

Този ход определено има своята роля 

за редуцирането на броя на желаещите 

да си вземат най-новите иновации с 

марката iPhone.

В писмото си Кук не споменава 

конкретно повишаването на цените, 

но признaва, че има и други фактори, 

които засягат продажбите на iPhone 

извън Китай. Сред тях се посочват по-

малкото субсидии за транспорт, както и 

решението на компанията от миналата 

година да предложи по-евтина смяна на 

батерията на смартфоните.

Нещата още повече се влошават 

с бележката до инвеститорите на 

Goldman Sachs от анализаторите на 

инвестиционната банка. Според техния 

прочит на събитията компанията Apple 

е „по-чувствителна” към негативните 

макроикономически тенденции днес, 

отколкото би могла да е била преди 

няколко години, защото „приближава 

максималното пазарно проникване за 

iPhone”. Анализаторите прогнозираха, 

че

спадовете в продажбите 
на компанията

ще продължат и през предстоящата 

финансова година, което само ще заси-

ли притесненията около Apple.

За инвеститорите новината беше гру-

бо пробуждане. Акциите на Apple се по-

нижиха с 9% за една нощ, като изтласка-

ха пазарната стойност на компанията 

под тази на други технологични гиганти 

като Microsoft, Amazon и Alphabet.

„В съвременната ера на iPhone нощта 

на сряда срещу четвъртък бе явно най-

мрачният момент на Apple и според нас 

представлява труден период на растеж 

за компанията”, пише в съобщение на 

инвеститора Даниел Айвс, анализатор 

за Wedbush.

Писмото на Кук служи като ярко 

напомняне за новите реалности пред 

компанията: Ако искате да повярвате в 

Apple сега, това вече не е заради про-

дажбите на iPhone, а въпреки тях.

Дори преди последното съобщение и 

писмото на шефа на Apple имаше при-

чини за безпокойство спрямо компани-

ята. Множество доставчици на части за 

iPhone вече са намалили собствените 

си продажби в края на миналата година. 

Компанията също така шокира инвести-

торите през ноември, когато обяви, че

ще спре да разкрива броя 
на продадените

смартфони след няколко тримесечия 

на плоски или дори леко намаляващи 

продажби на мобилни устройства.

Така след повече от десетилетие на 

бърз ръст, породен от продажбите на 

iPhone, Apple преминава към опит да 

накара клиентите да плащат повече за 

всяко устройство, което са закупили. 

Този тренд започна още с iPhone X 

за 1000 долара през 2017 г. и новите 

iPhone XS и XS Max през миналата годи-

на, последният от които струва колкото 

1449 долара.

В същото време Apple говори за 

успеха на допълнителните услуги, които 

предлага за iPhone и други устройства, 

включително iCloud, Apple Pay, Apple 

Music и App Store.

И все пак iPhone остава главната 

„златка кокошка”, която „снася” пари-

те на Apple, докарваща близо 60% от 

общите продажби на компанията през 

второто тримесечие. Досега Apple все 

още не е намерил друг революционен 

и магически продукт, който да изпълни 

тази роля.

Изчезна ли магията на iPhone?
Според анализатори проблемът на Apple е решението да увеличи цените
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В
ече знаем за гъвкавите 

екрани при телефони-

те, но LG демонстрира 

65-инчов OLED телевизор 

с екран, който може да 

навиете нагоре като щора. 

Чудото бе показано на изложението 

за потребителска електроника в Лас 

Вегас CES 2019. Телевизорът се нарича 

LG Signature OLED TV R и в прибрано 

състояние екранът му изобщо не се 

вижда, защото е навит в кутия. Може да 

използвате базата, за да слушате музи-

ка, при това с високо качество благода-

рение на Dolby Atmos колонките.

Когато обаче извадите екрана от ба-

зата, пред вас се разкрива един изклю-

чително тънък екран. Той се разгъва 

в естествени размери, за да може да 

гледате любимите си филми и сериали. 

Засега LG не казва каква е цената на 

това високотехнологично чудо.

Очевидно е, че за момента това е дос-

та луксозен предмет, но дизайнът му е 

интересен начин да скриете техниката в 

дома си. Когато не го ползвате, елегант-

ната издължена кутия почти прилича на 

произведение на изкуството.

LG и преди е демонстрирала раз-

гъващи се екрани, но това е първият 

път, когато компанията има конкретен 

продукт с него.

На CES 2019 видяхме от LG и други 

нови телевизори с ThinQ AI, които 

работят с втора генерация α (Alpha) 9 

Gen 2 процесори и нов алгоритъм за 

учене. Благодарение на последния те-

левизорите на LG обещават оптимално 

качество на картината и звука, съо-

бразено с условията в стаята, в която е 

разположен екранът.

Въпросният процесор се използва от 

OLED моделите Z9, W9, E9 и C9, за чиито 

пазарни премиери очаквайте допъл-

нителни подробности след няколко 

седмици.

Междувременно Samsung и други 

компании представиха телевизори с 8К 

резолюция, или четири пъти по-голяма 

от резолюцията на използваните сега 

Ейч Ди екрани и два пъти по-голяма 

от 4К екраните, до които повечето 

потребители още известно време няма 

да имат достъп. Засега използването 

на 8К технологията е ограничено до 

експериментални емисии, като напри-

мер излъчване на олимпийски игри. 

Анализаторите вярват, че за разлика от 

предишни иновативни технологии като 

3D телевизията 8К форматът в крайна 

сметка ще успее да се наложи, макар и 

не повсеместно.

Телевизор с екран, който се 
навива на руло
Новото чудо на техниката бе  
показано на изложението в Лас Вегас
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П
репускащи денонощно 

имейли, задачи, които 

притискат, безкрайни 

графици и шефски 

забележки... Това е все-

кидневието на повечето 

работещи хора, а стресът в работата, 

категорични са учените, нараства.

Затова някои работодатели са реши-

ли да дадат повече свобода на служи-

телите си, а това, сочат изследвания, 

повишава качеството на работата.

Един собственик на компания иска 

сега и други работодатели да пос-

ледват примера му и да позволят на 

служителите да работят по четири дни 

в седмицата, а на петия ден напълно да 

разпускат.

Анкур Шах ръководи компанията 

за облекло и стоки за дома Mahabis 

и казва, че оставя служителите си в 

определена степен да избират къде да 

работят през четирите дни, стига да са 

достъпни по имейл или Skype.

Часовете труд не се следят

От служителите в Лондон се очаква 

да присъстват на месечна среща.

Като дава свобода на служителите 

си да работят от дома, дистанционно, 

и да организират работните си часове, 

компанията е на мнение, че работе-

щите за нея ще бъдат по-щастливи и 

по-продуктивни.

Имайки предвид по-ранната си кари-

ера, Анкур Шах казва: „Станах свидетел 

на множество „прегаряния” – четири-

дневната работна седмица изглежда 

естествено и лесно продължение на 

един начин на мислене, който цени 

производителността повече от отрабо-

теното време.”

Анкур Шах дава за пример редица 

статистически данни, за да подкрепи 

тезата си, че работата може да засяга 

здравето на нацията. Цифрите от NHS 

Digital показват ръст на невротичните 

разстройства и

болести, свързани със 
стреса

В отговор на тези притеснения 

професор Мартин Маршал, замест-

ник-председател на Кралския колеж 

на общопрактикуващите лекари, каза: 

„Доказателствата сочат, че за повечето 

хора работата може да бъде полезна 

за физическото и психическото им 

здраве.

Когато обаче стресът от работата 

е причината хората да са болни, това 

буди притеснения, а тези данни сочат, 

че случаят е такъв при все повече 

хора”, допълни той.

Комитетът по здравеопазване и без-

опасност на труда, използвайки данни 

на националната статистика от доклад 

за условията на заетост на британците, 

е изчислил, че 595 000 работници стра-

дат от стрес, депресия или тревожност, 

свързани с работата във Великобрита-

ния през 2017-2018 година спрямо 526 

000 през предходната година.

Според комитета това се равнява на 

57% от общия брой

загубени работни дни

Сертифицираният институт за персо-

нал и развитие (CIPD), който предста-

влява професионалистите в областта 

на човешките ресурси, установи от 

неотдавнашно проучване на членовете 

си, че състоянието на психично здраве 

и отсъствия, свързани със стрес, са 

сред основните причини за дългосроч-

но отсъствие по болест.

Около 55% от анкетираните посочват 

зачестяване на състояния като тре-

вожност и депресии сред служителите 

през 2017 година спрямо 41% през 

предходната година.

Рейчъл Съф от CIPD прави извода, че 

все по-често заплахите за здравето на 

съвременното работно място са психо-

логични, а не физически, при все това 

твърде малко организации се борят 

срещу нездравословните практики на 

работното място и стреса.

Работодателската организация CBI 

заявява, че повечето компании се 

съсредоточават върху

здравето на 
служителите си

Проучване установи, че според 63% 

от компаниите, които са отговорили, че 

здравето и психофизическото състоя-

ние са важен бизнес проблем, като над 

половината от шефовете на компании 

признават нуждата вниманието да 

се насочи към превенция, а не само 

лечение.

При това Матю Фел, високопоставен 

представител на британската работо-

дателска организация CBI, признава, че 

работодателите трябва да направят по-

вече, за да обсъдят въпроса, полагайки 

усилия да се премахне стигмата, която 

все още съществува и може да попречи 

на хората да потърсят подкрепа.

Стресът в работата – един 
все по-голям проблем

Някои работодатели въвеждат 
4-дневна седмица в подкрепа на 

служителите си



11-14 януари 2019 39



С 
настъпването на 

студените месеци и 

намаляването силата 

на слънчевите лъчи 

страда не само настро-

ението, но и външният 

ни вид. Доказано е, че през зимата 

всеки човек изглежда с около 5 годи-

ни по-възрастен. На какво се дължи 

това и как да го предотвратите?

С падането на температурите много 

хора започват да изпитва диском-

форт като сухота на очите и напуква-

не на устните. Гримът прави нещата 

още по-зле и е почти невъзможно да 

постигнете „сияйния вид“ на кожата, 

за който си мечтаете.

Суха кожа

Маскиратането на сухата белеща 

се кожа без блясък изобщо не е 

лесна задача дори за професионален 

гримьор, ето защо това е и първата 

причина, която ви кара да изглеждате 

по-стари.

Горещите душове, които са особено 

предпочитани през студените месе-

ци, също могат да влошат нещата и да 

раздразнят и изсушат допълнително 

кожата.

Какво да правите?

Вземайте само топъл душ, и то не 

по-дълъг от 10 минути. Използвайте 

също така продукти за лична хигиена 

без аромати – те са по-малко дразне-

щи и не изсушават кожа. Не забравяй-

те да поддържате оптимално ниво на 

влажност (от 30 до 50%) в стаята. Под-

хранвайте кожата на лицето и тялото, 

но не забравяйте, че през зимата 

кремът трябва да се поставя най-мал-

ко половин час преди излизане.

Слаба коса

Специалистите казват, че вредата, 

която нанася сухият въздух в стаята 

с климатик върху косата, може да 

се сравни с часове, прекарани под 

сешоара. Независимо дали това е ис-

тина или мит, факт е, че през зимата 

косата става суха, крехка и прическа-

та бързо губи своя обем и свеж вид.

За да подсилите косата си, сменете 

балсама, който използвате, с по-

подхранващ за зимните месеци. Не 

забравяйте за продуктите за термо-

защита и не настройвайте стилизи-

ращите  устройствата на прекалено 

висока температура, съветва сп. 

Rozali.

Малък трик от стилистите: когато 

използвате крем за ръцете, минете с 

пръсти връхчетата на косата си, за да 

осигурите допълнително овлажнява-

не, което е особено необходимо през 

зимата.

Торбички под очите

След многобройни изследвания 

и експерименти се доказва, че през 

зимата тъмните кръгове и торбички 

под очите стават много по-забележи-

ми. Това е последица от липсата на 

слънчева светлина, както и от изсвет-

ляването на кожата и липсата на тен, 

които правят несъвършенствата по 

кожата още по-забележими.

Вероятно най-ефективният и съще-

временно труден за осъществяване 

съвет е да се наспите. Липсата на сън 

явно увеличава признаците на ста-

реене. Наблюдавайте приема на сол 

и се опитайте да спите по гръб, за да 

предотвратите появата на торбички 

под очите.

На сутринта студените компреси 

ще ви помогнат да се събудите, а 

качественият коректор ще прикрие 

дребните несъвършенства.

Дрехи в тъмни цветове

Колкото и да обичате черните дре-

хи, не позволявайте те да завладеят 

зимния ви гардероб. Тъмните дрехи 

акцентират върху всякакви петна 

и несъвършенства по лицето. Така 

бръчките стават по-забележими, а 

тъмните кръгове – още по-изразени.

Повечето хора предпочитат да 

носят тъмните цветове през зимата. 

Ако и вие сте един от тях, то най-лес-

ният начин да добавите малко цвят в 

тоалета си е да си купите шал в ярък 

нюанс, който не само ще освежи вида 

ви, но и ще подобри вашето настро-

ение.

Сухата кожа и дефектите 
на студа
Как да се справим с козметичните  
проблеми през зимните месеци
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З
имата има влияние над 

много неща – над настро-

ението ни, над облеклото 

ни, над прическите, над 

кожата ни и над какво 

ли още не. И да, над 

цветовете на дрехите ни, разбира се. 

Наистина, всеки може да избере цвета, 

който обича, който го радва и който го 

кара да се чувства добре. И все пак има 

нюанси, оттенъци и комбинации, които 

са модерни и които подхождат особено 

много на студа и мрака на зимните дни.

Ето някои от тях:

Оттенъци на бордо
През зимата дълбокият винен цвят е 

по-подходящ от всякога. Изглежда много 

благороден и особено добре стои в ком-

бинация с нюанси на иглолистни дървета.

Бежова гама
За тези, които обичат да бъдат „красиви 

и неутрални”, има оптимално решение. 

