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ОТ РЕДАКТОРА

Език свещен на нашите 
деди! А на децата ни?

Денят, в който излиза този брой на 
BG VOICE, е 24 май – за мен най-българ-
ският и хубав празник. Денят, в който 
отбелязваме това, което ни отличава 
от почти всички други нации по света – 
дали сме азбука на поне 15 други нации 
(едната империя при това). Кирилицата 
се използва от над 250 милиона души 
по целия свят. Но за нас е повод не 
просто на гордост, а и на национална 
идентичност. И това е толкова ясно и ка-
тегорично за всички нас, които живеем 
далеч от Родината.

На този 24 май българите в Чикаго 
вече имат и първата собствена сграда 
на училище – през седмицата общината 
в Дес Плейнс одобри решението Малко 
българско училище да стане собственик 
на собствена сграда. В цяла Америка 
работят десетки училища, които учат 
малките българчета, родени тук, на 
нашето четмо и писмо. Това е първата 
и най-силна връзка с нашия корен за 
тези деца.

Преди няколко седмици ви разка-
захме за госпожа Малинка от Ориндж 
каунти – бивша учителка, спечелила 
зелена карта, на която професията й 
липсвала много. Тя се разбира да учи 
децата на две семейства на български 
език. „Каква беше изненадата ми, когато 
спрях колата пред училището и видях 
навалица. Помислих си, че хората са до-
шли на църква, но после една жена ми 
поднесе питка върху българско ленено 
бродирано каре за добре дошла. Беше 
много вълнуващо“, разказва с разтре-
перан глас Малина. На този импрови-
зиран първи учебен ден се оказва, че 
българите са разпространили помежду 
си мълвата за българската учителка 
и са се събрали 12 деца. Към тях се 
присъединяват и други и в един момент 
библиотеката не може да събере 55-те 
ученици на Малина. Сетих се за нея, 
като гледах точно на 24 май репортаж 
за нейното училище по Нова телевизия. 
Сега сред учениците й има много аме-
риканци – родители на българчета от 
смесени бракове или техни приятели. 

Ще се постарая да сложим видеото на 
нашия уебстайт www.BG-VOICE.com. 

Да са живи и здрави тези наши 
наследници на делото на светите 
братя Кирил и Методий. На толкова 
километри от дома, с всички трудности 
на американското ни всекидневие те 
остават верни на тяхната мисия – да 
разпространяват и да пазят родната 
азбука и език. 

На този 24 май обаче трябва да си да-
дем и сметка, че не успяхме да постиг-
нем преподаването на български език в 
гимназиите в Чикаго. Споразумение за 
това беше постигнато между генерал-
ния ни консул Иван Анчев и шефа на 
училищен район 214 д-р Шулър. За 
съжаление обаче тази възможност 
пропадна, след като не се записаха дос-
татъчен брой българчета, които искат 
да изучават родния език през седмица-
та. Това е нещо, по което още ще трябва 
да работим, за да се случи.

В САЩ и Канада има десетина печат-
ни издания, уебсайтове и други медии, 
които също поддържат българския език 
жив и част от всекидневието на десетки 
хиляди наши сънародници, които са 
решили да живеят от тази страна на 
Океана. Към тях трябва да добавим и 
членовете на базирания в Чикаго Съюз 
на българските писатели в САЩ и по 
света.

На всички учители, журналисти, 
писатели, радетели и поддръжници 
на българския език и слово – честит 
празник! Нашата мисия е да запазим 
словото ни чисто, живо и непреклонно 
пред краткотрайната мода или бърза-
та асимилация. Език свещен на моите 
деди, както е написал Иван Вазов. 
Нашата задача е да го запазим като език 
на нашите деца и внуци.

Честит 24 май, българи! Това е повод 
да сме горди!

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com





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

Б
ългарка се призна за ви-
новна пред съд в Ню Йорк 
за корупционна схема, 
довела до фалит Мозамбик. 
Според обвинението става 
дума за пране на пари чрез 

заеми с държавни компании в южноаф-
риканската държава за милиарди.

Детелина Събева е бивша служителка 
на швейцарската банка „Креди Сюис” 
(Credit Suisse). Тя се призна за виновна 
по едно от обвиненията за пране на 
пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. 
Българката е един от тримата банкери 
от Credit Suisse, на които американска-
та прокуратура повдигна през януари 
обвинения, че са били замесени в 
корупционната схема, включваща заеми 
за държавни компании в Мозамбик 
на стойност над 2 милиарда долара. 
Най-малко 200 милиона долара са били 
отклонени. Швейцарската банка увери, 
че тримата обвиняеми са скрили от нея 
незаконните си дейности.

37-годишната Събева каза пред съда, 
че през 2013 г. нейният шеф Андрю 
Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 
милион долара във връзка с кредит от 
372 милиона долара за държавна ком-
пания в Мозамбик. Рушветът бил даден 
от „Привинвест” (Privinvest) – базирана в 
Абу Даби, Обединени арабски емирства, 
компания, която имала договори с мо-
замбикски държавни компании.

Според Събева Пиърс внесъл около 
200 000 долара от подкупа в нейна 
банкова сметка. „Съгласих се да приема 
и да държа тези пари, въпреки че знаех, 
че са придобити от незаконна дейност”, 
заяви тя. Събева е дошла доброволно 
от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по 
повдигнатите й обвинения. Тя бе осво-

бодена под гаранция. На заседанието 
не бе споменато Събева да е сключила 
с прокуратурата споразумение за съ-
трудничество. Адвокатът на българката 
отказа коментар.

Другите обвиняеми освен българката 
са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също 
бивш банкер от „Креди Сюис”. Двамата 
оспорват по съдебен път искането на 
САЩ да бъдат екстрадирани от Велико-
британия.

Във връзка със случая са повдигнати 
обвинения на общо седем души. Сред 
тях са Жан Бустани – бивш директор на 
„Привинвест” за продажбите, който е в 
ареста в САЩ, както и бившият минис-
тър на финансите на Мозамбик Мануел 
Чан, който се бори да не бъде екстради-
ран от Република Южна Африка.

Според прокурори между 2013 и 2016 
г. мозамбикски държавни компании 
са взели кредити за над 2 милиарда 
долара, гарантирани от правителство-
то и уредени от „Креди Сюис”, и още 
една инвестиционна банка, която не бе 
назована.

Освен „Креди Сюис” руската банка ВТБ 
също е осигурявала финансиране на 
държавни компании в Мозамбик.

През 2016 г. южноафриканската 
държава – една от най-задлъжнелите 
страни в света – призна, че е гаранти-
рала заеми. Това накара чуждестранни 
донори да прекратят подкрепата си за 
Мозамбик. В резултат националната 
валута се срина и страната изпадна в 
неплатежоспособност, като спря да 
обслужва държавния си дълг.

Според американската прокуратура 
най-малко 200 милиона долара са били 
отклонени от подсъдимите и от други 
мозамбикски държавни служители.

В
еднага след избухването 
на скандала стана ясно, че 
Детелина Събева е изтрила 
абсолютно цялата инфор-

мация за себе си в интернет. Според 
специалисти прекалената дискретност 
не е случайна и най-вероятно тя е 
ползвала специални услуги, за да за-
пази възможно по-голяма анонимност. 
И действително, въпреки сравнително 
високия пост, който е заемала – вице-
президент на отдел в международната 
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 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 събрана 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 всякакви следи както за 
дейността си в нея, така и за другите си 
публични изяви.

Детелина Събева разказа, че неин шеф в Credit 
Suisse държал на нейно име пари от подкуп

В Ню Йорк: Българка 
се призна за виновна 
за банкова измама 
за $2 милиарда

Банкерката с лукс имот в София
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И 
главният прокурор Со-
тир Цацаров се е сдобил 
с нов недвижим имот 
на цена много по-ниска 
от пазарните в региона. 
Става дума за вила в 

летовното селище “Св. Константин” в 
Родопите над град Пещера. Главният 
прокурор и неговата съпруга са купили 
къщата за 30 000 евро, пише  “Биволъ”.

Веднага след публикуването на 
новината бившият председател на 
адвокатската колегия в Пловдив Стефан 
Левашки обясни пред „Свободна Евро-
па“, че имотът се е продавал за 75 000 
евро. Причината да е наясно с цената 
е, че той и съпругата му са се интере-
сували конкретно от вилата, купена от 
семейство Цацарови.

Левашки, който е израснал в мест-
ността, има къща в съседство. “Една 
вечер, докато разхождахме кучето, 
видяхме, че и тази се продава и проя-
вихме интерес”, обяснява той. “Имаше 
обява на прозореца на втория етаж 
“Продава се” и посочен телефон.” “Оба-
дихме се веднага, но преценихме, че не 
можем да си позволим имота, тъй като 
цената, която продавачът ни каза, бе 75 
000 евро”, допълни адвокатът.

“Отвън къщата беше напълно завър-
шена, а вътре на шпакловка”, даде още 
детайли юристът. По думите му в райо-

на е тихо, а наоколо има още няколко 
подобни еднотипни вили.