Комбинирай различни нюанси на бежово 

и добави акцент в нюансите на бордо или 

охра.

Кафяво
Карамеленият нюанс е най-модерният 

за есента и зимата. Би могъл да се комби-

нира успешно с неутрални бежови или 

лилави нюанси.

Изумруд
Да, през зимата е задължително да 

добавите в гардероба си и по-свежи 

цветове! През декември може да комби-

нирате любимия на много хора изумруд 

със сребристи акценти, за да създадете 

празнично настроение, а след това – с 

всичко останало.

Пастелни цветове
За почитателките на нежните тонове 

пастелната гама е на разположение за 

всякакви експерименти. Може да добави-

те акцент в неочакван ярък цвят!

Сред тях са бордо, бежовата гама и пастелните нюанси

Цветовете на зимата в  
10 модни комбинации
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Промени в състоянието на 

очите могат да бъдат сигнал 

за проблеми със зрението, 

диабет, стрес, дори отлепяне 

на ретината. Повечето от тези 

неща човек може да забележи 

и сам, стига да знае какво да 

гледа.

1. Инфекция
Носите ли контактни лещи 

вместо очила? Гледайте за бели 

точки по роговицата (прозрач-

ния пласт, покриващ очната 

ябълка). Инфекциите често се 

срещат при хора, които носят 

лещи.

2. Стрес
Стресът се проявява по 

безброй начини и един от тях 

е трепването на окото. То е 

по-скоро дразнещо, отколкото 

притеснително, но е знак да 

забавите темпото и да откриете 

начини за намаляване на стре-

совите фактори в живота.

3. Диабет
Замъгленото зрение обик-

новено сигнализира за нужда 

от очила, но може да знак и 

за други промени в органи-

зма. Те са свързани не само с 

проблеми със самите очи (като 

катаракта), но и със сериозни 

болести – например диабет. 

Дори да нямате проблеми със 

зрението, очният ви лекар 

би трябвало да разпознае, че 

имате диабет по нередности в 

състоянието на ретината.

4. Ретината е в 

опасност
Нали се сещате за малките 

черни точици, които понякога 

се появяват пред погледа? 

Те се наричат плаващи точки 

и макар да са сравнително 

често явление, не бива да 

бъдат подценявани. Ако броят 

им внезапно се покачи, това 

може да е знак за отлепяне на 

ретината.

5. Висок холестерол
Ако забележите, че около 

ириса ви се е оформил бял 

пръстен, тогава е време да 

посетите както очния, така и 

личния си лекар. Макар точно 

тази промяна в цвета да е често 

срещана при напредване във 

възрастта, тя може да сигна-

лизира за твърде високи нива 

на холестерол и триглицериди 

– те от своя страна водят до 

инфаркт.

6. Високо кръвно
Освен че повишава риска от 

инфакрт и инсулт, оставеното 

без лечение кръвно налягане 

може да увреди кръвоносните 

съдове на ретината – заболява-

не, познато като ретинопатия. 

Вие не можете да видите ефек-

тите в огледалото, но лекарят 

ги забелязва при преглед. Още 

една причина да ходите на 

годишни прегледи при очен 

лекар – те могат да спасят 

живота и зрението ви.

7. Прекалено много 
слънце

При някои хора се забелязва 

оформяне на жълтеникаво 

или червеникаво оцветяване в 

бялата част на окото, нарече-

но пингуекула. Много малък 

процент от тези образувания 

са ракови, но повечето не са. 

Какво ги причинява? Наблюда-

ват се най-вече при хора, които 

прекаляват с излагането на 

слънце и могат да бъдат срав-

нени с мазолите по кожата.

8. Алергии
Ако очите ви са суперсухи 

и кожата около тях изглежда 

подута, вероятно прекалявате 

с търкането на очите, без да 

искате. Това често и силно 

търкане може да доведе до 

отпускане и свличане на кле-

пача. При подобно отпускане 

не само лицето ви изглежда 

по-старо, но също оставя окото 

по-открито и изложено на 

въздух, което още повече го 

изсушава. Едни от най-честите 

причини за сърбеж на очите и 

съпровождащото ги търкане са 

сезонните алергии.

9. Нужда от сън
Ако забележите, че очите ви 

са подути и зачервени, недейте 

веднага да мислите, че имате 

инфекция. Това може да е 

просто знак за умора.

10. Много време на 
компютъра

Колкото и да обичате да гле-

дате сериали до късно вечер 

на лаптопа или да работите на 

компютъра, тези навици не са 

здравословни, когато се прека-

лява с тях. Те могат да доведат 

до синдром на сухото око. Това 

не е официално заболяване, 

но е доста неприятно и може 

да доведе до още по-сериозни 

проблеми със зрението. Един 

от начините, по които се появя-

ва синдромът, е чрез... сълзене. 

Да, иронично е сълзенето да 

е сигнал за сухота, но това е 

начинът на окото да компен-

сира липсата на течности. 

Консултирайте се с очен лекар, 

за да ви предпише препарат за 

„изкуствени сълзи“.

11. Напрягане на 

зрението
Спуканите кръвоносни 

съдове могат да изглеждат 

плашещо, но в по-голяма част 

от случаите просто показват, че 

си напрягате очите прекалено. 

Колкото и да са неприятни на 

вид, те са безопасни и не са 

индикация за очно заболяване.

Проблеми с очите – 10 неща, 
които може да значат това
Някои от симптомите може да са сериозно предупреждение
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Н
ашето тяло из-

вършва средно 

по около 25 000 

вдишвания на 

ден! Предста-

вете си какво 

пагубно влияние би имал този 

процес върху тялото ни, ако 

25 хиляди пъти на ден ние го 

изпълняваме погрешно отново 

и отново и така всеки ден?

Ритъма на вдишането и 

издишването е основна част 

от контрола върху нашата 

физиология. Не е необходимо 

да сме йоги, за да се научим на 

правилно дишане.

Д-р Алън Уоткинс (Dr. Alan 

Watkins) твърди, че съществу-

ват три условия дишането да се 

превърне в инструмент на кре-

пко здраве и на процес, който 

успешно контролира физиоло-

гията ни. Първо, процесът на 

поемане на въздух трябва да е 

еднакъв по продължителност с 

този на издишване на въгле-

роден двуокис. Например, ако 

вдишвате в продължение на 

5 секунди, то вие трябва да 

издишвате в продължение на 5 

секунди. После трябва да кон-

тролираме ритъма на целия 

процес с

еднакви по дължина 
паузи

Ако паузата след вдишването 

е една секунда, то и паузата 

след издишването е една се-

кунда, или това е една и съща 

пауза, която винаги трябва да е 

със същата продължителност. 

Така дишането се превръща в 

един плавен, гладък и спокоен 

процес. И третият най-важен 

момент е концентрацията, 

която трябва да е върху сър-

цето. Нека просто да кажем, 

че органите за дишане са там, 

около сърцето.

За да запомните горното 

обяснение, ето и краткото 

словосъчетание, изобретено от 

д-р Уоткинс:

Breathe

Rhythmically

Evenly

And through

The

Hearth

Every day!

Ако навлезем по-дълбо-

ко в този процес, ще ви дам 

пример, който чух за първи път 

на лекция по спортна ефек-

тивност и лидерство и който 

наблюдавам с интерес всеки 

път по време на голямо състе-

зание. След наблюдението на 

забавените кадри на играта на 

първите 10 тенисисти мъже и 

жени се установява, че всички 

тези играчи изпълняват всяко 

движение с оптимално изра-

ботени техники, адаптирани 

към способностите на техните 

тела. Скоростта на ударите им 

е в малък диапазон и просто 

играят чудесно. Възникнали-

ят въпрос е защо двама или 

трима тенисисти от елита са 

по-често първи в сравнение 

с останалите. На пръв поглед 

те никак не се различавали по 

поведение на играта от оста-

налите. Отговорът дошъл след 

дълго вторачване от страна на 

специалисти в забавените им 

изпълнения. Тези тенисисти 

успявали да се възстановяват 

много по-бързо и по-ефек-

тивно след всеки удар чрез 

регулиране на дишането си, 

така че акумулираната енергия 

за изпълнението на всеки 

следващ удар да е по-голяма в 

сравнение с тази на опонента. 

Така те могат да контролират 

не само мача, но и опонента. 

Ето сега разбирате как

правилното дишане 
носи купи и медали

Двата процеса – „вдишването 

на кислород” и „издишване-

то на въглероден двуокис”, 

се допълват взаимно, а ние, 

човешките същества, зависим 

от съотношението кислород/

въглероден двуокис в кръв-

та. Вдишаният кислород се 

застопорява върху червените 

кръвни телца поради факта, че 

въглеродният двуокис е създал 

за целта тази летлива клетъч-

на повърхност. Кислородът в 

тялото се отделя от червените 

кръвни телца (хемоглобина) 

само при наличието на опти-

мално количество въглероден 

двуокис в кръвта. Ниският или 

прекалено високият въгле-

роден двуокис в кръвта може 

да предизвика болест или 

нуждата от спешна медицинска 

намеса. Въглеродният двуо-

кис определя  нужното pH на 

кръвта ни толкова важно за 

оцеляването ни.

От друга страна, ако не прие-

мате достатъчно кислород, вие 

сигурно се обръщате за помощ 

към кафето, сладките храни 

или всяка храна, която може да 

ви даде енергия набързо (quick 

pick-me-up). Недостатъчното 

количество кислород в кръвта 

води също така до

по-голямо 
количество ракови 

клетки

в организма, които остават 

незабелязани от имунната сис-

тема. Всеизвестно на лекарите 

е, че кръв с оптимално количе-

ство кислород е способна да 

допринесе за елиминирането 

на рака. Затова при случаи на 

рак се препоръчват дихател-

ни техники за увеличаване 

количеството на кислород и 

терапии като озонова терапия, 

терапия с кислород и др.

Препоръчва се дишането да 

се осъществява чрез носа, тъй 

като дишането през устата не 

само не може да осигури нуж-

ното качество на вдишвания 

въздух, но то оказва негативно 

влияние върху работата на 

вкусовите рецептори.

Когато прилагате така 

нареченото дълбоко дишане 

(diaphragmatic breathing), вие 

изпитвате физически и психи-

чески промени. Напрежението 

в коремната кухина намалява 

и респективно системата от 

органи става по-здравословна. 

Един от най-успешните методи 

за дълбоко дишане е този на 

украинския д-р Бутейко, който 

е излекувал хиляди пациенти 

чрез дълбоко дишане. Можете 

да намерите повече информа-

ция за него в книгите, посвете-

ни на метода, и по интернет.

Правилното дишане – 
инструмент за крепко здраве
Не е нужно да сме йоги, за да се научим да го правим както трябва

МАРИЯ ТАНЕВА
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ОВЕН
Време, в което ще може да се 

отпуснете. 
Нищо не е 
толкова спеш-
но, колкото 
изглежда. 
Ако имате 
притеснения, 

свързани със здравето ви - не 
пренебрегвайте съветите на 
специалистите. Очаквайте пока-
на за участие в нов проект. През 
почивните дни дайте на душата 
си това, от което има нужда.

ТЕЛЕЦ
Очакват ви промени, които ще 

променят живота ви към добро. 
Напълно гото-
ви сте за тях 
- няма защо 
да изпитва-
те излишни 
притеснения. 
Добро време 

да се разделите с всичко излишно 
и ненужно. През почивните дни 
си осигурете приятно изкарване 
с близки приятели.

БЛИЗНАЦИ
Изпълнени сте с енергия и 

вдъхновение. Не ги оставяйте да 
си отидат, без да ги оползотвори-
те. Помислете добре кои са прио-
ритетите ви, за да вложите силите 

си в сфера, 
която най-
много има 
нужда от раз-
витие. Може 
да срещнете 
трудности, 

но нека те ви вдъхновят по пътя 
нагоре.

РАК
Време, през което ще трябва да 

се потрудите добре. Почивката за 
вас отдавна свърши и се очаква 
да проявите повече активност 

в служебен 
план. В лич-
ния живот ще 
бъдете до-
волни и това 
ще ви даде 
необходимото 

вдъхновение за всичко останало, 
което ви предстои.

ЛЪВ
Звездите ще са на ваша страна, 

но и вие ще трябва да им помог-
нете. Избягвайте общуването и 
новите познанства. В средата 

на периода 
са възможни 
леки пробле-
ми, свързани 
с дома. Те ще 
се разрешат 
бързо, така че 

не хабете много нерви. През по-
чивните дни си осигурете тишина 
и спокойствие.

ДЕВА
Най-големият ви приятел ще 

бъдат търпението и далновид-
ността. Не вземайте прибързани 

решения и не 
изказвайте 
крайни мне-
ния. Ситуация-
та може бързо 
да се промени, 
не правете 

погрешна стъпка. В личен план 
съществува риск да сте прекале-
но докачливи и да предизвикате 
конфликт по незначителен повод.

ВЕЗНИ
Ще научите много нови неща 

за себе си. Сега не е моментът, 
за каквито и да било промени. 
Трупайте информация и идеи и 

проигравайте 
бъдещите си хо-
дове в главата 
си. С нищо не 
показвайте, че 
кроите планове. 
В работата бъ-

дете внимателни - може да изник-
не сложен въпрос за решаване.

СКОРПИОН
Седмицата няма да е от леките 

и ще ви подскаже, че трябва да 
промените нещо в начина си на 
мислене и на действие. Това няма 
да е толкова трудно, колкото си го 

представяте. 
Още с първи-
те крачки ще 
почувствате 
благотворно-
то влияние на 

промяната. В края на седмицата 
организирайте среща с близки-
приятели.

СТРЕЛЕЦ
Ще имате всичко, което искате, 

но трябва да бъдете готови за 
него. Предстои 
ви да поемете 
нови отговорно-
сти. Заявили сте 
желание и тряб-
ва да покажете, 
че разполагате 

с необходимите ресурси. В личен 
план са възможни сериозни про-
мени. Ако сте прекалено самотни 
не си мислете, че нямате шанс за 
любов, просто се отпуснете да 

повярвате.

КОЗИРОГ

Въздържайте се от крайни ре-

шения и стъпки. 

Не пилейте 

времето си за 

дребни неща, а 

се фокусирайте 

върху важните 

задачи. Периодът е благоприятен 

за планиране на бюджета ви. В 

личен план може да научите при-

ятна новина, свързана с половин-

ката ви. Почивните дни посветете 

на романтиката.

ВОДОЛЕЙ

Ще се почувствате уморени 

и отегчени. Не 

бързайте да се 

отказвате обаче. 

Очаква се про-

светление и ще 

съжалявате, че 

не сте проявили готовност за 

инициатива по-рано. Оптимизмът 

ще е това, което ще ви помогне 

да съберете сили. В личен план 

всичко ще е повече от добре.

РИБИ

Ще може да постигнете много, 

ако не се подадете на мързела. 

Опитайте се да си представите 

всичко като игра, в която сте 

главният герой. 

Ще се опитат да 

ви разколебаят 

във връзка с 

ваше решение 

по личен въпрос. 

Не допускайте 

подобна намеса, но го направете 

добронамерено и с усмивка.

Астрологическа прогноза за 
11-17 януари 2019 г.
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F
OMO е страх да не пропус-

неш нещо (fear of missing 

out) и е арахнофобията 

(страх от паяци) на нашето 

време.

„FOMO се превръща в 

нещо много често срещано с цялата 

тази комуникация около нас, с този 

лесен достъп до всякаква информация 

и възможности, които ни позволяват 

да знаем какво става в света”, обяснява 

психологът Нанси Сокарно. „Само за ми-

нута, че и по-малко, можем да получим 

информация какво прави всеки.”

Вятър и мъгла

Социалните медии комбинират 

снимки от най-перфектните ни моменти 

на живота ни и често представят нещата 

малко изфабрикувани. Всички сме 

попадали в ситуации, при които молим 

приятелите си да ни снимат няколко 

пъти или да филтрират незнайно защо 

хубавия залез, за да изглеждат стените 

ни по-бляскави. Няма лошо да изглеж-

даш прекрасно, но трябва да се научим 

да обмисляме какво виждаме по сте-

ните си в социалните мрежи. Понякога 

е чаша вино или луксозен плаж на 

далечен остров, които колкото и да са 

красиви, не означават, че в този момент 

някой друг не е на по-хубаво място или 

не си изкарва много по-добре.

Най-сигурният начин да избегнеш 

притеснението от FOMO усещането е да 

си сигурен, че правиш нещата, които те 

радват. „През голяма част от времето се 

превръщаме в двойник на някой друг”, 

казва Сокарно. „Хората имат склонност 

да излагат на показ само позитивната 

страна на живота си и ако в социалните 

мрежи всичко е цветя и рози, в реалния 

живот може и да е различно.“

Здравословна 
конкуренция

Запазваш ли си хубави снимки от 

екзотични пътувания на твои приятели? 

Или снимки на фитнес инструкторки с 

перфектни тела? Нормално е да се стре-

миш към повече, но си има и граници. 

„Да използваш чужд успех е страхотен 

начин да се мотивираш, докато се 

радваш и не завиждаш, което поняко-

га е трудно”, казва Сокарно. „Да имаш 

всичко не е задължително хубаво нещо 

и нечия чужда идея за успех невинаги 

ще ти приляга. Отдели си време и по-

мисли какво би те направило наистина 

щастлив и успешен.”

FOMO се превръща в 
тревожност

Когато страхът да не пропуснеш нещо 

стане част от твоето всекидневие, най-

вероятно се е превърнал в тревожност. 

Това може да включва паникатаки, 

обсесивно-компулсивно разстройство 

или непрекъснато притеснение. Важно 

е да впрегнеш всичките си умствени 

сили, за да разбереш дали щастието и 

самочувствието ти се влияят от сравне-

нията ти с чужди съдби или страх да не 

пропуснеш нещо. „Ако усещаш безпо-

койство, свързано с желанието ти за 

успехи, или осъзнаваш, че се подлагаш 

на голямо напрежение, това може да ти 

е сигнал да поспреш за малко”, обясня-

ва Сокарно. „Ако твоят FOMO е минал 

здравословните граници, е важно да 

потърсиш лечение. Така ще можеш да 

се научиш да намираш причината за 

своите тревоги и стъпките, които да 

предприемеш, за да ги намалиш.”

Така че, ако стената ти е пълна със 

снимки на летни коктейли, приятелки 

с бански, а ти само искаш да си пуснеш 

някой филм у вас – направи го! FOMO 

трябва да е само мотиватор и вдъхнови-

тел за нови цели и затова отсега нататък 

аз потвърждавам, че ще присъствам 

само на места, на които искам и обичам. 

Обещай си и ти!

FOMO, или страхът да не изпуснеш нещо

1. Приоритизирай 
щастието си

В по-голяма част от времето щас-

тието ти е изместено от това накъде 

е насочено вниманието ти, затова 

се фокусирай върху неща, които те 

правят щастлив.

2 . Забави и оцени 
живота си

Да забавиш означава да живееш 

повече за момента, да оцениш какво 

имаш и да покажеш благодарност и 

за най-малките неща. Ще имаш време 

помислиш наистина за живота си, за 

това кое те прави щастлив и след да 

се фокусиращ върху него.

3. Разбери, че не трябва 
да имаш всичко

Да искаш да имаш всичко означа-

ва, че се целиш много нависоко и не 

оценяваш нещата, които вече имаш 

и си постигнал. Желанията са ни бук-

вално безкрайни, но в същото време 

нуждите ни не са, затова реши кое от 

всичко ти е най-важно и се фокуси-

рай върху него.

Три стъпки, за да се  
освободиш от FOMO
Съвети на психолога Нанси Сокарно
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60068
CDL Driver добро заплащане,коректно от-
ношение 2244270455 №15732

OWNER OPERATORS
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
Малка компания търси Owner Operators 
със собствен трейлър! Midwest; 24/7 
Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Леки товари; Постоянни курсове; Чек 
всеки петък! Коректно отношение! 
8476659273 №15735

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
ТЪРСИШ НАЙ-ДОБРИЯ 
ДИСПЕЧ?*********** Тел. 847-665-9273 
************ 24/7 Диспеч * Регионална ра-
бота * Леки товари * Fuel Discounts – 70 
цента на галон №15736

ШОФЬОР ЗА СУХИ ТОВАРИ
Цена US$ 0.60, Зипкод 60005
Диспечър търси шофьор за сухи товари. 
Има и опция за закупуване на камиона, 
който е автоматик с APU. Обадете се на 

2242539434 №15739

DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60056
Транспортна компания търси DISPATCHER. 
Говорене на български & English е задъл-
жително. Изисква се общ опит за работа с 
компютър. Други езици са от голям плюс. 
Моля обадете се на 847 668 0373 №15741

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
ТРАНСПОРТНА ФИРМА НАМИРАЩА СЕ 
В WOOD DALE IL ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
SAFETY MANAGER НА ПЪЛЕН РАБОТЕН 
ДЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА 630.948.4547 
№15702

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
Търся CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 цента на 
миля (пълни и празни) 3000-4000 мили 
на седмица, бонус след 6 месеца ($2000) 
Може и без опит (Обучавам)773-946-3517 
№15705

SAFETY ASSISTANT
Цена US$ , Зипкод 60007
We are looking to hire a motivated and 
hard working safety assistant. Experience 
in the transportation industry is a plus but 
not mandatory, English is a must! For more 
information please e-mail your resume to 
information@cellexconsultinggroup.com or 
contact our offi  ce 224-404-6114. №15710

CDL DRIVER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60181
Търся OTR шофьор за Volvo камион 
без log book Looking for CDL driver for 
Volvo,no electronic log book, over the road 
6309652001 №15711

ОБЩ РАБОТНИК
Цена US$ 10.00, Зипкод 60160
Търся мъж за обща работа без англий-
скик на открито в Melrose Park. Работата 
не е тежка, но трябва да може да вди-
га поне 40 кг понякога. Заплащането е 
между 10-12 долара на час Обадете се на 
3125179163 №15714

ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ , Зипкод 60007
Търся шофьор за малък камион с клас 
“С”. Ако Вашият CDL изтича и не можете 
да го подновите, все още може да изка-
рате клас С. Нужен е шофьорски опит, 
мога да помогна за изкарването на клас 
С. 8477499161 №15692

ЧИСТАЧКА ЗА ОФИС
Цена US$ , Зипкод 60007
Търся жена за почистване на офис в Елк 
Грове, сряда и уикенд. За повече инфо: 
847-312-3672 №15701

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
ТРАНСПОРТНА ФИРМА НАМИРАЩА СЕ 
В WOOD DALE IL ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
SAFETY MANAGER НА ПЪЛЕН РАБОТЕН 
ДЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА 630.948.4547 
№15702

DRY VAN ШОФЬОР
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Търсим шофьор на ТИР за работа от по-
неделник до петък (dry van) Заплащане 
всяка седмица без никакви удръжки $300 
на ден 708-953-9035 Вера №15704

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
TARSIA CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 CENTA 
NA MILIA(PALNI,PRAZNI)3000-4000 MILI 
NA SEDMICA,BONUS SLED 6 MESECA 
2000$,DRIVERS BEZ EXPERIENCE NIAMA 
PROBLEM(OBUCHAVAM)773-946-3517 
№15705

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 №15663

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60007
Owner Operators wanted.Are you ready 
for more freight, more miles and more top-
earning opportunities.Please call us for 
more details. 3127097973 №15638

CDL DRIVER W/ HAZMAT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068

Търся шофьор с HazMat за 2017 Volvo с 
I Shift. Ще прави по 3000 miles weekly, 
$0.70 CPM. Плащат се всички мили, stops, 
detentions и Safety Bonus. Cell: 224-659-
1690 №15630

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 30518
Looking for Owner Operators only.Clean 

driving record. Direct deposit every Friday. 
All 48 states. For details call 4045132422. 
№15605

ДЕТСКИ АНИМАТОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202
ART splash ME търси да назначи атисти-
чен екип от момичета и момчета за поча-
сова работа като детски аниматор за рож-
дени дни и партита. Изисквания - добра 
комуникативност с деца, организиране 
на игри и креативност. С предимство са 
кандидатите с опит и личен автомобил. 
(224)408-0045 - Julia №15584

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ
Цена US$ , Зипкод 60008
Почистваща компания търси да назначи 
жени за почистване на домове.Телефон 
за контакти 224-425-2197 №15564

МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ СЪС СОБСТ-
ВЕН СЕРВИЗ В WOOD DALE, IL ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ МЕХАНИК НА КАМИОНИ И 
ТРЕЙЛЪРИ. ОПИТ НЕ Е НЕОБХОДИМ, НО 
Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 630-948-
4547 х.601 №15545

CDL DRIVERS VOLVO
Цена US$ 0.00, Зипкод 60181
Предлагам работа за CDL class A шофьо-
ри VOLVO без електронен лог, заплаща-
не от $0.60 на миля/Looking for CDL class 
A driver for VOLVO -no log book, over the 
road with $0.60 per mile. CALL 6309652001 
6309652001 №15511

НАЕМАМЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПОЧИСТ-
ВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60074
Euroclean Cleaning Company наема жени 
за почистване на къщи и офиси в райо-
на на Palatine. За повече информация 
търсете Петя (773)600-0019 Благодарим! 
7736000019 №15520

TRUCK DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047
Trucking Company Needs CDL Truck Drivers 
REGIONAL OR OVER THE ROAD Weekends 
home avail 7735804032 №15521

HIRING MECHANICS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101
Repair shop located in Addison,IL Hiring full 
time Mechanics and Diesel Mechanics.We 
repair trucks,trailers and cars.Friendly work 
environment and good pay.If you want to 
be a part of a Great team,please call 224 

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.
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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

CDL-A DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60101
KN Group Inc. търси шофьори предимно в 
Midwest. Заплащането започа от $0/55 на 
миля, всички мили са платени. ГАРАНТИРАНИ 
$275 НА ДЕН. За контакти 630-842-9211 - Mишо 
№14895

OWNER OPERATORS
 Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Собственици на камиони с опит и желание за 
работа - заповядайте при нас! Ние сме екип 
с над 10 годишен опит. Rate confi rmations 
винаги се изпращат на шофьра. Работим на 
12%. Имаме паркинг и ремаркета под наем. 
7739662672 №15479

СЕРВИТЬОРКИ И БАРМАНИ
Цена US$ , Зипкод
Newly opened Balkan style restaurant is looking 
for waitresses and bartenders on full and part-
time. Please call 773-344-6317 №15604

CLEANING SERVICE
Цена US$ , Зипкод 60634
Фирма за почистване на къщи търси да наеме 
на full time жена. работи се 5 дни в седмица-
та.Пон- Пет. За предпочитане е кандидата да 
живее в района на Belmont- Lawrance Ave & 
Naraganset - Central Ave. не е необходима кола 
ако живеете в този район, ние ще ви караме 
от/до работа. Необходим е личен транспорт 
ако живеете по-далеч. Плащаме добре. Необ-
ходими са минимални познания по английски. 
Тел.: 773-802-5501 №15725

РАБОТА В СЕРВИЗ
Цена US$ , Зипкод 60007
Предлагам работа в сервиз за мъж до 55 г. За 
информация пишете на емаил: dvametaltd@
gmail.com или на тел: 224-577-8217 Димитър 
№15731

Local CDL class A
Цена US$ , Зипкод 60194
CTG Inc is looking for a CDL class A drivers to fi ll 
up a local driving positions out of Naperville IL. 
• $1000 sign on bonus • Make $65,000 - $85,000 
per year • Be home every night • 45 - 65 hours a 
week • No Containers • At least 1 year verifi able 
experience • Clean driving record. For more info 
call: 773-789-7236 №15734