Левашки каза още, че в началото 
на годината се е разчуло, че главният 
прокурор се е сдобил с имота, но до 
момента не е забелязван там. Един-
ственото, което се е променило, след 
като обвинител номер едно е придобил 
къщата, е, че 

цялата е опасана с камери
а край нея са засадени кипариси като 
жива ограда.

Сотир и Меглена Цацарови са при-
добили вилата в „Св. Константин” на 
26.11.2018 г. Та е с площ по документи 
75 кв. м. 

Проверка в сайтовете за обяви откри-

ва оферта за недвижим имот със същи-
те параметри като вилата на Цацаров в 
същата местност. Цената е 70 000 евро.

„Свободна Европа“ се свърза с те-
лефона, посочен от продавача, но той 
отказа да коментира за колко е продал 
вилата.

Информацията за новата придобивка 
на главния прокурор идва само два дни 
след като той за пореден път обеща да 
направи изцяло публични документите 
за имотна сделка, сключена през 2007 
година. Става дума за закупуването 
на апартамент в Пловдив от фирмата 
„Калисто-Мати” за 21 120 евро.

Жилището е с 55 кв. метра застроена 
площ, състоящо се от дневна с кухня, 
спалня, баня с тоалетна и тераса, като е 
в завършена в груб строеж жилищната 
сграда. Данъчната оценка на имота – 
апартамент с изба, тогава е била 25 389 
лева.

Вила в Родопите: Продава се за 
€75 000, Цацаров я купува за €30 000

Отвън къщата е напълно завършена, 
а вътре е на шпакловка
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П
о 10 лева вместо пола-
гащата се по закон сума 
в размер на 50 000 лева 
изплати първоначално 
застраховател на три от 
семействата на загина-

лите в катастрофата край Своге. След 
обществения натиск от „Бул инс“ обя-
виха, че ще платят на всички роднини 
полагащата се сума.

Сигнал за проблема подаде Асоциа-
цията на пострадалите при катастрофи. 
Близките изпратиха отворено писмо до 
премиера Бойко Борисов.

В жестоката катастрофа на автобус на 
25 август 2018 година загинаха 20 души.

По закон при подобни екскурзии 
превозвачът е длъжен да има два вида 
застраховка – „Гражданска отговорност” 
и „Злополука на пътниците”. Втората е 
фиксирана, посочват от Асоциацията на 
пострадалите. При нея се плаща 50 000 
лева при смъртен случай. Именно за 
тези пари настояваха роднините.

„Представят се 4 документа и застра-
хователят трябва да плати. 6 месеца ча-
каха да изтече срокът. На шестия месец 
постановиха отказ”, коментира по адрес 
на застрахователя Владимир Тодоров 
от Асоциацията на пострадалите при 
катастрофи.

След отказа пострадалите подават 

жалба в Комисия за финансов надзор.
„Комисията наложи принудителна 

административна мярка.

Единственият резултат е, 
че те преведоха по 10 лева
на хората, което е обидно, грозно, не-
справедливо”, заяви Владимир Тодоров.

„Животът не струва 10 лева, струва 
много повече. Даже мога да кажа, че 

е безценен. Нямаме определена цена 
на човешкия живот. Това е направено 
по начин, по който да влезем в обясни-
телен режим. Истината е, че следваме 
законовите разпоредби”, смята обаче 
Стоян Проданов, изпълнителен дирек-
тор на ЗД „Бул инс”.

Застрахователят е категоричен, че 
нарушение няма, а преведените 10 лева 
не били обезщетение, а само плаща-

не на принудителната мярка. Според 
Проданов обезщетението трябва да се 
търси от другия застраховател.

„Ние обжалваме, платили сме сим-
волично, за да не бъдем под ударите 
на други административни наказания. 
Същевременно подчертавам, че това не 
е обезщетение и истината ще се роди в 
съда”, добави Проданов.

След общественото недоволство от 
„Булс инс“ обаче все пак обявиха, че 
ще преведат по 50 000 лв. на близките, 
макар да вярват в правотата си.

Скандал с обезщетението 
за жертвите край Своге

Застрахователят изплати по 10 лв. на 
близките, но след натиск обеща по 50 000 лв.
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Разбиха педофилска мрежа 
със сървър в България

Интерпол съобщи, че е разбила 
международна мрежа от педофили, 
свързани в т. нар. „тъмна мрежа”.

Разследването е било мащабно и е про-
дължило две години. То е довело до ареста 
на девет души в Тайланд, Австралия и САЩ.

В резултат на предприетите действия 
са спасени 50 деца. Сървърът, на който са 
били качвани материалите с посегателства-
та върху деца, се е намирал в България.

Прокуратурата проверява 
субсидиите на партиите

Г лавният прокурор Сотир Цацаров 
разпореди проверка за допуснати 
нарушения при разпределянето на 

държавните субсидии за партиите.
През седмицата в „Шоуто на Слави“ бе из-

лъчена информация, според която субсиди-
ята е трябвало да бъде в размер на 32 128 
844 лв., но вместо това е била предоставена 
субсидия от 38 684 384 лв., т.е. с 6, 5 млн. лв. 
повече. Така в резултат на тези нарушения 

„цената“ на действително получен глас вместо определените в бюджета 11 лв. 
незаконосъобразно е увеличена на 13,23 лв.

Извадиха над 50 кърлежа 
от главата на дете
Над 50 кърлежа извадиха в спешното 

отделение на Университетската бол-
ница „Лозенец” в София от главата 

на дете.
То се разхождало със своите родители в 

Южния парк в столицата, когато го напад-
нали кърлежите. Това съобщи д-р Димитър 
Шандурков, лекар в спешното отделение на 
болница „Лозенец”.

Друго дете е имало по тялото си 20-30 
кърлежа. Лекарят посочи, че досега не е имал подобни случаи в своята практи-
ка.

Арестуваха сина на 
Аня Пенчева за побой

Синът на актрисата Аня Пенчева 
и състезател по мотокрос Ангел 
Караньотов и негов приятел бяха 

задържани заради побой над 39-годишен 
софиянец. Инцидентът е станал в неделя 
близо до летището край Сапарева баня. Там 
приятелката на Караньотов Ива Русинова 
влязла в пререкание с мъжа заради дриф-
товете, които тя правела с автомобила си.

Последвал спор, а след минути пристиг-
нали няколко мъже, които пребили 39-годишния софиянец. След като излезе от 
ареста, Караньотов обвини мъжа, че търсел конфронтация.

Зъболекари източили 
120 000 лв. от здравната каса
Софийската градска прокуратура е 

повдигнала обвинения на петима 
зъболекари и на един от техните 

помагачи за извършени документни изма-
ми. Чрез тях медиците са получили суми от 
здравната каса за над 120 хиляди лева.

„Образувано е досъдебно производство 
за документна измама. 5 действащи стома-
толози са представяли в НЗОК в периода 
2015-2018 г. документи за несъстояли се 
дентални услуги на непълнолетни лица“, 
обясни ръководителят на градската проку-
ратура Емилия Русинова.





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

Д
имитър Желязков, по-извес-
тен като Митьо Очите, беше 
спипан с iPhone в затвора. 
Несебърският бос опитал да 
счупи в земята мобилния те-
лефон, когато надзирателите 

го открили при проверка в килията му. 
Той е в затвора в София, след като бе 
екстрадиран от Турция през февруари.

Бизнесменът Миню Стайков, който 
обяви гладна стачка през миналата 
седмица, пък държал запаси с храна и 
лекарства, за които не е имал рецепти.

На 17 май служители от сектор 
„Оперативно обслужване на местата за 
лишаване от свобода” към отдел „Кри-
минална полиция” в Главна дирекция 
„Национална полиция”, съвместно със 
служители от надзорно-охранителния 
състав в Софийския затвор, са извър-
шили проверка, претърсвания и обиски 
на затворници.

Проверките били направени в спал-
ните помещения на затворническата 
болница.

В „Реанимация”, където са настанени 
Димитър Желязков и Миню Стайков, са 
намерени и иззети

59 броя CD, 1 карта за 
цифрова телевизия

и 1 разтегателен колан. Когато при 

проверката у Митьо Очите е намерен 
мобилният телефон марка iPhone, той 
го извадил от колана на кръста си и 
го ударил в пода, като се опитал да го 
унищожи.

В спалното помещение, в което са 
настанени Димитър Желязков и Миню 
Стайков, се държат голямо количество 
хранителни продукти. Надзирателите 
са намерили десетки стекове с безал-
кохолни напитки, стекове с минерална 
вода, много пакетирани захарни изде-
лия (шоколади, вафли и десерти),

колбаси, плодове, олио
и други малотрайни продукти.

Към момента на извършването на 
претърсването Миню Стайков вече бе 
обявил гладна стачка. В помещението 
са намерени медикаменти и хранител-
ни добавки, за които не са издавани 
медицински рецепти.

Стайков е в ареста от 8 месеца по 
обвинения за държане на контрабанд-
ни цигари и данъчни престъпления. 
Срещу него и още 7 души, свързани с 
„Винпром Карнобат”, започна и разслед-
ване за злоупотреби и деклариране на 
неверни данни с цел да бъдат отпуснати 
средства от еврофондове.

Забранените и неразрешени вещи и 
предмети са иззети.