OFFICE ASSISTANT NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60160
Busy tractor trailer repair shop seeking a full-
time offi  ce assistant. Duties include fi ling, 
answering phones, Quick Books, Excel, and other 
projects as assigned. Must be computer literate, 
organized, have attention to detail and speak 
Bulgarian. Please call 708-223-0984, Elena P., or 
Roxanna. №15602
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623 2446 or 773 732 6604.We also speak 
Bulgarian and Turkish. №15489

CDL CLASS A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Търся шофьор за камион Volvo 2016 от 
понеделник до петък Midwest South 
Southwest товари 0.57$ на миля всички 
мили платени 6303637787 №15497

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони и трейлъри в West 
Chicago,IL търси да назначи механици с 
опит.Добро заплащане,платен workers 
comp.За повече информация моля обаде-
те се на 224-659-9435 №15456

PARTS/ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони в West Chicago,IL тър-
си да назначи parts/accounting на пълно 
работно време.Изисквания-компютърна 
грамотност и добър английски.За повече 
информация се обадете на 773-600-3992 
№15457

TRUCK DRIVER OTR
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047
Truck Driver position available. New trucks 
and trailers and good pay. 20 years in 
business for more info call 773-580-4032 
№15460

SPRINTER VAN
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131
Looking for sprinter van owner operators. 
2246221263 №15466

CDL DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131
Looking for CDL Driver 25% from gross, 
2016 Cascadia automatic. 2246221263 
№15467

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони и трейлъри в West 
Chicago,IL търси да назначи механици с 
опит.Добро заплащане,платен workers 
comp.За повече информация моля обаде-
те се на 224-659-9435 №15456

PARTS/ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони в West Chicago,IL тър-
си да назначи parts/accounting на пълно 
работно време.Изисквания-компютърна 
грамотност и добър английски.За повече 
информация се обадете на 773-600-3992 
№15457

RESTAURANT HIRING
Цена US$ , Зипкод
Hubs Restaurant located at 3727 Dempster 
str, Skokie, IL is looking to fi ll a delivery 
driver position and a cashier position. 
Please come in to fi ll out an application and 
talk to the hiring manager. Call us at 847-
677-7695 №15429

STEADY RUNS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193
Търся шофьори за steady runs, class A CDL, 
double-triples. Минимум 6 месеца опит, 
добро заплащане, всеки уикенд вкъщи. 
Tel:847-877-4745 №14853

РАБОТА ЗА ШОФЪОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60525
Диспечер с 18 годишен опит  Търси шо-
фьор на камион - 1 единствен свободен 
Локална работа  Dry Van, 24/7 диспеч  За-
плащането е моментално  Възможност за 
$2000 на седмица и бонуси За контакт:   
Светлин @ 708.261.9099  №14289

OFFICE ASSISTANT
Цена US$ , Зипкод 60527
looking for an offi  ce assistant - must live 
nearby. willing to train the right person 

7083722576 №14295

CDL DRIVER/OWNER OP., 
Цена US$ , Зипкод 60527
looking for CDL drivers with min 1 year 
experience for new equipment,or if you 
want to be your own boss - lease to buy 
option is available as well.All attention 
you deserve as a driver or owner operator 
and best rates in town. for details call 
7083722576 №14296

COAST TO COAST

AAA
Цена US$ , Зипкод 60005
A trucking company is seeking to contract 
with experienced independent owner 
operators(IOO) in the Chicagoland. We 
contract IOOs with all types of vehicles and 
equipment.We off er expedited, dry and 
refrigerated freight.Great pay. Please call us 
for more details. 3127097973 №15639

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод
Транспортна фирма набира owner 
operators за регионални и OTR курсове. 
Добро и коректно заплащане. Моля оба-
дете се на 312 709 7973 №15649

OWNER OPERATORS CDL
Цена US$ , Зипкод
Транспортна компания набира контрак-
тори с hazmat и tanker endorsements. 
Бързо и добро заплащане. Коректно от-
ношение. Лесни за работене ELD’s. Моля 
обадете се на 312 709 7973 за повече ин-
формация №15650

HOUSEKEEPERS
Цена US$ 10.50, Зипкод 17109
Нужни са housekeepers в Pennsylvania по-
магаме с жилище 3039748716 3039748716 
№15609

EНЕРГИЧНА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 171110
Необходима е млaда и eнергична помощ-
ница за управлението на few companies 
in Pennsylvania $18 per hour 3039748716 
№15612

TERMINAL DO TERMINAL
Цена US$ , Зипкод 60016
Набираме шофьори за работа от терми-
нал до терминал. Повечето курсове са 
WEST,SOUTH. Предлагаме коретни отно-
шения и възможност за steady курсове. 
7737470875 №15517

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60056
Гледам деца-почасово и целодневно.Бе-
бета до 1 год.и ученици.Помощ в дома-
кинството.Имам дългогодишен опит.За 
контакт:7735101992 №15708

ГЛЕДА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090
Гледам деца в моя или във вашият дом. 
Имам дългогодишен опит. Живея в 
Wheeling IL. Тел.за котакти 872 484 3052 
№15721

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171

Гледам деца в моят дом в River Grove.Пред-
лагам домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън.Информация на телефон 
7739712024 №15697

СТРОИТЕЛСТВО И АВТО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564
Търся работа в строителството, като 
auto-mechanic или работа в офис.Без 
опит в САЩ,но отговорен с желание за 
доказване. За предпочитане West Chicago 
Area suburbs. Възможност за full time job 
10.00AM-20.00 PM, 5-6 дни. 5716999103 
№15698

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60074
Търся работа като детегледачка. Живея в 
района на Палатайн. За повече информа-
ция 224-324-0655 №15626

ПРАВЯ НОВИ BROKER
Цена US$ 30.00, Зипкод 34652
правя нови broker set up za trucking 
companii 7278355206 №15502

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 34652
TRUCKING DISPATCHER dry van, reefer. 
fl at bed, car hauler, 3% Nick 7278355206 
№15503

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СЪКВАРТИРАНТКА
Цена US$ 500.00, Зипкод 60656
Търся съквартирантка. Апартамента е 
2стаен на първият етаж. Давам под наем 
целият приземен етаж 1стая/ баня / кух-
ня/ хол / паркинг/ утоплние и вода в 
близост до началното училище Дриксен , 
летището и Розмонд. Тел. за връзка 773-
627-4181 Мариана. С възможност за крат-
косрочен договор. №15727

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018
Стая под наем в Des Plaines, в близост до 
Малинчо. $450/на несец включва интер-
нет, ток и газ. За контакт: 773-209-1813 
№15742

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 4.50, Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен ап. 
на II ет. в Шилер Парк.Наема е $450+ел.
ток.Задължителен депозит от $450 
тел.7737042622 №15707

ЕТАЖ ПОД НАЕМ/АДИСЪН
Цена US$ 650, Зипкод 60101
Уютен приземен етаж от къща с голяма 
стая и самостоятелна баня. На етажа има 
отделен вход и перално помещение. В 
наема се включват консумативи, интер-
нет и едно парко място. Предпочитаме 
жена или двойка. Имаме куче. $700-850. 
+17738292393 №15713

HOFFMAN ESTATES
Цена US$ 600.00, Зипкод 60169
Стая от апартамент в Hoff man 
Estates,всичко включено в наема 
8478046160 №15715

ПОД НАЕМ
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016
За жена,обзаведена стая ,самостоятелна 
баня и всички консумативи включени. 
Condomonium -Des Plaines на границата 
със Park Ridge. за контакт: 224 659-0357 
№15717

2 BED FOR RENT
Цена US$ 1350, Зипкод 60007
2 bedroom/2 bath renovated apartment in 
Elk Grove Village. Close to schools, shopping 
and highways. The apartment complex has 
a club house, fi tness center and a pool. 
Heat, cooking gas, water, garbage included 
in the rent. For more information please call 

847 420 3110. №15664

2 BED FOR RENT
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007
2 bedroom apartment in downtown Elk 
Grove Village! Brand new everything! Heat, 
cooking gas, water, garbage included in the 
rent. For more information please call 773 
996 8900 №15642

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен в Ши-
лер Парк от 01Март19г.Наема е $ 450+ел.
ток+нет,депозит $450тел. 7737042622 
№15629

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за едностаен в 
Шилер Парк Наем $ 425 + ел. ток + депо-
зит, тел: 18473122511 №15631

STAIA V BASEMENT
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634
Davam staia pod naem vav visok basement. 
$370 vsichko e vkliucheno. Chicago 
- Belmont/Naragansent 7734252700 
№15588

WRIGLEYVILLE 1 BED
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60613
Beautifully remodeled fi rst-fl oor apartment 
in a secure, three-fl at building. The 
apartment features hardwood fl oors, 
bay windows, maple kitchen cabinets, 
dishwasher, central air & heating, beautiful 
custom woodwork, and a spacious patio. 
Quick walk to Wrigley and Southport 
restaurants and shops. 7737442772 
№15599

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
Давам под наем едностаен апартамент 
(1bdr.) в ADDISON IL. Подовото отопление 
и готварската печка са на газ и са включе-
ни в наема. tel. 347-543-6879 №15565

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60656
Давам под наем едностаен апартамент 
(1bdr.) в ADDISON IL. Подовото отопление 
и готварската печка са на газ и са включе-
ни в наема. tel. 347-543-6879 №15567

APARTMENT FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Renovated 2 bedroom apartment in 
most desirable part of Arlington Heights. 
Everything included in the rent (heat, 
central air, water, garbage). John Hersey 
High School! Available as of December 15th. 
For more information call 773 996 8900 
№15487

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem.staia ot tauynhas luksozen 
mebeliran .sled remont vsichko e novo.
perfektna lokatsia.Schamburg.zadTarget. 
na micham i higans .5m do Woodfi eld 
Mol. Izgodno tel.7087693578.predlaga se i 
garag.samostoiatelen. №15498

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem.staia ot tauynhas luksozen 
mebeliran .sled remont vsichko e novo.
perfektna lokatsia.Schamburg.zadTarget. 

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

CDL DRIVER S HZMT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068
Търся CDL diver с Haz Mat. Плащам всички 
мили $0.60 на regular и $0.70 za Haz Mat това-
ри. Възможно е заплащане на ден- $350.00. 
Нов камион- Volvo I shift. Плащат се допълни-
телни стопове, забавания и safety bonus. Чист 
MVR eе плюс. Коректно отношение и добри 
мили. Cell:224-659-1690 №14034

EXPEDITE LOADS
Цена US$ 12.00, Зипкод 61020
Спедиторска компания SR FREIGHT предлага 
работа на собственици на спринтер, ван и ав-
томобили с товарен капацитет до 10,000 паун-
да. Ние предлагаме: - Товари за дълги и къси 
маршрути - Директен депозит всяка седмица 
- 24 / 7 връзка с диспечер - Персонален подход 
и избор на условия за шофиране за всеки - По-
мощ с регистрация и застраховка Ако се инте-
ресувате, обадете се на телефон 630 863 5114 
- Станислав. №14038

FULL TIME IN TRUCKING COMPANY
Цена US$ , Зипкод 60160
VV Logistic Solutions in Melrose Park is now 
looking to fi ll multiple positions within the 
organization. If you have experience in the 
transportation industry, we are looking for 
you. The following departments currently have 
positions available ready to fi ll: - Safety (ELD 
Experience and Knowledge of HOS helpful) 
- Billing Clerk - Fleet Maintenance Clerk - 
Dispatcher Positions - Experienced Diesel 
Mechanics and Shop Assistants - OTR Drivers 
(Clean MVR and 2 Years OTR Experience Needed) 
Please submit your resume/qualifi cation for 
immediate consideration OR CALL 708-223-
0984, Recruiting. №15603

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60160
Стая под наем от къща в Мелрос парк Nort/25 
ave.Подходяща локация за шофьори на ками-
они .Наемът е$400+газ и ток. /около $30-$40/
Общо ползване на хол и кухня с другите квар-
тиранти.Пералня и сушилня без кодари.Вез 
съжителство с хазаи.Ще бъде свободна от 1ви 
февруари 7733879465 №15632

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от.напълно обзаведен призе-
мен етаж за един или два месеца.$400 със 
включени всички консумативи+безплатен ин-
тернет и пералня 7733879465 №15722

3 BDR TOWNHOUSE
Цена US$ 1500, Зипкод 60172
Давам под наем 3 bdroom, 3 bathrooms 
townhouse в Roselle, central air, central heat, 2 
parking spots, хубави училища, близо до Ме-
тра и магистрали I290, I355, след основен ре-
монт, Наем: $1,500 на месец. Tel.: 312-493-5471 
оставете съобщение. №15723

АПАЕТАМЕНТ 2BED2BATH
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60008
Давам под наем голям двустаен апартамент 
(1000 sqft) Адрес 3275 Kirchoff  Rd, Rolling 
Meadows Zip 6008. 2 спални, 2 бани, пералня 
и сушилня в апарамента, stainelss steal уреди 
в кухнята,джакузи,фитнес басейн. $1350/ме-
сец. Телефон 2248291688 №15706



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

na micham i higans .5m do Woodfi eld 
Mol. Izgodno tel.7087693578.predlaga se i 
garag.samostoiatelen. №15499

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem garag.za storich,sklad.ili 
za kola . Garaga se namira v schaumburg 
il do Woodfi eld Mol. Higans i Micham.za 
kontakt.7087693578 №15500

STAIA POD NAEM
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634
Davam staia pod naem Chicago (Belmont i 
NAragansent). US$ 480 vsichko vkliucheno 
7734252700 №15501

2 BEDROOM FOR RENT
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60195
Давам под наем $1200 - 2 bedroom 
with 1.5 bathroom apartment в района 
на Pavilion. Cumberland and Foster Ave. 
На една спирка от летището с Blue line. 
Бърза връзка с I-90 and I-294. Топлото е 
включено в цената на наема. 224-595-
2552 №15458

ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Цена US$ , Зипкод 60641
Дава се етаж от къща под наем в Чика-
го близо до Belmont и Central. 2 спални, 
хол, кухня, баня/тоалетна. 773-283-8276 
след обед №15181

STAQ POD NAEM !, 
Цена US$ 440.00, Зипкод 60656
Zdraveite! Tursiq sukvartirant za „Two 
bathroom apartment” na vtoriq etash, 
namirash se v raiona na N East River Rd & 
W Foster Ave, Chicago, IL . Predpochictam 
seriozni, raboteshti hora , Za koito e vajno 
pochivkata i spokoistvieto ! Za Vruska: 
7737045820 №14130

2 СПАЛНИ/2 БАНИ ЛУКС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016
Дава се под наем голям апартамент 
(1300 кв. фт.) с 2 спални и 2 бани в ра-
йона на Irving park / Harlem - Chicago. 
Централен климатик, луксозни уреди, 
пералня и сушилня. $1200. Cell: 847-312-
8312 №14131

2 СПАЛНИ/2 БАНИ ЛУКС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016
Дава се под наем голям апартамент 
(1300 кв. фт.) с 2 спални и 2 бани в ра-
йона на Irving park / Harlem - Chicago. 
Централен климатик, луксозни уреди, 
пералня и сушилня. $1200. Cell: 847-312-
8312 №14132

COAST TO COAST

КЪЩА В ХАРИСБЪР
Цена US$ , Зипкод 17104
Даваме под наем къща в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15610

ROOM
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104
Даваме под наем room в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15611

ИМОТИ 
Търся под наем

SOMEWHERE ELSE

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА
Цена US$ 675.00, Зипкод 60656
Търся съквартирантка на двустаен апар-
тамент на 8538 W Catherine Ave. В Апар-
тамента има перална и сушилня , също 
така и тераса. Освобождава се на 1ви 
Януари. за повече информация позвъ-
нете. 7737667176 №15613

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173
СТАЯ под наем в таунхаус .SCHAUMBURG- 
mecham /higins-всичко включено -лукс 
спешно. ЗА ровече информация тел.708 
769 3578 №15573

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

3BED/3 BATH DUPLEX
Цена US$ 252,000.00, Зипкод 60656
Уникален дуплекс апартамент- 2стаен с 
2 бани , хол и кухня на първият етаж и 
1стаен, баня, хол и кухня на приземният 

етаж. С два отделни входа-приземен и 
първият етаж. Прекрасна инвестиция в 
близост до училище Дриксен , летището 
и Розмонд. Собственост на агент. Тел. за 
връзка 773-627-4181. №15728

EXTERIOR SERVICE
Цена US$ , Зипкод 60056
Exterior service for houses, siding,roofi ng, 
windows and doors 8478096144 №15724

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 8650 Chicago ave, Village 
of Lakewood. Sat, Dec 8 · 12pm - 2pm. 
Тел: 847-854-8094 Къща след основен 
ремонт. 2 спални, баня, хол, кухня, пе-
рално. В близост огромно езеро и плаж. 
САМО $137,900. Защо да плащате $1200 
за наем, когато МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В 
СОБСТВЕНА КЪЩА САМО ЗА $740 на ме-
сец. 8478548094 №15589

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 7421 Chippewa dr, Wonder 
Lake. Sat, Dec 8 · 12pm - 1pm. Къща след 
пълен ремонт. 2 спални, 1 баня. В бли-
зост красиво езеро. САМО $126,900. От-
ворена за посещение на 9-ти декември 
(неделя) от 12 до 13 часа. Тел: 847-854-
8094. 8478548094 №15590

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ 127,900, Зипкод
OPEN HOUSE: 7704 S Oak St. Wonder Lake. 
San, Dec 9 · 1pm - 2pm. Къща след ремонт. 
Всичко ново. Красиво място! На минути 
от езерото и плажа, обяд с лодка. САМО 
$127,900. Трябва да видите! ОТВОРЕНА 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти декември (не-
деля) от 13 до 14 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15591

ПРОДАВА СЕ КЪЩА
Цена US$ , Зипкод 
Защо да плащате $1000 за наем, когато 
МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В СОБСТВЕНА КЪЩА 
САМО ЗА $740 на месец. Crystal Lake. 
Тих, спокоен квартал. След основен ре-
монт. 2 спални, баня, хол, кухня, перал-
но. В близост огромно езеро и плаж. 
САМО $137,900. OPEN HOUSE Sun, Nov 
18 · 12:00am - 2:00pm. Тел: 847-854-8094 
№15484

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005
Гледам дечица в моя дом .Живея в 
Arlington Heights , IL.Предлагам домаш-
но приготвена храна , ежедневни раз-
ходки и занимания . Имам опит и препо-
ръки . Ако имате нужда от някой , който 
да се грижи за детето ви , моля позвъне-
те на тел. 224 253 9524-Милена . №15738

МАНИКЮР
Цена US$ 15.00, Зипкод 60195
Гел,гел лак ,изграждане,декорация. Кра-
сиво и изгодно. Миглена 224 423 4245 
№15740

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090
Гледам деца в моя или във вашият дом. 
Имам дългогодишен опит. Живея в 
Wheeling IL. Тел.за контакти 872 484 3052 
№15720

GPS TRACKERS,ELD
Цена US$ , Зипкод 60070
GPS trackers,ELD,Remote start sales,service 
and install.oktracks.com cell:6084660182 
№15696

ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$ , Зипкод
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО. Стай и къщи. 
За ден, два, три, седмица, месец. Без 
договор. Северозападните квартали. 
Тел: 847-854-8094, е-майл: dimitrova07@
yahoo.com №15693

2 BEDROOM EGV $1150
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60007
Давам апартамент под наем във 902 
Ridge Square, Elk Grove Village, в ком-
плекс The Terrace. 2 bedroom, 1 bathroom 
, $ 1150. Свободен от 1-ви февруари. Те-
лефон (773) 603-4962 - Евелина №15700

РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Ремонт на всички видове Перални, 
Сушилни, Съдомиялни, Хладилници, 
Фризери, Микровълнови и Готварски 
Печки. Търсете Свилен 847-962-0242 
8479620242 №15674

IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 605515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us IFTA CALCULATION 
CLASS Monday January 28, 6.00 PM - 9.00 
PM OR Tuesday January 29, 6.00 PM - 9.00 
PM TO REGISTER, CALL 331-551-8787 
OR EMAIL VAN53CO@GMAIL.COM www.
smarttrucking.us 3315518787 №15679

DISPATCH TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Dispatch Training 
- starts January 31 TO REGISTER, PLEASE 
CALL 331-551-8787 OR EMAIL VAN53CO@
GMAIL.COM 3315518787 №15680

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам строителни ремонти, рабо-
тя професионално 2248300447 №15656

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Safety Manager 
Training starts December 28! For more 
information, please call 331-551-8787 or 
email van53co@gmail.com №15658

BOOK KEEPING CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Book-Keeping For 
Trucking Companies starts January 14! 
For more information, please call 331-
551-8787 or email van53co@gmail.com 
№15659

GLEDAM DECA
Цена US$ , Зипкод 60194
Гледам деца в дома си в Hoff man Estate в 
близост до улиците Higgins и Golf. Теле-
фон за връзка 224 659 1156 2244253813 
№15648

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60007
Грижа се за деца в близост до Meacham 
Rd / Nerge Rd. (срещу Wal Mart) на гра-
ницата на Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. 
Домашно приготвена храна, включващи 
2 закуски и обяд. Над 18 години опит. 
За повече информация: 773-931-8516 
№15627

ШИВАШКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам шивашки услуги. Намирам 
се в Дес Плайнс. Биляна Николаева 224-
410-9027 №15607

ЗАСТРАХОВКИ:
Цена US$ , Зипкод 
Всички видове ЗАСТРАХОВКИ: коли, 
къщи, камиони, бизнес, живот, стомато-
логични. Доверете вашата сигурност в 
сигурни ръце. Най-добрите застрахова-
телни компании в САЩ. 21 г. в бизнеса. 
Тел: (847) 854-8094. Е-майл: dimitrova07@
yahoo.com №15485

ШОФЬОРСКА КНИЖКА
Цена US$ , Зипкод 
Междунадна шофьорска книжка, ID 
Card. Без Social Security номер, без виза, 
без изпит. Статуса няма значение. За 
туристи, студенти, временно пребива-
ващи. Валидна 10 г. В САЩ, България, 
Европа и други страни. Тел: 847-854-
8094. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
№15486

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60133
Детски център в Шамбург предлага 
почасова и целодневна грижа за ва-
шето дете.Нашата цел е възпитание 
на детето в щастлива и спокойна сре-
да.Индивидуален подход към всяко 
дете.Децата получават подготовка за 

kindergarten,домашна храна и игри на-
вън. Позвънете 8476300821 №14408

ШОФЬОРСКИ КУРС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640
Шофьорски курс.най-добри цены и от-
лични резултати.бързо и евтино .теле-
фон:(773)807-2422.Илия №14128

НЮ ЙОРК

ТОМБОЛА ЗА ТЕРМАЖ
Цена US$ 0.00, Зипкод 1505
1. Харесайте страницата на Pretty Lab 
https://prettylab.bg в ФБ (ако не сте го 
направили https://www.facebook.com/
prettylab.bg)! 2. Споделете публикация-
та с играта! 3. Коментирайте с „ УЧАСТ-
ВАМ“! Имената на печелившия ще се 
определят на 31.12.2018г. 0885108502 
№15651

SOMEWHERE ELSE

PAINTING SERVICE
Цена US$ , Зипкод V3E 3C8
Commercial interior, exterior painting 
Residential interior, exterior painting 
Power Washing Deck & fence staining 
Drywall repairs Plaster repairs Service: All 
Metro Vancouver For more information 
visit my website: www.toppaintingrepairs.
com 6044409163 №15574

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

HITCH FOR SALE
Цена US$ 120.00, Зипкод 60056
Продавам ХИЧ за теглене на лека кола. 
ХИЧА е не използван! 7732555987 
№15709

FOR SALE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Volvo vnl 770 С хартиен log book 
7735400101 №15633

2016 FREIGHTLINER
Цена US$ 71,500.00, Зипкод 60047
2016 FREIGHTLINER CASCADIA FOR SALE - 
ONLY 3 MORE TRUCKS AVAILABLE ENGINE 
- DD15 TRANSMISSION - DT12 395000 
- 420000 MILES EXCELLENT CONDITION 
- ALL 3 ARE CURRENTLY ON THE ROAD 
AND MAKING $$$ FINANCING OPTIONS 
AVAILABLE. FOR MORE INFO, CONTACT ME 
@ 708-655-7884 №15636

ПРОДАВАМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Продавам Volvo VNL 630, 2013г. I shift 640 
000 мили. Много добро състояния, готов 
за работа.За допълнителна информация 
224 595 0257. 2245950257 №15568

ПРОДАВАМ СКИ
Цена US$ , Зипкод 60176
Продавам ски в много добро състоя-
ние. И на добра цена Тел: 630 386 5280 
6303865280 №15581

MINI COOPER 2009
Цена US$ 4,100.00, Зипкод 60089
Prodavam MINI COOPER 2009 , s rachni 
skorosti, 112,000 mili. Cvqt siv, s cheren 
kojen interior v otlichno sastoqnie. 
3123511785 №15548

STOUGHTON 2005
Цена US$ , Зипкод 60515
Stoughton 2005 and Great Dane 2010 53ft 
dry van trailers 7735400101 №15518

BMW 525I, 2004, 98600M
Цена US$ 9,300.00, Зипкод 60005
Please call Tim. 8475930707 №14918

ДРУГИ 

Chicago + suburbs

TRAILER FOR RENT
Цена US$ , Зипкод 60193
Давам trailer под наем Great Dane 2017 
Kosta 224 409 4035 №15730

У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
У-ще за инвестиции в недвижими имоти 
набира студенти.Легални стратегии,пр
епродаване,Fix&Flip,маркетинг и още.
Физически и онлайн уроци всяка седми-
ца.Изискват се мотивация,решителност 
и сериозност.Ние не само препо-
даваме инвестиции,ние създава-
ме инвеститори!За контакти: Вале-
ри(224)404-0404 №15712

ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ
Цена US$ , Зипкод 60069, Гледам деца в моя 
дом в Buff alo Grove. Почасово или целоднев-
но. Тел.: 224-595-0685 №15726
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

Водоравно: Математика, Лоу (Джъд), Юзина* Морал, Сегмент, Мол* Корозия, Брити, 
Дефо (Даниел)* Вот, Идо, Забитин* Фас, Гусла, Порта* Нед (Ланд), Манто, Дида, Крум* 
Седем, Зев, Тарифа, АРО* Запас, Лотария, Зоман* Син, Тон, Люлин, Миро* Кефир, Лик, 
Дамаска* Захарин, Валун* Месия, Бин (Алън), Балет, Мец* Облик, Фетиш, Зар, Ложа* 
Рис, Корал, Кенар* Чай, Оолит, Фис, Сохо* Април, Бухал, Капер* Еспресо, Вестник, Рота* 
Тиара, Лента, Сап, Лак* Драма, Гайка, Базар* Ана, Дъвка, Кебап, „Мик”* „Сто”, Банка, Ба-
рок, Гана* Койка, Берон (Петър), Рар* Ескадра, Турне, Заушка* Фурие (Франсоа Мари 
арл), Лацио, анс* Темел, Мулат, Бира, Ват* „Рир”, „Вела”, Броня, Вода* Барак, Дузпа, Рада, 
Лам (Филип)

Отвесно: Каморанези (Марио), Амбра, Стратосфера* Тор, Седан, Хелий, Пиано, Ку-
мир* Геров (Найден), Деп (Джони), Касис, Арама, Карера* Мазол, Материк, Опера, 
Бодил* Фалит, София, Корса, Дайре* Газ, Нин, Фолио, Гънка, Мед* Бис, Тунел, Берил, 
Лавка, „Лулу”* Кеб, Ствол, Цитат, Вейка, Талаз* Багрило, Тюл, Нил, Бенка, Буца* Мида, 
Талия, Фуста, Беритба* Длето, ДАРИК, ихта, Карно (Никола)* Они, Пирин, ВАЗ, Сан, Бе-
рое, Бор* Бут, Зодия, Далас, Лисабон, ина* Сараф, Малер (Густав), Казак, Заряд* Гюм, БТ, 
Азимут, Кок, Пап, Рана* Зодиак, Оран, Лехар (Франц), Гаус* Билет, Рамос (Серхио), Мо-
нопол, Марш, Вол* Фигура, Кнежа, Етамин, Клада* Салон, Монца, Цар, Рак, Каца, „Там”*

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Н
астържете на ситно ренде тиквата. Пресейте брашното 

с бакпулвера. В купа изсипете захарта, ваниловата 

захар и прибавете яйцата. На тънка струя при непре-

къснато бъркане добавете олиото.