Миню Стайков пък държал запаси 
от безалкохолни и лакомства

Спипаха Митьо Очите с iPhone 
в болницата на затвора

Митьо Очите Миню Стайков
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Мощно торнадо удари 
столицата на Мисури

Мощно торнадо връхлетя Дже-
ферсън – столицата на щата 
Мисури, в централната част на 

САЩ. Стихията е била наблюдавана мал-
ко преди полунощ местно време вчера. 
Тя се придвижвала на североизток със 
скорост от 64 километра в час. Ранени 
са 20 души, няма жертви. Мощни бури 
има в целия щат.

Лошото време досега е отнело живота на 7 души в района, има повредени 
къщи и повалени стълбове и дървета.

US военни в Близкия изток 
искат подкрепление

Министерството на отбраната на 
САЩ разглежда искане на аме-
риканските военни за изпраща-

не на още няколко хиляди военнослу-
жещи в Близкия изток заради растящото 
напрежение в отношенията с Иран.

Искането е за 5000 военни и е било 
отправено от американското Централно 
командване, което отговаря за военните 

операции в този регион. Не било ясно обаче дали Пентагонът ще го одобри. Не 
е ясно и какво решение ще вземе президентът Тръмп.

Изтребители на САЩ 
прихванаха руски край Аляска
Самолети от въоръжените сили 

на САЩ прехванаха руски бойни 
самолети във въздушна буферна 

зона край Аляска. Това е втори подобен 
инцидент през тази седмица.

„Руските самолети останаха в меж-
дународното въздушно пространство 
и в нито един момент не навлязоха в 
суверенното въздушно пространство 
на САЩ или Канада”, съобщи Северноамериканското военновъздушно космиче-
ско командване (НОРАД).

Както и при първия инцидент руските самолети са били бомбардировачи Ту-
95 и изтребители Су-35.

Пускат „американския 
талибан“ от затвора

Ислямистът, станал известен като „амери-
канския талибан”, ще бъде освободен от 
щатски федерален затвор. Това се случва 

въпреки притесненията на законодателите, че се 
освобождава „неразкаян терорист”, който според 
властите продължава „открито да призовава за 
екстремистко насилие”.

Джон Уолкър Линд излиза на свобода няколко 
години преди да е излежал 20-годишната си при-
съда. Той бе арестуван заедно с група талибани 
през 2001 г. и бе обвинен за смъртта на Джони 
Спан, американски пехотинец и паравоенен от 
ЦРУ.

Вашингтон подозира 
китайските дронове в шпионаж
Съединените щати предупредиха, 

че произведените в Китай дроно-
ве могат да бъдат използвани за 

шпионаж.
Според Вашингтон китайските дро-

нове могат да бъдат използвани за съз-
даване на достъп на Пекин до личните 
данни на техните потребители.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ сигнализира за потенциал-
ния риск в областта на защитата на личните данни, който създават произведе-
ните в Китай дронове, обявиха още от Вашингтон.
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Новият губернатор готви 
по-високи данъци в Илинойс

И
линойс ще похарчи 41,5 
млрд. долара за стро-
ителни проекти през 
следващите шест години, 
за да се възстановят и 
поддържат пътищата, ма-

совият транспорт, училищата и жилища-
та за бедни. Част от парите ще дойдат от 
увеличаване на данъците на жителите. 
Това гласи планът на новия губернатор 
Джей Би Прицкер.

В него е заложено

преминаване от плосък 
към пропорционален 
данък върху доходите

Сенатът на Илинойс вече одобри 
исканата от Прицкер промяна по-рано 
този месец и по всичко изглежда, че тя 
ще се одобри и от долната камара. В 
момента плосък данък има в Илинойс, 
Индиана, Масачузетс, Мичиган, Колора-
до, Пенсилвания и Юта. В Илинойс той е 
в размер на 4,95%.

Републиканците в щата се противо-
поставят на плана и в сряда предупре-
диха, че пропорционалното данъчно 

облагане ще отвори вратата за пов-
семестно увеличение на данъците в 
бъдеще. „Истината е, че данъците ни 
продължават да нарастват, но основни-
те финансови проблеми продължават 
да се влошават”, заяви Блейн Уилчас, 
републиканец от Ефингъм. Увеличе-
нието от 41 милиарда е най-голямото, 
което Илинойс някога е виждал“, каза 
Алън Сколлиторн, републиканец от 
Алгонкуит.

Според Прицкер обаче планът му ще 
е в полза на хората, които имат годи-
шен доход по-малък от 25 000 долара, 
защото данъчната тежест ще се вдигне 
за богатите, но ще се намали за 97% 
от жителите. Така хората с по-високи 
доходи може да плащат и 7% вместо 
досегашните 4,95%. 

С увеличението на данъците в хазна-
та ще влязат 3,4 милиарда долара. Не 
всички обаче говорят за това, че планът 
на Прицкер включва

нови данъци и вдигане на 
налога върху алкохола, 

хазарта и горивата
За бензина увеличението ще е двой-

но – от 19 цента на галон на 38 цента. 
Прицкер иска въвеждането на нови 
данъци  за услугите за кабелна телеви-

зия (7%), интернет и тези за споделено 
пътуване, каквито предлагат Uber и Lift. 

Увеличение ще има и на таксите за 
автомобилните регистрации, които ще 
струват 199 долара вместо досегашните 
100 долара. Изчисленията показват, че 
само от двойното увеличение на данъка 
върху бензина и от вдигането на цените 
за автомобилни регистрации в бюджета 
на Илинойс ще се съберат допълнител-
но 1 млрд. долара.

„Планът си заслужава, това е инвес-
тиция в нашия щат“, казва Прицкер. 
„Имаме много работа за вършене и 
всички законодатели го разбират“, 
допълни той. „Има много пътища и мо-
стове, които трябва да се поправят и да 
се построят нови“, настоява той. „Трябва 
да сме сигурни, че и въздушният ни 

транспорт е солиден“, прибавя губерна-
торът. Освен в пътната инфраструктура 
събраните пари по плана му ще трябва 
да се разпределят за строеж на нови 

училища и ремонт на стари такива. За 
да се формира цялата сума от 41 млрд., 
стана ясно, че 10 милиарда ще бъдат 
взети като заем от държавата. 

Алкохол, бензин, Uber, кабелна тв и интернет, 
регистрацията за коли – всичко става по-скъпо

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

� 4.75% за първите $10 000

� 4.9% за $10 000 - $100 000

� 4.95% за $100 000 - $250 000

� 7.75% за $250 000 - $500 000

� 7.85% за $500 000 - $1 милион

� 7.95% за повече от $1 милион 

Сегашен данък: 4.95%

ДАНЪЧНИЯ ПЛАН НА ПРИТЦИКЪР
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Н
еплатени заеми за-
страшават съдбата на 
църквата “Св. Иван 
Рилски” в Чикаго. Се-
гашното ръководство в 
лицето на отец Димитър 

и президентът Георги Флеминг са в 
спор с българския диоцез на Амери-
канската православна църква (OCA), в 
чиято епархия е храмът. Причината са 
необслужени заеми както към диоцеза, 
така и към банки. Но ръководството на 
църквата твърди, че тези заеми са били 
взети неправомерно от предишния 
свещеник Валентин Ноцков и банките 
са били излъгани – църквата не трябва 
да носи отговорност и да изплаща тези 
заеми. Стратегията изглежда рискована, 
но при успех храмът може да се отърве 
от задължения за около 300 хиляди 
долара, които трудно обслужва. А са 
възможни и криминално разследване и 
обвинения, ако се докажат финансови 
злоупотреби.

Църквата “Св. Иван Рилски” е била 
изплатена от дарения на българите 
в Чикаго още при закупуването й. Но 
през 2008 г. са нужни пари за промяна 
на мястото на олтара и други разходи. 
През тази година Валентин Ноцков, кой-
то тогава е свещеник (но без правото 
да бъде такъв) заедно с други членове 
на ръководството взема заем от банки 
за около 350 хиляди долара. По същото 
време започва и дело между Ноцков и 
отстранените от него бивши членове на 
църковната епархия, водени от бившия 
президент и основател на църквата Ге-
орги Иванов. За да покрие разходите по 
съдебното дело, Ноцков взема заем от 
90 хиляди долара от българския диоцез 
към ОСА. Делото се проточи 10 години.

С още пари, взети назаем от частни 
лица

дългът на църквата 
набъбва до $595,936

През ноември 2016 г. се провежда 
отчетно-изборно събрание за първи 
път от много години. Присъства и 
владиката на българския диоцез към 
ОСА Александър. Избират се ново 

ръководство и нов президент, а в храма 
вече служи отец Димитър. Ноцков вече 
е разпопен и от ОСА, но под нарежда-
нето на Александър остава като певец в 
храма срещу заплащане от 1,500 долара 
на месец, които се дават директно от 
владиката.

Скоро след това започват раздорите 
между новото ръководство и новия 
свещеник. Отново се оформят два лаге-
ра – около отец Димитър и президента 
Георги Флеминг и около Боян Петров. 
Свещеникът се възползва от правото си 
и изключва членовете на ръководство-
то, с които има спор. Те пък регистрират 
дружество “За спасение на “Св. Иван 
Рилски”.

От няколко месеца Георги Флеминг и 
отец Димитър имат нова стратегия – 

спрели са да плащат 
всички заеми на храма

В открито писмо до владиката Алек-
сандър те твърдят, че тъй като Ноцков 

никога не е бил законен свещеник, ОСА 
са знаели за това и не е спазена про-
цедурата за одобряване на заем, тези 
заеми са всъщност незаконни. Банките 
според Флеминг са били измамени 
от Ноцков и компания със знанието и 
мълчаливото съгласие на ОСА. “Банката 
е измамена от факта, че са подадени 
фалшиви документи от името на църк-
вата, сградата е заложена от хора, които 
нямат абсолютно нищо общо с ОСА и 
са самозвани натрапници, без никаква 
духовна и канонична връзка със светата 
вяра”, пише в открито писмо до влади-
ката Георги Флеминг. И още: “Заради 
този неоспорим факт Ноцков не може 
да вземе законен кредит от банки, при 
условие че „решението“ за такъв кредит 
не е одобрено, не е потвърдено, благо-
словено и гарантирано от митрополита. 
Заемът е самоволен и незаконен.”

Ето защо според Флеминг Ноцков 
ОСА и владиката трябва да връщат тези 
заеми, а не църквата “Св. Иван Рилски”.  

“Всички претенции на банките да им 
бъдат върнати дължимите суми трябва 
да бъдат пряко насочени към Ноцков 
и Емил Давидков, подписали измамния 
„договор“, и косвено към Американска-
та православна църква – ОСА, допус-
нала под нейния омофор измамно да 
действа незаконният и низвергнат Ноц-
ков, представящ се за „свещеник“, пише 
Флеминг до владиката Александър.

Изглежда, че докато църквата и дио-
цезът си разменят писма с обвинения, 
библейски цитати и молби за молтива, 

от банката си искат парите 
или заложената сграда

на храма. Покрай големия банков заем 
BG VOICE научи, че се дължат още около 
180 хиляди долара, а вноски по него 
не са правени от 3-4 месеца. Падежът 
на заема е догодина, което ще рече, че 
дотогава той трябва да е изплатен.

Но заради неплащанията банката 
търси обезпечението, става ясно от 

Ръководството на църквата обвинява бившия 
свещеник Валентин Ноцков и Американската 
православна църква, че измамили банките

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Заради неплатени 
заеми сградата на 
„Св. Иван Рилски“ 
е в опасност

Георги Флеминг и отец Димитър обвиняват Валентин Ноцков, че с измама и мълчаливото съгласие на владиката Александър е взел заеми на името 
на „Св. Иван Рилски”
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отвореното писмо. И от ОСА са готови 
да жертват сградата, за да погасят 
заема “В кореспонденцията Ви с г-жа 
Ушаков (банковия служител по случая 
с църквата, бел. ред.), Вие, Владико, се 
съгласявате с твърденията на измаме-
ната от Ноцков банка и сте готов да ни 
сервирате поредното срамно преда-
телство, като твърдите и се съглася-
вате, че църковната сграда трябва да 
бъде отнета”, пише Флеминг.  Според 
него наетата клирингова компания 
е била също измамена и подвела 
банката, че Ноцков има право да вземе 
този заем през 2008 г. “Такъв документ 
не е представен или е „представен“, 
престъпно оформен и издаден фалшив 
документ от измамна компания, за кои-
то измамни документи нашата църква 
е похарчила 17 000 долара църковни 
средства. Ние знаем името на компа-
нията и че тази „ компания“ е свързана 
с лицето, което е положило втория 
подпис върху незаконния „ договор“ 
с измамените две банки. Но това е 
предмет на бъдещото разследване на 
специализираните федерални власти”, 
пише Флеминг.

Българският диоцез към ОСА също са 
наели адвокат, който иска от църквата 
да изплати дадения на Ноцков заем 
от 90 хиляди долара за адвокати по 
делото му срещу Георги Иванов. Су-
мата изглежда е набъбнала до над 100 
хиляди долара. Този заем също не се 
изплаща. “Парите са отпуснати от Дон 
Фройде, един обикновен свещеник, без 
всякаква нужда и безотговорно”, пише 
Флеминг до владиката.

Писмото на сегашния президент на 
“Св. Иван Рилски” до Александър и ОСА 
ясно показва не само гнева на ръко-
водството, но и желанието им за 

криминално разследване 
на заемите

Флеминг хвърля вината върху 
ръководството на Американската 
православна църква и припомня, че 
до 17 март 2017 г. Ноцков е продъл-
жил да притежава първия подпис на 
екземпляра спесимен в банката. “Как 
тогава може да твърдите, че Вие нямате 
участие в измамата на банката? Фактът, 
че допускате и упорито твърдите, че 
Ноцков не е низвергнат правилно 
и заслужено от майката Българска 
църква и същевременно го допускате 

да служи 3 години незаконно, Вие сте 
негов съучастник. Той е подписал фал-
шивия и измамен договор с банката, 
който договор още с Вашето избиране, 
веднага Вие трябваше да проверите и 
анулирате. Обаче Вие правите точно 
обратното, като дори насърчавате тази 
измама, като флиртувате с банките и ни 
пращате диктаторски заповеди ние да 
плащаме чуждия дълг”, пише Флеминг. 
И още: “Това означава, че средствата 
и дългът трябва да бъдат върнати 
обратно на измамените банки лично от 
Ноцков и незаконните „настоятели“, на-
значени неканонично от него, от OCA и 

лично от Вас, поради липса на контрол, 
проявена упорита неглижираност от 
Вас, както и поради неадекватните, 
незаконните и антиканоничните Ви 
действия.”

Това е поредният епизод в продъл-
жаващата вече две десетилетия сага 
в църквата “Св. Иван Рилски”, където 
изглежда сюжетите се повтарят, само 
участниците се менят. Но към днешна 
дата необслужените дългове за не-
колкостотин хиляди долара изглежда 
може да застрашат съдбата на струва-
щата милиони църква и българската 
общност да я загуби завинаги.

Банките може да сложат запор и да продадат сградата на „Св. Иван Рилски” в Чикаго



WORLD ТЕЛЕГРАФ
„Таймс“: Тереза Мей 
подава оставка

Британската премиерка Тереза Мей се очаква 
да обяви оставката си на 24 май. Мотивите й 
са, че нейни министри не приемат позицията 

й по въпроса как да се осъществи излизането на 
страна от Европейския съюз. Това написа в четвъртък 
лондонският вестник „Таймс”, цитирайки източници от 
правителството.

Според вестника Мей се очаква да обяви оттегля-
нето си от поста на насрочената за петък среща с 
Греъм Брейди – председател на „Комитета 1922”, решаващ въпросите по избора 
или смяната на лидера на партията.

Жертва и ранени при автобусна 
катастрофа в Италия

Една жена загина, а 19 души бяха 
ранени при катастрофа на ту-
ристически автобус в района на 

италианския град Сиена.
Жертвата е 40-годишна екскурзовод-

ка, придружавала голяма група руски 
туристи. В автобуса са пътували и граж-
дани на Армения, Казахстан, Украйна, 
Беларус, Молдова и Румъния. Туристите 

тръгнали от Монтекатини-Терме за екскурзия в Сиена.
Сред основите версии за катастрофата е невнимание по време на шофиране.

Унгария задържа на границата 
52 нелегални мигранти
Унгарските гранични власти 

задържаха 52 нелегални мигран-
ти, които са били без документи. 

Всички те са били настанени в бежан-
ския център Томпа-Келебия.

Мигрантите са открити в района на 
граничния пункт със Сърбия Бачки 
брег, съобщиха от вътрешното минис-
терство в Будапеща.

След като са били разпитани от полицията, те са казали, че са Афганистан. 
Акцията по задържането е станала през нощта.

Японците: Наричайте ни 
първо с фамилията

Японското министерство на външ-
ните работи поиска светът да за-
почне да използва традиционната 

последователност за японски имена, в 
която фамилното име се пише първо. 
Така премиерът Шиндзо Абе ще стане 
Абе Шиндзо, както е известен в Япония. 
Японският външен министър Таро Кано 
възнамерява да поиска от чуждестран-

ните журналисти да преминат към японската последователност на имената по 
повод началото на новата императорска ера в Япония.

58 000 полицаи срещу 
протестиращи в Джакарта
Числеността на силите на реда 

в столицата на Индонезия 
Джакарта беше съществено 

увеличена днес след втора нощ 
улични безредици и сблъсъци. 
Те се водят между полицията и 
привърженици на опозицията, 
които оспорват преизбирането на 
президента Джоко Видодо.

По улиците на Джакарта са дис-
лоцирани 58 000 полицаи и военни 
при 30 000 досега.

Сблъсъците, които започнаха на 
различни места в Джакарта в нощта 
на вторник срещу сряда, взеха шест жертви в първата нощ на протестите.
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М
илиардер направи не-
запомнен подарък на 
стотиците завършващи 
студенти в Атланта, 
Джорджия. Техноло-
гичният инвеститор 

впечатли света, като обяви, че ще из-
плати всичките им студентски заеми. 