Добавете 1/3 от брашното и разбъркайте с дървена лъжи-

ца. Прибавете канелата и половината на настърганата тиква. 

Разбъркайте отново.

Идва ред пак да прибавите половината на останалото брашно 

и да разбъркате. Добавяте втората част на настър-

ганата тиква и отново 

следва разбър-

кване. Прибавяте 

последното 

брашно и едро 

нарязаните оре-

хи и смесвате с 

тестото. Сместа 

е много гъста. 

Намаслете 

кексова форма 

и поръсете 

равномерно с 

брашно.

Кексът се 

пече в загрята 

фурна на 170 

градуса за 40 минути.

И
змийте и изчистете тиквата от семките. Нарежете я 

на полумесеци. Подредете я в тавичка, застлана с 

хартия за печене.

Поръсете със солта, джинджифила и черния 

пипер.

Настържете кората от лимон.

Сложете чесъна с люспата и няколко стръка розмарин.

Полейте с малко зехтин и печете на 200°C за 30 минути.

ТИКВЕН КЕКС СОЛЕНА ТИКВА С 
PОЗМАPИН
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Б
ългарите ставаме по-та-

рикати, а протестът ни е 

в мърмореното и псува-

нето. Това е тревожно. 

Така голямата актриса 

Цветана Манева описва 

своето виждане за днешното българско 

общество.

Според нея въпреки годините то не 

става по-зряло.

„По тарикати ставаме, което за мен е 

тревожно. Тарикатски да се справяме 

със ситуацията, с мига днес... Това е 

движение по хоризонтала, което дони-

къде не води, не може да удовлетвори 

личността. Аз пък гледам да се държа за 

вертикала, слава Богу!”, споделя тя.

Манева смята, че една от

особеностите на 
българския протест

е мърморенето. „Българинът мрънка, 

мърмори, псува, заканва се. И това, 

като се сумира, е равно на какво?”, пита 

риторично тя.

Актрисата признава, че по време на 

проточилия се български преход се е 

разделила най-напред с  илюзията, че 

той ще е по-бърз и активен. „Вярвах, че 

всички сме наясно какво точно искаме. 

Оказа се, че сме наясно само какво не 

искаме”, смята тя. Цветана Манева не 

вярва в това, че примерът може да е 

възпитателен, защото не е ясно кой 

определя кой пример е положителен 

и кой не. „Който строи магистрали или 

друг – който съгражда духовни ценнос-

ти? И двамата са прави, но как да решим 

кой е по-прав?“, пита тя в интервю за сп. 

„Мениджър“.

Актрисата отново коментира и 

упреците за участието в клип на фолк 

звездата Азис, посветен на различни-

те. Преди няколко месеца кадрите с 

нея във видеото на певеца разделиха 

общественото мнение.

“Шумът е като този навремето с 

„Монолози за вагината“. Една телевизия 

беше анонсирала, че ще се говори за 

това с обяснение: „От Осанна до Разпни 

го“… Има ли място Цветана Манева в 

клип на Азис? Да се задава

подобен въпрос не може в 
тоя век

и каква демокрация е това, питам аз. 

Дали имам място в клип на Азис? Имам 

място навсякъде – и в циганска колиба, 

и в дворец. Просто защото имам право 

да си избера”, категорична е актрисата.

Тя допълва, че за нея най-важна е 

каузата. „Според мен съществува нещо 

много опасно, което се правим, че не 

виждаме. Грубо, вулгарно, лицемерно, 

потискащо, ужасно е да забелязваш 

другия само ако имаш интерес. Чове-

колюбието изчезва. А без него не може 

да се говори за родолюбие. Въобще 

емпатията е рядка дарба, антипатията 

завладява хората. Не се интересуват от 

другите”, допълва Цветана Манева.

Самата тя участва в много каузи – 

срещу катастрофите по пътищата, за жи-

вотните, за глухонемите… И мисли, че

сме в дълг към тези хора

– не им обръщаме внимание на всяко 

ниво. „Последното,  което ме изстреля, 

са майките пред служебния вход на 

парламента – те вече държаха само 

едни черни пана и стояха мълчаливо 

зад тях. Не може толкова време да не 

се реши проблемът, не е такъв, че да не 

може да се реши. Не се изживявам като 

смела, просто съм категорична – така 

мисля, така чувствам. По същия начин 

се оказа, че и Васил (Азис) така мисли, 

така чувства. Това ни събра, нищо дру-

го“, обяснява Манева.

Актрисата, която е съпруга на друг 

голям представител на българския теа-

тър, актьора Явор Милушев, коментира 

и съвместния си живот с него. Напук на 

схващането, че актьорите са по-себич-

ни и в по-голяма степен егоисти, те са 

вече 42 години заедно.

„Просто имаме късмет, че сме се 

срещнали. Явор успя да насочи емо-

ционалната ми енергия така, че тя да 

не ме довежда до крайни реакции. Т.е. 

направи ме по-търпелива, по-въздър-

жана. Освен това е възпитан от майка 

си и баща си, че

уважението към жената

не е свързано само с обичта към нея 

и с желанието, той създаде самочувст-

вието ми на личност, на човек”, споделя 

Цветана. Тя е признателна на Явор, че 

много бързо я е разшифровал и разга-

дал, а рецептата на личността й излязла 

проста.

„Оказа се, че най-големият ми 

проблем е моето свободолюбие, че не 

давам по никакъв начин да ми се по-

сегне на свободата, той ми помогна да 

осмисля това. Аз пък се старая да зачи-

там и неговата свобода по същия начин. 

Коректна съм, толерантна – светът на 

другия си е негов свят и там трябва да 

се пристъпва много внимателно”, кате-

горична е тя.

Цветана Манева: Тревожно е, че 
ставаме все по тарикати
Човеколюбието изчезва и антипатията завладява хората, смята актрисата
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Н
еволите на футболна-

та звезда Кристиано 

Роналдо с жените не 

свършват. На фона на 

шумния скандал с Кат-

рин Майорга, която го 

обвини в изнасилване, една от бившите 

приятелки на нападателя от „Ювентус“, 

Джасмин Ленард, го нарече „психопат“ 

и „сексуален завоевател“. Тя изля десет-

ки редове в Twitter по адрес на португа-

леца, разказвайки история от връзката 

си с него.

Обвинението в изнасилване от Ма-

йорга е заради случай от лятото на 2009 

година, когато Роналдо премина от 

„Манчестър Юнайтед“ в „Реал Мадрид“.

Тогава е било подписано и извънсъ-

дебно споразумение между двете стра-

ни за 375 000 долара, които Роналдо е 

платил на Майорга, но сега, повече от 

10 години по-късно, случаят стигна до 

полицията и съда.

Джасмин Ленард е била приятелка на 

Кристиано малко по-рано от въпросния 

период, докато португалецът още бе 

част от „червените дяволи“. Моделката

предложи помощта си на 
Майорга

и правния й екип в борбата срещу 

Роналдо.

Всичко започна с туит срещу рапъра 

Ар Кели по повод излизането на доку-

менталната поредица „Да преживееш 

Ар Кели“, която разказва за зловещите 

сексуални желания на музикалната 

звезда.

Минути по-късно Ленард започна да 

разказва:

„И когато говорим за подобни про-

блеми, след много размисъл реших 

да помогна на Катрин Майорга и на 

адвокатите й по повод обвиненията в 

изнасилване срещу Кристиано Ронал-

до. Моля ви, свържете се с мен. Имам 

информация, която според мен ще ви 

е от полза в делото. Бих искала да ви 

помогна.

Няма нищо, което мразя повече на 

този свят, от насилниците. От хората, 

които използват позицията си на сила 

и насилват други, които не могат да се 

защитават.

Нямате си и идея какъв всъщност е 

той. Ако знаете дори малко, ще бъдете 

ужасени. Не мога повече да седя и да го 

гледам как лъже арогантно, докато на-

ема екип от ПР-и и адвокати, с които да 

репресира Катрин Майорга. Ще напра-

вя всичко възможно, за да й помогна.

„НЕ“ означава „НЕ“

Когато ти кажат „СТОП“, означава 

„СТОП“. Ако продължиш със сексуал-

ния акт, докато момичето ти крещи да 

спреш, се превръщаш в изнасилвач и 

чудовище. И не ми пука колко добре 

риташ топка или пееш песни.

Тези хора си мислят, че са недосе-

гаеми, защото са звезди. Не изпитват 

никакво състрадание към жертвите си. 

Той (Роналдо) си мисли, че ще се отър-

ве. Не и сега. Имах връзка с него преди 

десетилетие.

През последната година и половина 

отново започнахме да си комуникира-

ме почти всеки ден и имам съобщения 

и записи, които ще бъдат от полза на 

Катрин и екипа й в разкриването на 

истинския му характер.

Въпреки всички опити да ме убеди да 

мълча ще споделя всичко публично, а 

вие ще можете да прецените сами. Той 

може да реши и да ме съди, но така е 

правилно и той ще се провали.

Имам стотици съобщения, в които той 

се смее и разказва как тормози 

психологически майката на 

децата си и я третира като ни-

щожество. Съобщения, в които 

признава, че й изневерява.

Истории за сексуални 
завоевания

Той сам разказва, че има СЕ-

РИОЗНИ психически проблеми. 

За всички лъжи за децата му и 

майките им. Той е НАСИЛНИК 

и ЛЪЖЕЦ. Целият му живот е 

една ЛЪЖА. Шибан психопат.“

Ленард продължава да 

разказва в още няколко туита, 

определяйки историите си като 

„злато за таблоидите“, сякаш 

молейки за повече внимание. 

Добавя, че тя и семейството 

й били заплашвани, а „аген-

ти“ следели нея и детето й в 

опит да „изкопаят“ мръсните й 

тайни.

В същото време прави впе-

чатление, че туитовете на Ленард са 

лайквани и ретуитвани по 10-20 пъти, 

докато в случая с Майорга в Twitter 

и Facebook се споделяше в десетки и 

стотици хиляди.

Другото любопитно е, че през 2010-

а Джасмин дава пространно интервю 

пред Mirror за историята си с Роналдо. 

Двамата се срещат в Лос Анджелис, а 

според разказа на Ленард Кристиано 

я е преследвал, запленен от нея.

Моделката описва Роналдо като

малък принц, заобиколен 
с шестима

мъже около него. Разказва как 

португалецът не молел сам жените за 

среща, а пращал човек от антуража си.

Все пак двамата излезли, но Ленард 

казва, че тя го е взела от хотела му 

с колата си. Двамата са прекарали 

известно време в къщата на Джасмин, 

а Кристиано е „изпищял“, когато се 

срещнал с немските й овчарки.

Ленард продължава, че Роналдо не 

спирал да й пише и да се опитва да се 

свързва с нея, но допълва, че обича 

мъжете си „малко по-мъжествени“ и че 

тази схема „може да работи при някои 

момичета, но не и при нея“, след което 

сама затръшнала вратата и всичко 

между двамата приключило.

Бивша приятелка 
на футболната 
звезда го нарече 
„ши*ан психопат“

И моделка срещу Роналдо: Насилник 
и лъжец

В
ластите във Вегас издадоха 

заповед за ДНК проба от 

футболиста заради обвинени-

ята в изнасилване на Майорга 

срещу него. Полицията търси доказа-

телства срещу звездата на Ювентус, а 

ДНК пробата от него ще бъде сравнена 

с биологичен материал по роклята на 

жената.

Катрин Майорга твърди, че Роналдо 

я е атакувал в пентхаус апартамента на 

хотел Palms Casino Resort след купон, 

на който били заедно. „Забавлявахме 

се с още няколко души, когато купонът 

се пренесе в апартамента му”, разказа 

преди време Майорга. „Той влезе в 

джакузито с другите и ме помоли да се 

присъединя... Опитваше да ме съблече, 

а аз държах вагината си с ръце” добави 

тя. По думите й последвал анален секс.

33-годишният Роналдо категорично 

отрича твърденията.

Властите във Вегас поискаха ДНК 
от футболиста
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А
ко ви стиска да студувате на 

температури от минус 20 до 

минус 35 градуса по Целзий, 

за да видите и евентуално да 

снимате – ако не ви замръз-

нат пръстите, най-големия 

световен фестивал на ледените и снеж-

ните фигури, то вашата дестинация е 

Харбин. В столицата на североизточната 

китайска провинция Хейлунцзян (Реката 

на черния дракон, както се превежда 

Амур) на 25 декември м.г. започна 35-ият 

международен фестивал на ледените 

скулптури. Официалната церемония е на 

5 януари, а събитието ще продължи до 28 

февруари тази година.

То е уникално по рода си. Огромни 

ледени блокове от близката река Сунхуа 

се изрязват и пренасят с кранове до 

градината Чжаолин. След това творци 

започват да ваят от тях дворци, храмове 

и всякакви фигури, които вечер грейват 

във всевъзможни цветове благодарение 

на вградените в тях осветителни тела. 