Робърт Ф. Смит, един от най-изтъкна-
тите чернокожи филантропи в Амери-
ка, обяви това в обръщението си към 
дипломиращите се в колеж „Морхаус“ 
(Morehouse College), известен колеж за 
чернокожи мъже.

Близо 400 студенти ще се възползват 
от изплащането на десетки милиони 
долари.

Клас 2019 и техните учители са били 
зашеметени от новината, преди да 
аплодират своя благодетел, предават 
международните медии.

56-годишният Смит основава частна-
та инвестиционна компания Vista Equity 
Partners през 2000 г., за да инвестира в 
софтуерни компании,и има

лично нетно богатство 
от 5 млрд. долара

според Forbes.
„От името на осемте поколения в 

моето семейство, които са били в тази 
страна, искам да пусна малко вятър в 
платната ви”, каза Смит пред завърши-
лите колежа.

„Това е моят клас, 2019 година. И 
моето семейство дарява грант, с който 
да изплати студентските ви заеми.”

Милиардерът беше поканен в 
колежа, за да получи титлата почетен 
доктор, и вече обяви дарение от 1.5 

млн. долара за „Морхаус“.
Точната сума на последния акт на 

щедрост на Смит е неясна, тъй като 
колежът все още не е изчислил общия 
дълг на студентите, които ще се въз-
ползват, но се оценява на най-малко 
10 млн. долара. А може да се окаже и 
значително по-висока.

„Това е подаряване на свобода”, каза 
още Смит пред поне хилядите студенти. 

Някои от тях не вярваха на случилото се 
дори и след церемонията по раздаване 
на дипломите и прибягнаха до социал-
ните медии да искат съвет дали думите 
на богаташа са истина.

Смит е роден в семейство на училищ-
ни директори. Израснал е в Денвър, а 
после следвал индустриална химия в 
“Корнел”. Работил е в няколко компа-
нии, включително в Kraft General Foods.

Смит има и допълнителна квалифи-
кация от Columbia Business School. В 
момента той е част от Goldman Sachs, 
където е отговорен за инвестициите на 
банката в технологичния сектор.

Милиардер плати заемите на 
стотици студенти в Атланта
„Искам да пусна малко вятър в платната ви“, обърна се филантропът към младите

Робърт Ф. Смит



З
дравей, Ангеле! Виждам, че 
често говориш за сегашно-
то положение в пенсион-
ната система в Америка. 
Какви са твоите прогнози 
за бъдещето на пенсиони-

рането? В момента съм на 42 години, 
имам доста до пенсия, но с динамика-
та на икономиката и технологиите 
в днешно време се питам как ли ще 
изглеждам като пенсионер след 20-25 
години и дали би било различно от сега. 
Какви са твоите прогнози за пенсиони-
рането в годините напред?

Здравейте и от мен, благодаря ви за 
интересния въпрос!

Това е една от темите, по които мисля 
доста често (като 32-годишен човек, на 
когото му предстоят доста години до 
пенсиониране в този си вид) и върху 
която правя дълбоки проучвания, свър-
зани с психологията на поколенията и 
техните житейски навици.

Според моите наблюдения през 
следващите 20 години ще има драс-
тична промяна на определението на 
концепцията “пенсиониране” и то ще 
изглежда все по-далечно от това, което, 
особено ние, българите, сме свикнали 
да очакваме.

По-интересният въпрос дори би бил 
– как да се адаптираме към промените 
и как трябва да започнем да се подгот-
вяме за тях още днес, а не след 10 или 
15 години. Това би било твърде късно, 
защото адаптацията ще се състои 
основно в промяната на навиците и 
очакванията ни за пенсионирането, а 

тази психологическа промяна е много 
труднопостижима и дори невъзможна 
за много, което ще бъде жалко.

Това, което ще се промени, ще бъде

ролята на хората в 
преклонна възраст

в обществото. Много от тях ще продъл-
жат да работят не само защото би било 
трудно да спрат от финансови съобра-
жения, но и защото някои от тях просто 
обичат работата си. Те вероятно ще 
намалят темпото на работа, но опреде-

лено няма да спрат да бъдат активни в 
дейността си. Това е едно от най-здра-
вословните неща, които ще наблюдава-
ме в обществото в бъдеще.

За да се адаптираме към такава 
масивна социална промяна, моят съвет 
към всеки един е да намери профе-
сия, която да му харесва и която да 
може да упражнява с години напред. 
Разбира се, не е толкова лесно катего-
рично да се каже отсега кои професии 
биха съществували с годините напред 
поради технологичните изменения и 
напредък, но е хубаво да се насочим 
поне към определена индустрия, която 
ни интригува и в която бихме искали да 
се развиваме.

Знам, че много от вас четат тези редо-
ве и се мръщят насреща в неодобрение 
и дори изпитвайки определена доза 
гняв, особено хората, които не обичат 
работата си и не се виждат да я вършат 
още дълги години напред, а броят дни-
те до пенсиониране. Това е разбираемо, 
но тук говорим за това как концептът 
“пенсиониране” ще се промени, според 
постоянно променящата се социална 
среда, плод на много различни факто-
ри.

Едно от нещата, които можете да 
направите още сега (колкото по-мла-
ди, толкова по-добре), за да избегнете 
работата в късните години от живота си, 
е да започнете

да инвестирате 
поне 10% от доходите си

всеки месец чрез 401К или Traditional / 
Roth IRA в зависимост от това, до което 
имате достъп.

Това е едно от най-добрите места, 
които можете да използвате, ако искате 
да контролирате своето финансово 
бъдеще. И не, това не важи за хората 
над 40 г., а за абсолютно всеки един от 
нас, който извършва някаква дейност, 
която му се заплаща. Както казах, 
колкото по-млади, толкова по-добре, 
защото парите, които са инвестирани, 
ще имат повече време да растат и да се 
умножават през годините преди и след 
пенсиониране.

Друг важен фактор за успех в златни-
те години на нашия живот е приемането 
на един по-опростен начин на живот. 
Това е важно да се започне още от мла-
дите години и да се приеме като норма, 
защото динамиката на икономиката и 
факторите, които определят промените 
в нея, изискват гъвкавост във финансов 
аспект, а тя може да се постигне само 
при много строга финансова дисципли-
на и готовност за резки промени.

При охолния начин на живот и висо-
ките месечни разходи това е невъзмож-
но да се постигне. Само при опросте-
ния минималистичен начин на живот 
човек може да увеличи нещата, които 
контролира, и да не потъне при резки 
промени в индустрията си и в икономи-
ката като цяло.

Искаме или не искаме, динамиката на 
финансовата система ни принуждава

да се адаптираме 
към опростения 
начин на живот

на което много от нас станахме свиде-
тели през 2008 година, а историята се 
повтаря и някога пак ще станем свиде-

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

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

Какво е бъдещето 
на пенсионирането?
Въпроси и отговори от изминалата седмица
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тели на подобни трусове, защото не си 
научаваме уроците.

С течение на годините и напредъка 
в технологиите прозрачността във 
всяка една индустрия ще бъде увели-
чена и огромните печалби за сметка 
на крайния потребител, които са били 
възможни в миналото и дори днес, 
няма да бъдат приети радушно и ще 
бъдат разрушени икономически от 
по-осъзнати бизнес модели, които ще 
конкурират много успешно статуквото. 
Тоест не разчитайте, че ако днес пра-
вите огромни пари от бизнеса си (или 
индустрията, в която работите), защото 
можете да купувате евтино и да преп-
родавате скъпо на крайните потреби-
тели, това ще трае вечно и печалбите 
ще продължат да растат.

Точно обратното, ако се намирате 
в такава индустрия, в която това е 
нормата днес, подгответе се в годи-
ните напред да бъдете приземени, 
защото всеки ден се намират нови и 
по-добри начини, които работят и за 
бизнесите, и за потребителите и са 
много по-прозрачни. Запомнете думата 
“прозрачност”, тя ще играе голяма роля 
в бъдещето на икономиката, особено 
с намаляването на използването на 
книжни пари.

Прозрачността във всички отрасли 
ще наложи уеднаквяването на пе-
чалбите, те ще намалеят драстично 
за големите риби и част от тях ще се 
прехвърлят към по-малки, но по-ино-
вативни играчи на икономическия 
пазар. От това ще спечели крайният 
потребител, но ще загубят акулите, 
които са свикнали на охолен начин на 
живот и се нуждаят от много високи 
доходи, за да го поддържат. Те също ще 
бъдат приземени от новите правила на 

световната икономика.
И като последен съвет за поколения-

та напред, свързан с пенсионирането:

Не се уповавайте на 
държавните пенсии

като основен доход по време на пенси-
ониране. Това би било пагубно и ако не 
го осъзнаете сега, ще бъдете принудени 
да го осъзнаете в бъдещето по много 
по-болезнен начин.

Държавите не могат и не искат да 
бъдат отговорни за вашият живот, след 
като се пенсионирате. Точно поради 
тази причина всяка една държава има 
алтернативи като частни пенсионни 
фондове, които да допълнят доходи-
те, които бихте получавали от самите 
държавни пенсионни фондове. Тези 
държавни пенсионни фондове нико-

га не са имали за цел да се грижат за 
нас по време на пенсия, а да ни дават 
максимум до 40% от доходите, от които 
бихме се нуждали. Проблемът днес е, 
че тези държавни пенсии не са 40% от 
доходите ни, а повече клонят към 80-
100%, което оставя много пенсионери в 
незавидно финансово състояние в този 
етап от техния живот.

За да сте добре адаптирани за 
бъдещето на пенсионирането, прос-
то смятайте държавната пенсия като 
бонус, защото ние нямаме директен 
контрол върху нея и бъдещите измене-
ния в нейната структура, но можем да 
контролираме частните си фондове и 
бизнеси, които можем да развием, за да 
се грижат за нас, когато физически няма 
да можем да бъдем толкова активни и 
да работим като сега.

Това е от мен за днес. Ако и вие имате 
въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансовата 
част от живота, можете да зададе-
те въпросите си или да си запазите 
час за консултация на директния ми 
телефон – (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща – Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com.

Въпросите, които четете, са зададе-
ни от клиенти, с които съм работил по 
време на консултации в моя офис.

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

И не забравяйте да се усмихвате!:)



Н
а 15 май българският 
алпинист Атанас Скатов 
изкачи изключително 
тежкия Канчендзьонга – 
третия по височина връх 
в света. Той е един от 

най-успешните покорители на най-висо-
ките върхове на планетата, но името му 
обикновено се свързва повече с факта, 
че го е направил като веган. За няколко 
години обаче – от 2013 до 2018-а, е по-
стигнал уникални резултати: 16 експе-
диции, 13 успешно изкачени върха, като 
7 от тях са 8-хилядници. Стaвa пъpвият 
вeгaн в cвeтa и пъpвият бългapин, изкa-
чил Ceдeмтe кoнтинeнтaлни пъpвeнци 
нa плaнeтaтa - Sеvеn Summits; пъpвият 
бългapин, изкaчил вpъx Eвepecт (8848 м) 
пo ceвepния и пo южния мapшpут (2014 
и 2017 г.); пъpвият бългapин, изкaчил 
нaй-бъpзo двa въpxa нaд 8000 м (Eвepecт 
и Лxoтцe, мaй 2017 г. зa 5 дни и 12 чaca); 
c нaй-бъpзa eкcпeдиция в cвeтa нa вpъx 
Maкaлу (8481 м зa 94 чaca), пише в. „Труд“.

Скатов е и пъpвият бългapин,

изкачил 2 oceмxилядникa 
зa 23 дни

- Aнaпуpнa и Maкaлу, и достига до 
7900 м на Джаулахири през мaй 2016 
г., като Дxaулaгиpи и Maкaлу aтaкувa в 
aлпийcки cтил в paмкитe нa ceдмицa. 
Той е и пъpвият бългapин, учacтвaл в 4 
eкcпeдиции нa въpxoвe нaд 8000 м зa 
90 дни – Aнaпуpнa, Дxaулaгиpи, Maкaлу 

и Гaшepбpум 2 пpeз 2016 г. 
Първият българин е, който е 
учacтвaл в 16 eкcпeдиции зa 
5,5 гoдини, кaтo 8 oт тяx ca нa 
въpxoвe нaд 8000 м. Но като 
най-ценно свое постижение 
определя факта, че е пъpвият 
вeгaн в cвeтa, изкaчил вpъx нaд 
8000 м coлoвo и бeз упoтpeбa 
нa изкуcтвeн киcлopoд вpъx Чo 
Oю в Хималаите, (8201 м, нa 13 
май 2018 г.).

На 10 октомври той пред-
стави „Гашербрум“ – третата 
си книга от поредицата „Над 

8000 метра“ и четвъртата от поредицата 
„Дневниците на един веган“ (изд. „Ки-
беа“). Своите впечатления той трансфор-
мира в 150 вдъхновяващи мотивационни 
лекции, в които надъхва хората чрез 
личния си пример да не се отказват да 
преследват мечтите си.

И след всички тези постижения 
Скатов дори не се назовава алпинист, не 
членува в нито едно такова сдружение, 
преди да тръгне да покорява върхове, не 
е спортувал, дори не е ходил на курсо-
ве по алпинизъм. Сред другите наши 
алпинисти той е като вълк единак, но 
това не го притеснява. Как един доктор 
на науките по растителна защита постига 
всичко това?

„Като малък мечтаех да стана капитан 
на кораб“, връща се в детството си роде-
ният в Сливен на 11 март 1978 г. Наско. 
Когато идва време да кандидатства във 
Военноморското училище във Варна, 
се замисля как той, свободолюбивият 
тийнейджър, ще трябва да учи 5 години 
при строг казармен режим, а после да 
работи каквото му кажат още 8 години.

Баща му е агроном, доктор на науките 
по растителна защита, и Наско от малък 
му помага в бизнеса. Като ученик в V–VII 
клас често стига до финалите на състе-
зания по растениевъдство по линия на 
ТНТМ, а като студент по растителна за-
щита в Пловдивския аграрен универси-
тет постъпва със знания на петокурсник. 
През 2005 г. защитава докторантура в 
престижния Хумболтов университет в 
Берлин, връща се в България и започва 
работа в Института за защита на расте-
нията в Костинброд.

Мечтата му още като следва е

да се 
занимава с наука

но вижда, че в института „времето е 
спряло“ и че наука вече няма. Връща се в 
Германия, работи в институт по специал-
ността, а след това е приет за асистент в 
Лесотехническия университет в София 
през 2008 г. След един семестър и ра-
бота, за която винаги е мечтал – да пре-
подава, е принуден да напусне, защото 
съпругата му, тогава бременна, не желае 
да се премести в София. А семейството 
е по-важно. „Можех да се върна и в Гер-
мания, там заплатата ми беше 4000 евро 
месечно, но си казах, че и 50 хиляди да 
ми даваха, след като съпругата ми не ис-
каше да дойде при мен с детето, за какво 
са ми тия пари“, споделя Наско.

Пълната промяна в живота му започва 
през 2011 г., когато след тежък развод 
решава да прави нещо ново. Тогава е 
на 33 години, вече не е длъжен да се 
съобразява с никого. До този момент 
изобщо не е ходил в планината, нито е 
спортувал, без да има връзка с алпи-
нисти. Избира прехода по маршрута 
Ком–Емине за 16 дни. След това прекар-
ва 20 дни в Тибет в търсене на духовно 
равновесие. Там посещава базовия лагер 
на Еверест и си казва, че един ден ще 
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Скатов по заледения 
скат на живота

Българинът е първият в света, покорил 
8-хилядник като веган, без шерп и кислород

На връх Чо Ою, 2018 г.

На Еверест, 2017 г.



изкачи този връх. И оттогава повече от 7 
години прави само това. „Отстрани всич-
ко може да изглежда розово, но аз от 
2011 г. не ходя на работа. Излязъл съм по 
собствено желание от зоната си на ком-
форт и оцелявам не само в планината, но 
и тук. Търся си спонсори, издържам се с 
издаване на книги, за което съм благода-
рен на издателство „Кибеа“, провеждам 
мотивационни лекции, но не е лесно“, 
признава доктор Скатов.

Мотивацията му да

изкачва 8-хилядници само 
с растителна храна

не е просто самоцел, заради славата, а 
почива на дълбоки негови убеждения 
като специалист по растителна защи-
та. Населението на нашата планета се 
увеличава непрекъснато, вече сме 8 
милиарда, и заедно с това се отглеждат 
все повече животни. В момента 60% от 
аграрните площи са засети с растения за 
изхранване на животните. И макар насе-
лението да се увеличава, земеделските 
площи няма накъде да се разширяват. От 
отделения от животните метан се разру-
шава озоновият слой, а екскрементите 
им се просмукват в почвата и я замър-
сяват. „Колкото повече хора се откажат 
от консумация на месо и животински 
продукти, толкова по-добре за плане-
тата. Аз съм против животните да бъдат 
измъчвани, но и не смятам, че трябва да 
има свръхпроизводство на животински 
продукти“, казва Скатов.

Той решава да засили посланието си, 
като докаже, че дори при изкачването 
на 8-хилядници е възможно да оцелееш 
само с растителна храна. „Реших лично 

да проверя дали мога да се натоварвам, 
да спортувам, да живея с режим на 
хранене, изключващ всички животински 
храни“, казва веганът. По време на екс-
педициите си набавя протеини, ценни 
минерали и витамини от спагети, ориз, 
картофи, боб, ядки.

Какво изпитва човек, когато е на голя-
ма надморска височина, където стъпва 
не върху сняг, а върху лед и въздухът е 
разреден? Наско разказва за два случая, 
когато е

бил на косъм от смъртта
При изкачването на връх Анапурна 

през 2016 г. той заедно с още няколко 
съмишленици увисва на една заледена 
отвесна стена. Всички се държат само на 
едно въже и на една цев, забита дълбоко 
в леда, защото един от шерпите се е 
омотал и не може да мръдне. И ако тази 
цев се извади от леда, всички падат и 

загиват. Но успяват да се измъкнат.
През миналата година, когато Наско 

е абсолютно сам на връх Чo Oю, 8201 м, 
пада гъста мъгла с 5 м видимост. Той е на 
едно дълго и равно като тепсия плато. 
Има GPS следач само за проследяването 
му, като изкачването му се следи на живо 
от страницата му, но самият той няма на-
вигация, с която да уточни местоположе-
нието си. Има опасност, ако мъглата още 
се сгъсти, да не може да се върне. Но той 
тръгва по следите от котките на обувките 
и успява да стигне на нужното място.