Атракцията е невероятна – предишният 

34-ти фестивал привлече 18 милиона 

посетители от страната и чужбина, като 

генерира приходи от 28.7 млрд. юана 

($4.4 млрд.). Несъмнено

реномето на фестивала 
скочи до небето

през 2007 г., след като вече бе станал 

международен и представи снежна 

скулптура в памет на канадския лекар 

Норман Бетюн. Тя влезе в Книгата на 

рекордите на Гинес като най-голямата 

снежна фигура, показвана в света – с дъл-

жина 250 м, височина 8,5 м и използвани 

13,000 куб. м сняг. Композицията се със-

тоеше от две части – Ниагарския водопад 

и пресичането на Беринговия проток.

По време на фестивала могат да се 

видят многобройни атракции като 

Снежния свят на Слънчевия остров, от 

другата страна на река Сунхуа, Света на 

леда и снега, отворен само през нощта, 

за да могат туристите да се насладят на 

цветната феерия на огромните скулпту-

ри. Предлагат се и малко екстремни за 

несвикналите изживявания като плуване 

в ледените води на р. Сунхуа, спане в 

ледени хотели, разходка с кучешки впряг 

или наблюдение на сибирски тигри в 

стил сафари. Провинция Хейлунцзян 

се опитва да се превърне в център на 

китайските алпийски ски, така че може 

да проверите възможностите с каране 

по местните склонове. Имайте предвид 

обаче, че те нямат нужната денивелация 

според европейските разбирания – 

връхната точка е едва 1,375 м.

Официалното откриване на 35-ия 

фестивал на 5 януари бе с главно мото 

„Перла в короната на леда и снега“, като 

включва 5 основни теми в областта на 

туризма, културата, модата, търговията и 

спорта. За целта са създадени 4 тема-

тични парка – Международната снежна 

експозиция на Слънчевия остров, Светът 

на леда и снега в Харбин, Харбинската 

долина на леда и снега в поречието на р. 

Сунхуа и Фестивалът на ледените фенери 

в градината Чжаолин.

Малко история

Харбин не е само ледена феерия, а има 

своето значително място и в китайската 

история като родина на две династии – 

Цзин (1115-1234) и Цин (1644-1911). Пър-

вата губи битката с монголите през 1211 

г., които основават собствена династия, а 

втората, която е манджурска, е и послед-

ната в Поднебесната империя преди съз-

даването на Република Китай през 1912 г. 

и на Китайската народна република през 

1949 г. след Втората световна война и 

Гражданската война.

Ключова промяна в развитието на Хар-

бин, чието име на манчжурски означава 

„място за сушене на рибарски мрежи“, 

настъпва с изграждането на Китайската 

източна железопътна линия между 1897 

и 1903 г., построена от Русия и свързваща 

сибирския Чита с Харбин с разклонения 

до Владивосток в руския Далечен изток и 

до стратегическия Порт Артур в днешния 

китайски град Далян. Била е владение на 

Русия от 1897 до 1905 г. и на СССР от 1945 

до 1955 г. През 1898 г. полският инженер 

Адам Шидловски създава архитектурен 

план за Харбин, който тогава е бил малко 

рибарско селце, и го превръща в град. 

В този период там се заселват първите 

руснаци, а след революциите от 1905 и 

1917 г. броят им се увеличава. Те оставят 

своя отпечатък върху кулинарията на 

Харбин, върху напитките, като откриват 

фабрика за водка, и върху културата и 

религията в града. Още през 1907 г. ру-

ските преселници построяват изцяло от 

дърво катедралата „Света София“, която е 

най-големият източноправославен храм 

в Далечния изток. Висока е 53,3 м, заема 

площ 721 кв. м и заедно с централната 

улица напомня на някогашна Москва. 

Четири години по-късно катедралата е 

реконструирана, като е използвана зида-

рия. В началото на XIX век Харбин

постига забележителен 
напредък

не на последно място благодарение на 

оживената търговия по море. През 20-те 

години на миналия век той е бил смятан 

и за китайската столица на модата, тъй 

като новите модели на дизайнерите от 

Париж и Москва са били предлагани 

най-напред в Харбин, преди да стигнат 

до Шанхай.

След японската окупация през 1935 г. 

Харбин е избран за мястото, където се 

помещава злокобното поделение 731. 

В него са се извършвали биологични и 

медицински експерименти върху плене-

ни местни жители, като жертвите им са 

между 3,000 и 12,000.

Съвременното модерно строителство 

не подминава Харбин и предлага друга 

забележителност на града, която привли-

ча туристите – Лун Та, или Драконовата 

кула, изградена през 2000 г. Тя е висока 

336 метра, води се 22-ра по височина в 

света и 7-а в Азия, а конструкцията й от 

решетеста стомана я прави най-високата 

от този род в Азия. В нея се помещава 

Радиотелевизионната компания на про-

винция Хейлунцзян, а туристите могат да 

се насладят на великолепната панорамна 

гледка и да опитат местната кухня.

 Столицата на северната китайска провинция Хейлунцзян е домакин на 
най-големия по рода си фестивал в света

Ледената феерия на Харбин
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Е
дна от най-популярните българки в САЩ 

– Ралица Иванова, е родила момчен-

це. „След дълги 42 часа най-накрая се 

сдобихме със своето парче радост. Той е 

перфектен и ние сме влюбени”, написа Иванова и 

публикува снимка на рожбата си. От публикация-

та става ясно още, че детето се е появило на този 

свят на 3 януари.

Блондинката се прочу преди години отвъд оке-

ана като любимка на Хю Хефнър. Тя дори засне 

няколко провокативни фотосесии за американ-

ския „Плейбой”, които я превърнаха в сензация. 

Малко след това тя среща настоящия си при-

ятел. Той е тъмнокож, което предизвика доста 

коментари сред приятелите й в България. Самата 

блондинка обаче признава, че той е човекът, 

който е променил целия й живот.

А
ктьорът и комик Крис Рок не проявява 

интерес към завръщането като домакин 

на церемонията за наградите „Оскар”, 

след като колегата му Кевин Харт се отка-

за от ролята на водещ.

Рок казал това по време на годишната вечеря 

на Дружеството на нюйоркските филмови крити-

ци, организирана в Манхатън. Комикът се е въз-

ползвал от излизането си на сцената, за да връчи 

на режисьора Бо Бърнам приза за дебютен филм 

за „Осми клас”, за да заяви позицията си относно 

домакинството на Оскарите.

Съзирайки сред публиката актьора и комик 

Стив Мартин, Крис Рок е заявил: „Стив Мартин е 

тук. Ти трябва да водиш Оскарите. Ти си най-до-

брият. Стив Мартин трябва да води Оскарите, 

защото аз няма да го направя. Не могат да ме 

хванат за тази работа.”

Една от най-красивите 
българки в САЩ роди 
момченце

Комикът Крис Рок отказа 
да води Оскарите

Л
ейди Гага опре-

делено не остана 

незабелязана на 

церемонията по 

връчването на награди-

те “Златен глобус”. Пе-

вицата и актриса беше 

избрала синя рокля на 

„Валентино“, която беше 

съчетала с диаманти на 

Тифани за  5 млн.

Лейди Гага, която по-

лучи “Златен глобус” за 

2019 година за песента 

„Shallow” във филма 

„Роди се звезда”, бе из-

брала изработената спе-

циално за нея огърлица 

„Аврора”, за да придаде 

блясък на бледосинята 

си рокля и вдигната на 

кок коса в същия цвят.

Огърлицата се състои 

от 300 диаманта, а ак-

центът е върху крушо-

образен едър диамант 

в средата. 32-годишната 

певица носеше и обеци, 

както и три гривни от 

платина и диаманти 

на стойност 115 000 

долара.

А
ктьорът и комик 

Джим Кери има 

нова възлюбена 

– колежката му 

Джинджър Гонзага.

Двамата дебютираха 

като двойка на червения 

килим на наградите “Зла-

тен глобус”.

Представител на 

56-годишния Джим Кери 

потвърди, че актьорът има 

връзка с партньорката си 

в телевизионната пореди-

ца „Смях през сълзи”.

Връзката на Джим 

Кери с Джинджър Гонзага 

е първата оповестена 

публично след смъртта 

на бившата му приятелка 

Катрио.

Лейди Гага с рокля за $ 5 млн. 
на „Златен глобус”

Джим Кери с нова любима – 
колежка

А
встралийската ак-

триса Марго Роби 

ще се превъплъти 

на големия екран 

в ролята на световноиз-

вестната кукла „Барби”.

Играчката “Барби”, която 

тази година навършва 60 

години, се появи в около 

тридесет анимационни 

филма, които досега 

никога не бяха излизали 

на голям екран. Проектът 

с пълнометражната Барби 

лента ще бъде осъществен 

с помощта на новосъзда-

дената филмова къща на 

американската компания 

за играчки „Мател” - „Мател 

филмс”.

Копродуцент ще бъде 

компанията „Лъки чап ен-

търтейнмънт”, собственост 

на Марго Роби.

През годините на пазара 

се появиха най-различни 

кукли “Барби” от различни 

раси, с различен цвят на 

кожата, косата и очите. Но 

за нейния екранен дебют 

тя ще бъде представена 

от снажна блондинка със 

сини очи, каквато е Марго 

Роби.

Австралийка ще играе Барби 
на голям екран
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П
ървата международна екстремна над-

превара „Полюс на студа” се проведе 

в едно от най-студените постоянно 

населени места на Земята – руската 

местност Оймякон.

Участие в маратона били заявили 19 участни-

ци, но в крайна сметка на старта застанали само 

16 състезатели. Те се надбягвали на пет разстоя-

ния – 5, 10, 20, 30 и 42 км. Никой обаче не успял 

да избяга най-дългото разстояние, един-един-

ствен бегач издържал до 38 км.

Според съобщенията най-младият участник е 

бил 21 години, а най-възрастният – на 71 години. 

Участници от Франция, Индия, Тайланд и Австрия 

се включили в бягането на късите разстояния.

Един от организаторите на маратона съобщи, 

че сутрешната температура в Оймякон в деня на 

състезанието е била само... минус 52 градуса по 

Целзий.

У
чени от Великобритания установиха, че 

прекалената зависимост от селфито води 

до сериозна деформация на личността. 

Основната мотивация на самоснимащите 

се е недоволство от настоящата им идентичност, 

каза изследователката Джулиана Мазон. Според 

служителя на Британския университет „Хал“ за-

висимостта от фотосесии снижава възприятията 

на паметта и води до нейната деградация.

Отслабената памет води до заличаване на 

личността на човека, която е практически изцяло 

формирана въз основа на преживения опит. 

Привържениците на навика да правят селфи с 

времето започват да прибягват до фотографии, 

когато подсъзнателно разбират, че вече не могат 

да си спомнят никакво събитие в своя живот.

Учените са предложили начин за проверка на 

зависимостта от селфито по прост начин. Трябва 

да намерите снимка отпреди пет години и, гле-

дайки я, да се опитате да си спомните подробно-

стите от заснетото събитие. Ако нищо не ви идва 

наум, тогава трябва да ограничите страстта си 

към фотографиите и да започнете да обръщате 

внимание на трениране на паметта.

Маратон при... минус 52 
градуса по Целзий

Учени срещу селфито: 
Намалява интелекта

1
2 години след 

като получи 

„Оскар” за ролята 

си в „Последни-

ят крал на Шотландия”, 

ангажиралият се с 

хуманитарна дейност в 

Африка актьор уверява, 

че срещата му с този 

континент е променила 

живота му. Във филма 

„The Forgiven” актьорът 

Форест Уитъкър е в 

образа на южноафри-

канския борец срещу 

апартейда Дезмънд Туту.

„Да се превъплътиш 

в образа на 87-годиш-

ния архиепископ бе 

притеснително”, довери 

актьорът, който от 80-те 

години на миналия век се 

е снимал в над 70 филма, 

сред които „Птица”, „Дух 

куче: Пътят на самурая” и 

„Иконом на седем прези-

денти”.

“Действително се 

страхувах. Няколко пъти 

се питах дали не трябва 

да се оттегля от проекта”, 

признава Уитъкър.

П
рисъждането 

на приза за най-

добър актьор в 

тв комедия на 

Майкъл Дъглас ядоса не-

малко фенове на „Златния 

глобус“.

74-годишният Май-

къл Дъглас надделя за 

отличието над Джим Кери, 

Доналд Глоувър и Бил 

Хейдър. Призът му беше 

присъден за ролята в 

новия комедиен сериал 

„Методът Комински” на 

стрийминг платформата 

Netflix.

„Как смее Майкъл 

Дъглас да отнася награда, 

която по право се полага 

на Бил Хейдър?”, написа 

възмутен почитател в 

социалната мрежа.

„Доналд Глоувър 

трябваше да победи, но 

вместо това спечели Май-

къл Дъглас”, гласи друг 

недоволен туит.

„Майкъл Дъглас – тази 

холивудска легенда, 

току-що спечели „Златен 

глобус“ за телевизионно 

шоу, за което дори не зна-

ех, че съществува”, роптае 

друг останал разочарован 

потребител на Twitter.

Форест Уитъкър: Африка 
промени живота ми

Майкъл Дъглас ядоса феновете 
на „Златен глобус“

Р
обърт де Ниро 

никога няма да 

играе президента 

Доналд Тръмп, 

защото не уважава амери-

канския лидер. „Не искам 

да го играя. Винаги съм 

намирал гледната точка 

на героите, които играя и, 

разбира се, мога да открия 

и неговата, но нямам 

симпатия към него и това, 

което прави, към отговор-

ностите, които получава и 

просто захвърля. На него 

просто не му пука”, заяви 

актьорът.

„Винаги съм намирал 

историята на всеки човек 

за интересна. И начина, по 

който ще бъде разказана. 

И, разбира се, неговата 

история и начинът, по 

който ще бъде разказана 

ще бъдат интересни”, каза 

още Де Ниро.

„Той знае какъв е и 

всичко, което той казва 

за хората или нещата, в 

действителност е просто 

прожекция на самия него. 

Не знам как е отгледан, 

но никога не съм смятал, 

че има зли хора – той не е 

зъл. Той е досаден”, споде-

ли актьорът.