Твърди, че никога не е изпитвал страх, 
а по-скоро се е задействало чувството 
му за съхранение. Дали един доктор на 
науките се справя по-успешно в екстре-
мални условия? „А ти как мислиш? – отго-
варя с въпрос Наско. – Да защитиш един 
докторат на чужд език в чужда държава 
означава, че си много трудолюбив и дис-
циплиниран. Там, освен че 3 години съм 
правил научни опити и експерименти, 
8 месеца след това по 12 часа минимум 
на ден съм писал докторантурата си на 
компютъра. Този тренинг сега ми помага 
във всичко, с което се занимавам – дали 
ще качвам планини, или ще работя 
някъде, с каквото и да се занимавам, аз 
съм всеотдаен, добре организиран и 
дисциплиниран.

Колкото повече 
опасности има

толкова съм по-съсредоточен и внима-
телно оглеждам и преценявам всичко.“

„Много е важно, когато решиш да 
правиш нещо, да си наясно защо искаш 
да го направиш – обяснява Наско. – Аз 
изкачвам тези върхове, първо, за-
щото все още проверявам може ли е 
един веган да издържи в екстремални 
условия и дали този начин на хранене е 
подходящ за голяма част от популацията 
на нашата планета. Второ, доказвам, че 
човек, който никога не е бил спортист, 
не е карал курсове за алпинист, може да 
го постигне... Защо да съм свръхчовек? 
Просто имам ясна цел, ясна мотивация 
и визия.“

И никога не се е страхувал от бялата 
смърт? „Не че ми е лесно там, трудно ми 
е! Изключително ми е трудно! – Наско 
все пак открехва завесата, въпреки че 
през цялото време твърди, че не се е 
страхува. – Замръзвали са ми и ръцете 
и краката. Почти всеки път при атака 
на връх тръгваме предния ден вечерта. 
Цяла нощ вървим, по 12-13, някой път 
и по 16 часа в едната посока до върха и 
още 10-12 часа до последен лагер. Не в 
сняг, а в лед. Цяла нощ аз не чувствам ни 
ръце, ни крака и в началото си казвам: 
„Е, този път посиняха и почерняха и 
сигурно ще ми ги режат...“ Обаче като 
ме напече слънцето на другия ден, след 
половин час всичко е ОК.“

Провел е 150 лекции из цялата страна 
на тема как се сбъдва мечта. Те премина-
ват в академичен дух – добре подредени, 
онагледени и на достъпен език. „Преди 
няколко дни се качвахме с едни хора на 
връх Ботев и единият човек на 63 години 
каза: „Аз бях на твоя лекция във Варна и 
като слушах, се почувствах на 30 години 
и че мога абсолютно всичко да постигна 
в живота си. Толкова мотивираща лекция 
не бях чувал в живота си.“ Ето това 
истински ме радва. За мен най-големият 
успех не е изкачването на поредния 
8-хилядник, а когато чрез моите лекции 
и книги вдъхновя и мотивирам хората да 
повярват в собствените си възможности 
и да знаят, че невъзможни неща няма! Да 
придобият куража да изкачват своите си 
върхове, независимо с какво се занима-
ват“, вълнува се Атанас Скатов.

24 - 27 май 2019 20-21

От връх Манаслу Скатов отправя послание към сина си: „Обичам те, Васко!“

 На връх Манаслу, октомври 2015 г.

Пакистан, 2016 г.

Агрономът д-р Атанас Скатов сред растенията, в 
които е влюбен
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В 
чикагското предградие 
„Маунт Проспект“ се сфор-
мира нова танцова група 
за народни танци. „Мисля, 
че въпреки богатото при-
съствие на подобни съста-

ви тук като „Хоро“, които се придържат 
към по-традиционния фолклор, което 
аз адмирирам, и „Верея“, ние ще бъдем 
различни“, казва основателят на Vivanov 
Dance Group Валентин Иванов. Името 
на групата е акроним от неговото име. 
Валентин е безкрайно ентусиазиран от 
проекта и вече има няколко покани на 
фестивали.

Групата ще се представя 
на професионално ниво

и ще е отворена към нови членове, 

които имат предишен опит в народните 
танци, особено от участия в ансамбли. 
В момента в нея танцуват 12 жени и 
четирима мъже. „Тук сме четирима 

професионалисти, останалите са били 
в самодейни състави, но все пак имат 
школовката, която им е нужна, за да 
са в синхрон с останалите“, пояснява 
Валентин.

Засега съставът е разработил една 
хореография на танц, наречен „Севе-
розападни мотиви“, който се базира на 
оригиналното хоро „Шалауна“. Фор-
мацията упорито работи върху още 
няколко танца. „Залагаме на по-модер-
нистичен фолклор, правим по-съвре-
менен прочит, който смятаме, че ще се 
хареса много на публиката“, разкрива 
също Валентин.

Създателят на новата група има богат 
опит във фолклорни формации от 
България. Наистина богат. И е работил с 
едни от най-големите имена в Родината.

След като завършва академията за 
музикално и танцово изкуство в Плов-
див, Валентин работи с почти всички 
професионални частни състави в Роди-
ната. Започва от „Източен вятър“ на Ва-
сил Герлимов, после е част от състава, 
който играе в спектакъла „Легендата“ 
на Лили Игнатова, който е поставен 
и на сцената на прочутата зала „Роял 
Албърт хол“ в Лондон. Следва година и 
половина с „Етника“. Да, „Етника“ с които 
работи години наред Слави Трифонов. 
„Чувството да застанеш пред 30-хиляд-
на публика, която скандира, е неопису-
емо“, казва Валентин. Преминал през 
школата на „Шоуто на Слави“, Валентин 

се озовава в не по-малко амбициозен 
проект. „Осем години и половина, даже

почти девет години 
бях при госпожа 

Нешка Робева
Последните три от тях бях ръково-

дител на нейния състав за спектаклите, 
които тя аранжираше и представяше из 
страната.“ Част от спектаклите на Робе-
ва, в които е танцувал Валентин, са „Два 
свята“, „Орисия“, „Готови ли сте“, „Среща 
в „Спометът“, „Видрица“, „Купонът“, като 
през последните три е автор на някои 
от танците. Питам Валентин дали гос-
пожа Нешка Робева е толкова строга, 
колкото сме чували. „Строга е, държи на 
дисциплината“, отговаря той. „Канеше 
различни специалисти по аржентинско 
танго, по акробатичен рок и трябваше 
да се учим и от тях. При нея няма искаш 
или не искаш“, допълва с усмивка наши-
ят танцьор. „Ако я няма тази дисципли-
на, няма да има успехи. Същото важи и 
за Слави“, веднага прибавя Валентин. 
„Иначе всичко става половинчато и с 
компромиси, а при тях компромиси 
няма“, споменава още той.

Валентин идва в Америка преди пет 
години заедно със семейството си. „Кан-
дидатствах за зелена карта 10 години 
и те най-накрая ме изтеглиха“, казва 
българинът. Съпругата му Таня Вива-
нов също е професионален танцьор 
по народни танци (с опит от ансамбъл 
„Загоре“) и има висше академично 
образование по хореография. Отнача-
ло двамата танцуват известно време с 
ансамбъл „Верея“. Сега Таня е препода-
вател в школата по народни танци „Бъл-
гарика“. „Идеята за наша група възникна 
отдавна. Много мои приятели също 
настояваха за това. Накрая се събрахме 
няколко души и започнахме да репети-
раме от началото на октомври миналата 
година“, спомня си Валентин. В създа-
ването на състава участва и Таня, която 
също е негов ръководител.

Прощъпалникът на 
Vivanov Dance

е бил в края на март на пролетния 
фестивал в Университета на Илинойс, 
който почита източноевропейските и 
средиземноморските култури. Групата 
беше поканена и на представянето на 
книгата на Христо Стоичков „Историята“. 
В началото на юни ще има представяне 
на „Българотеката“, организирана от 
„Българика“. През септември можем да 
ги видим във фестивала в предградието 
„Маунт Проспект“, а през октомври на 
фестивал в Питсбърг.

На репетиция

Vivanov Dance Group – новата 
фолклорна формация в Чикаго

На представянето на книгата на Стоичков – Валентин (вторият вдясно) и Таня (третата отляво)

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Те ще показват атрактивни 
хореографии в цяла Америка
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Н
а 18 май българско 
училище „Нов живот“ в 
Чикаго отбеляза края на 
учебната 2018/2019 годи-
на. Всички малчугани от 
предучилищна възраст 

до 8 клас се включиха в тържеството, 
което беше посветено и на 24 май – 
деня на българската просвета и култура 
и на славянската писменост. Програ-
мата включваше рецитал – стихотво-
рения на известни български автори, 
музикални изпълнения на талантливи 
ученици, както и изпълнение на групата 
за народни танци. Най-малките от 
детска градина „Дъга“ изпълниха детска 
песничка и се включиха активно в анке-
тата с въпроси, които затрудниха дори 
и гостите на мероприятието. Имаше 
и награди за най-продължително и 
най-системно челите български книжки 
ученици. Накрая всички получиха 
удостоверения за степен на завършено 
обучение, както и грамоти за най-дейно 
участие в учебния процес.