Робърт де Ниро: Никога няма 
да играя Тръмп
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К
евин Спейси се яви в съда в Нантъкет, 

за да се изправи срещу обвиненията за 

неприлично поведение. Според доку-

ментите на съда актьорът е пледирал 

невинен, но съдията така и не е поискал да 

пледира лично.

На Спейси е наредено да няма никакъв кон-

такт с жертвата си или с неговото семейство. 

Адвокатът на актьора заяви, че е имало съобще-

ния между предполагаемата жертва и неговата 

приятелка във времето на инцидента, както и 

след това. Тогава предполагаемата жертва е 

казала на полицаите, че приятелката му не е 

вярвала, че Спейси се е държал неприлично с 

него и затова е започнал да снима кратко клипче, 

в което се виждат ръцете на актьора на дрехите 

на младежа, но не и върху гениталиите.

Адвокатът поиска от съдията да покаже тези 

съобщения, тъй като те ще покажат, че Спейси не 

е направил нищо нежелано на младежа.

К
радец се опита да открадне мобилния 

телефон на жена, която се оказа ММА 

боец. Случаят е от Рио де Жанейро.

Поляна Виана, позната още като “Же-

лязната лейди”, чакала таксито си, когато срещу 

нея се изправил непознат мъж. Нападателят й 

казал, че има пистолет и веднага да предаде мо-

билния си телефон и всички ценни вещи, които 

носи в себе си.

В замяна на това обаче получил няколко юмру-

ка и ритници от боеца лека категория.

“Прецених, че той няма да има време да изва-

ди пистолета си, преди аз да го ударя”, разказва 

тя пред местни медии.

Кевин Спейси пледира 
невинен в съда

Крадец опита да обере 
жена ММА боец и...

С
ветовноизвест-

ният музей в 

Париж Лувърът 

постави нов 

рекорд за посещаемост 

през 2018 г. с помощта на 

американската певица 

Бионсе и нейния съпруг 

Джей-Зи.

За миналата година му-

зеят е посетен от рекорд-

ните 10,2 млн. души, като 

от ръководството смятат, 

че това се дължи и на 

видеоклип на двойката, 

заснет пред произве-

денията на изкуството. 

Видеото е към песента им 

“Ейпшит” и в него могат 

да бъдат видени произ-

ведения като “Мона Лиза” 

и “Нике от Самотраки”.

“Видеото на Бионсе и 

Джей-Зи доведе до това 

по цял свят да се говори 

за Лувъра и допринесе за 

огромната посещаемост 

през изминалата година”, 

коментира директорът 

на музея Жан-Лук Мар-

тинез.

Клипът е толкова по-

пулярен, че от Лувъра са 

създали специален тур, 

който показва произве-

денията, които участват 

във видеото.

И
зпълнителни-

ят директор на 

„Амазон” Джеф 

Безос обяви, 

че се развежда със 

съпругата си Маккензи 

след 25-годишен брак.

Двамата направиха 

съвместно изявление 

в Twitter. „Чувстваме се 

невероятно щастливи, 

че сме се намерили и 

сме много благодарни 

за всяка от години-

те, през които бяхме 

женени”, пише в изявле-

нието.

Джеф Безос е най-

богатият човек в света. 

Състоянието му е изчис-

лено на 160 милиарда 

долара. Джеф Безос и 

Маккензи живеят във 

Вашингтон, където ре-

жимът е на съпружеска 

имуществена общност. 

Това означава, че на-

трупаните през брака 

активи се разделят 50 

на 50, ако няма пред-

брачно споразумение. 

Изглежда такова няма.

Посещенията в Лувъра 
скочили заради... Бионсе

Милиардерът Джеф Безос 
се развежда след 25 г. брак

П
опулярната 

дизайнерка Миг-

лена Каканашева 

се сблъска челно 

със закона и се оказа с 

обвинение за застрахова-

телна измама.

Мегз се появи дегизира-

на в централата на поли-

цията в Пловдив, където я 

очакваше адвокатът й.

Всичко започва в края 

на септември миналата 

година, когато тя обяви за 

откраднат джипа си марка 

„Мерцедес G350“. Жалбата 

за свитото возило била 

подадена в МВР от братов-

чед й Антон Лесов.

Той заявил, че на 27 сеп-

тември е оставил луксоз-

ния автомобил пред бар 

„Графити“ в „Кючук Париж“, 

а на следващата сутрин от 

него нямало и следа.

Джипът се оказал 

лизингов, собственост на 

„Софауто“. По време на 

разследването кримина-

листите се натъкнали на 

доста противоречиви и 

подозрителни факти.

Така вместо кражба на 

кола се оказало, че раз-

следват застрахователна 

измама.

Обвиниха Мегз в 
застрахователна измама
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Б
ританският актьор Крисчън Бейл ядоса 

дъщерята на американския политик и 

бизнесмен Дик Чейни с речта си на “Зла-

тен глобус”. На церемонията Бейл беше 

отличен в категорията “Най-добра мъжка роля в 

комедия или мюзикъл” именно за образа на Дик 

Чейни в новия филм “Вице”.

По време на речта си актьорът се шегуваше, 

че режисьорът на филма търсел актьор, който 

нямал никаква харизма да изиграе ролята, и се 

обърнал към него. Към края на речта си Бейл 

каза: “Искам да благодаря на Сатаната, че ми даде 

вдъхновение как да изиграя тази роля.” Именно 

тези думи ядосаха републиканския конгресмен 

Лиз Чейни.

В туитър тя публикува статия от 2008 г., според 

която Бейл е бил арестуван за нападение над 

майка си и сестра си.

“Вероятно Сатаната го е вдъхновила и за това”, 

написа Лиз.

Н
ова година – нова визия. След като ня-

колко години бе с дълъг перчем, Джон 

Траволта реши да смени прическата си 

и се обръсна нула номер.

Актьорът, който посрещна Нова година с 18-го-

дишната си дъщеря Ела Блу, публикува снимка от 

партито. На нея се вижда, че все пак той е решил 

да запази брадата си, която пасва идеално на 

голото му теме.

„Надявам се всички да имате невероятна годи-

на“, пише 64-годишната холивудска звезда.

От други публикации на Траволта става ясно, 

че той бързо е свикнал с новата си визия, дори 

вече носи спортни шапки.

Според някои световни медии актьорът се 

решил да ореже хубавата си коса под въздейст-

вието на неговия приятел Питбул. Други пък 

твърдят, че промяната е заради нова роля.

Крисчън Бейл ядоса 
дъщерята на Дик Чейни

Джон Траволта смени 
прическата

М
инистър-пред-

седателят на 

Австралия Скот 

Морисън стана 

обект на присмех в социал-

ните мрежи, след като на 

семейна снимка, прерабо-

тена от екипа му, се оказа с 

два леви крака, съобщават 

световните агенции.

Снимката на Морисън, 

съпругата и двете им деца 

е трябвало да бъде новата 

официална фотография на 

личния сайт на премиера. 

От екипа на Морисън, 

водени от желанието да 

отстранят износените му 

бели спортни обувки и да 

ги заменят с нови, допус-

кат гафа да го „сдобият” с 

два леви крака. Нескопо-

саният фотошоп масово 

е осмян в социалните 

мрежи.

Говорител на премие-

ра заяви, че снимката е 

преработена без неговото 

знание или позволение.

В опит да намали щетите 

Скот Морисън се е поше-

гувал в туитър, че от екипа 

му са могли вместо това да 

се погрижат за оредяваща-

та му коса.

К
осмическият 

телескоп „Хъбъл” 

изпрати на Земята 

уникална сним-

ка, на която астрономи 

и астрофизици откриха 

не само най-голямата, 

разположена близо до 

Млечния път галактика, 

но и установиха точния 

брой на съдържащите се в 

нея звезди. Става въпрос 

за спиралната галактика 

Месие 33. Дори повърх-

ностният анализ позволил 

да се потвърди, че във 

вътрешността й има не 

по-малко от 40 милиарда 

звезди, около които кръ-

жат планети.

Новата снимка е втора 

по своите мащаби и 

детайлни изображения 

в историята. Съставена 

е от 54 отделни фотогра-

фии. Благодарение на 

нея учените установиха, 

че разстоянието между 

Млечния път и Месие 33 

е 3 милиона светлинни 

години.

Австралийският премиер се 
оказа с два леви крака

„Хъбъл” откри 40 млрд. 
звезди в близка галактика

У
чени откриха 24 

гена, които пре-

връщат животни 

от повърхностни 

любовчии във верни парт-

ньори за цял живот.

Подобен генетичен про-

фил може да играе роля 

и за продължителните 

връзки на хората.

Много животни – като 

албатросите, образуват 

двойки, за да отглеждат 

заедно потомството си. 

Други имат по няколко 

любовни партньори през 

един развъден сезон.

За да разберат защо ня-

кои животни са моногамни, 

а други, сродни на тях, жи-

веят в промискуитет, учени 

от университета на Тексас 

изследваха гените, които са 

активни в мозъците им. Те 

установиха, че сред десет 

вида животни, разделени 

от милиони години еволю-

ция, при моногамните мъж-

кари се повтаря еднакъв 

модел от 24 гена.

Учените са работили с 

мишки, полевки, пойни 

птици, жаби и риби цих-

лиди.

Учени откриха генетична 
формула на моногамията
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ЛИЛЯНА ЛАУНДС

З
а Япония е писано много 

– самураи, гейши, сакура, 

високи технологии, сумо 

и шинкансен – все неща, 

привличащи интереса на 

чуждестранните туристи. 

Но винаги има какво още да се научи.

Клечици, чорапи и 
бакшиш

Например пръчиците за хранене – 

ако човек се поупражнява малко, може 

да се храни с тях не по-зле, отколкото с 

нож и вилица. Но умението за употре-

бата им е далеч по-маловажно от някои 

абсолютни забрани. Правило първо: ни-

кога не ги използвайте, за да посочите 

нещо или пък – не дай си, Боже – няко-

го. Правило второ: никога не забивайте 

клечките в купичката с ориз, защото 

това е погребален ритуал. Правило тре-

то: никога не подавайте храна на друг 

човек, държейки я с пръчиците – това 

също е погребален ритуал.

Относно чорапите – в Япония никак 

не е селско да се събуеш на вратата. 

Даже напротив, счита се за непрости-

мо да влезеш в нечия къща с обувки 

(грозният навик си има и название: 

досоку де агару). В някои ресторанти и 

бутикови магазини също има нарочно 

място за събуване и затова човек вина-

ги трябва да е с прилични чорапи. И да, 

японците обожават своите налъми тип 

джапанки, но като е студено, ги носят 

с чорапи, които имат отделен пръст за 

палеца...

Повечето хора са чували, че на Изток 

всичко се подава с две ръце, но това не 

важи за парите. При плащане на касите 

в магазините, в ресторантите, дори и 

в такситата има нарочна чинийка, в 

която се оставят парите. И не смейте да 

оставяте повече, отколкото е сметка-

та, защото ще ви върнат ресто точно 

до стотинката и ще настояват да си го 

приберете. Да оставите бакшиш е грубо 

и неприемливо.

Суши ли е националното 
ястие?

Обикновено като се каже японска 

кухня, човек първосигнално мисли за 

суши, но то далеч не е най-популярната 

храна в Япония. Освен риба японците 

ядат много супи, свинско и телешко. 

Към кулинарията се подхожда с типич-

ната японска прецизност и в резултат 

Токио е един от градовете с най-много 

ресторанти, получили звезди „Мишлен“. 

Между другото, вървейки по улицата, 

може и да не разберете къде въобще 

има ресторанти, защото те просто не са 

на улицата, а се намират между третия 

и шестия етаж на сградите. Освен в кай-

секи ресторантите (които са доста скъ-

пи и понякога резервацията се прави с 

месеци предварително) човек може да 

опита невероятно вкусни местни храни 

и в кварталните изакая (нещо между 

бистро и кръчма), а дори и на улицата, 

вземайки бенто кутия на крак. Тонкацу, 

соба, рамен, шабу-шабу, мисо супа, 

унаги, темпура, тепаняки и задължи-

телно телешко кобе и уагу. Всичко, но 

не и сладкиши, защото традиционните 

японски сладки са разочароващи за 

туристическия вкус. Накратко, дори да 

изглеждат различни и красиво оформе-

ни, всички те са направени от подсла-

дено пюре от черен боб, евентуално 

гарниран с лепкава паста от оризова 

вода. Смело пропуснете десерта и 

изпийте един чай от мача или още по-

добре чашка сливово вино.

Всеки град в Япония си има специ-

фична история и забележителности, 

които

си заслужава да се 
разгледат

Старата столица Нара със своите 

храмове и статуи от осми век, Киото 

– прословут със своите гейши, Хиро-

шима със своите уникални градини, а 

Ишигака заради лазурните брегове и 

кораловите рифове.

Столицата Токио е известна със своя-

та уникална архитектура и еклектичен 

микс от неонови светлини по стъклени-

те сгради на Гинза и тихи 300-годишни 

паркове с вишневи дървета. Името 

То-кио означава „източна столица“ и е 

дадено на стария град Едо с идването 

на империята Мейджи. Днес в 13-мили-

онния град има всичко: ултрамодерни 

заведения и магазини, граничещи с 

малки улички на занаятите. Хората по 

улиците също са разноцветна тълпа, 

крачеща бодро по тротоарите... под 

магистралата. Да, магистралата е на 

нивото на четвъртия етаж на сградите и 

ако можете да си го позволите (защото 

е платена, разбира се), доста бързо ви 

отвежда до другия край на града. Обик-

новено хората обаче ползват градския 

транспорт, който е безупречно точен и 

организиран. Всичко блести от чисто-

та, включително и най-вече градските 

тоалетни. Сигурно не за пръв път ще 

прочетете, че тоалетните в Япония са 

със затоплени седалки и имат вгра-

дени функции за душ и подсушаване. 

Обществените също.

Идете и вижте Япония – няма да 

съжалявате.

За нея е писано много, но винаги има какво още 
да се научи

Япония – изумително японска
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