Българският учебен 
център „Знание“

в чикагското предградие „Арлингтън 
Хайтс“ също завърши успешно учеб-
ната година, 14-а поред. На 18 май 
деца, родители, учители и приятели се 
събраха, за да отпразнуват и създава-
нето на родните ни букви. Децата бяха 
подготвили стихчета, песни, танци, 
драматизации, а големите ученици 
пресъздадоха „Рибния буквар“ на 
Петър Берон. Децата получиха своите 

свидетелства и книжки за отличната 
им работа през учебната година. На 25 
май от 10 часа сутринта БУЦ „Знание“ 
кани всички на пикник в предградието 
Шаумбург. Тържество по случай края на 
учебната имаше и в предградието „Парк 
Ридж“ в училище “Родолюбие“, филиал 
на „Знание”, отбелязано с много танци, 
песни и стихотворения.

Тържественият концерт, посветен 
на българската просвета и култура 
и славянската писменост в училище 
„Света София“ в чикагския квартал 
„Дес Плейнс“, започна с китка от танци 
– „Български ритми“ в изпълнение на 
танцовия състав при училището и

клуба за народни 
хора „Загора“

към църквата 
“Света София” с 
ръководител Мима 
Андрейчева. С 
нестихващата си 
любов към родно-
то възпитаниците 
на училището из-
пяха най-хубавите 
български песни, 
рецитираха най-
звучните и светли 
стихове, изпълни-
ха най-пъстрата 
китка от народни 
хора и танци. Беше 
спазена и традици-
ята да се изпрати и 
поредният випуск 
завършващи 
осмокласници. 
Програмата завър-
ши с връчване на 
удостоверенията 
и приготвените за 
случая подаръци. 
Директорката г-жа 
Михайлова пожела 

на възпитаниците си да продължат 
напред с високо вдигната глава, като им 
напомни, че са наследници на народ с 
нестихваща жажда за знания и усъвър-
шенстване. Бъдещите първокласници 
приеха символично огъня на знанието 
от своите по-големи каки и батковци и 
от своя страна също ги поздравиха.

Вълнуващ беше празникът и

в Ботев академи 
във Вашингтон

Още на 11 май по време на зелено-
то училище тук отбелязаха църков-
ния празник. Учениците нарисуваха 
портрет на равноапостолите Кирил 
и Методий, а най-хубавите рисунки 
отидоха в изложбата на тема „Език 
свещен на моите деди“. В подготовката 
на тържеството се включиха всички 
учители, ученици и много родители. 
Сценария написа учителката на 6-и и 
7-и клас Надя Педроса. За първа година 
заедно с ученици на сцената излязоха 
и техни родители в ролята на пратени-
ци, които да разнесат светото дело на 
Кирил и Методий в четирите посоки на 
света. Задружно всички изпяха песента 
„Книгата ме води“ по текст и музика на 
учителката Надя Педроса и аранжимент 
на Малина Маркова, музикален педагог. 
Най-малките възпитаници в детската 
градина изпълниха „Песен за буквите“. 
Групата по народни танци показа танца 
„Буенки“, ръченица и арканул. Награди 
получиха изявените участници във Ве-
черта на таланта от зеленото училище, 
както и заслужили учители.

Българските училища в 
Америка празнуваха 24 май

Рецитали, музикални изпълнения и много 
награди имаше по време на тържествата

Празникът в училище „ Света София“ в Дес Плейнс (деца с балони)

Част от тържествената програма в Ботев академи във Вашингтон

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com





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

Б
ългарите по принцип са 
скептични, когато става 
дума за даряване на пари. 
Те или ще се съмняват в 
истинността на каузата, 
или в метода, по който 

става набирането на средствата. А 
за живеещите в Америка се прибавя 
и въпросът дали могат да получат 
разписка за пратената сума и да обявят 
дарението в данъчните си декларации. 
За всички тези хора има решение, за 
което може би не са чували и което ще 
им спести доста нерви. Става дума за

сайта Platformata.bg на 
фондация BCause

Фондация BCause има почти 
20-годишна история в България. Тя 
има за цел да развива регулярното 
дарителство, да улеснява индивиду-
алните дарители и да подпомага за 
разпространението на корпоратив-
ни и индивидуални каузи. От скоро 
фондацията създаде този свой инстру-
мент Platformata.bg за даряване през 
граница и гарантира, че даренията ще 
отидат по предназначение, а също и че 
дарителят в чужбина може да ползва 
всички данъчни облекчения, които му 

се полагат, без никакъв проблем.
„Ние сме част от дарителската мрежа 

на CAF (Charity Aid Foundation) орга-
низациите по света, каквато има и в 
Америка, и в Австралия, и във Велико-
британия, а също и в България“, казва 
Яна Рупева от BCause. Така българите 
във всяка точка на Щатите могат да 
извършват дарения в Platformata.bg

директно към 
американската CAF 

America
със седалище в Александрия, Вирджи-
ния, която по силата на американските 
закони е регистрирана като неправи-
телствена организация. Оттам дарите-
лите получават документ за дарението 
си, който могат съвсем спокойно да 
използват за прилагане към данъчните 
си декларации за намаление на данъч-
ната тежест към държавата. Освен това 
от CAF America изпращат и инструкции 
за декларирането на дарения.

Без регистрация
Дарявате с едно натискане на бутона 

на мишката под информацията за 
кампанията, която сте избрали в дари-
телската платформа на BCause. Веднага 

след това може да изберете опцията 
„Дарение с КАФ Америка/Donation with 
CAF America“.

BCause и CAF America проверяват 
каузите, които са регистрирани в тех-
ните платформи, и гарантират, че става 
дума за социално значим проблем или 
че компанията или индивидът, които 
набират средства, наистина имат кауза, 
която е валидна. От своя страна BCause 
публикува на своята страница годишни 
отчети за своята дейност и работи с 
външния одитор „Делойт“. „Стараем се 
да покажем, че дарителството може 
и трябва да има прозрачен формат“, 
обобщава Рупева.

Споразумението между BCause и 
CAF America е сключено през декем-
ври миналата година. „Американската 
организация прави същите неща, които 
и ние, само че с мащабите на Америка“, 
споделя Рупева. „Ние нямаме претен-
циите за техните постижения, но се 
радваме, че си партнираме. Всъщност 
ние бяхме част от CAF в България, но 

поехме по свой път с BCause. Един от 
първите ни съвместни проекти с CAF 
America беше управлението по наслед-
ствено дарение, благодарение на което 
млади предприемачи получиха малък 
фонд, с който да стартират свой бизнес. 
Сега имаме амбицията да привлечем 
още нови и важни каузи“, допълва тя.

Организаторите на кампаниите и 
дарителите

не заплащат такси
за участието си в дарителския сайт на 
BCause. Търсещите дарение могат да 
поместят текст и на английски. „Особе-
но успешни в момента са кампаниите за 
бездомни животни или за възрастните 
хора, както и тези за реставрация на 
сгради или хижи“, разкрива Рупева. 
„Имаме интеграция с всички социални 
мрежи, така че хората могат да покажат 
на своите приятели по всякакъв начин, 
че участват в някаква кауза“, прибавя тя.

Досега през фондацията са мина-
ли над 5 хил. кампании, а през сайта 
Platformata.bg са набрани близо 450 
хил. лева (за последните 4 години). 
„Смятам, че българинът е щедър по 
принцип и много активно се включва 
при акции за спасяване на човешки 
живот. 

Младите определено са по-активни 
по въпросите за спасяването на окол-
ната среда, а възрастните предпочитат 
каузи за решаване на социални про-
блеми. По отношение на организациите 
българинът е все още много предпаз-
лив“, споменава Рупева.

Нов лесен и сигурен 
начин да дарите 
пари от Америка

Даряването за каузи през 
сайта Platformata.bg е удобно 
и данъчно ефективно

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Яна Рупева, фондация BCause

Страница на Platformata.bg – без заглавие
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ОЛЕКСАНДЪР САВОШЕНКО
Франс прес

О
т 20 години той осмива 
украинската политика. 
Встъпилият преди дни 
в длъжността прези-
дент на Украйна Воло-
димир Зеленски ще се 

сблъска с три много сериозни предиз-
викателства и страховити събеседници 
като Владимир Путин, Международния 
валутен фонд и бунтовно настроената 
политическа класа.

Един навлязъл в 
безизходица конфликт
По време на предизборната кампа-

ния основният опонент на Зеленски, 
досегашният президент на Украйна 
Петро Порошенко, не спря да изтъква 
колко е опасно за президент да бъде 
избран един новак в политиката в 
контекста на война и на сериозна криза 
с Русия.

Володимир Зеленски наследява кон-
фликт, който причини смъртта на близо 
13 000 души за 5 години и който лишава 
Украйна от контрола върху въглищния 
и индустриалния басейн на Донбас и 
върху част от границата й с Русия.

Киев и Западът обвиняват Москва, 
че оказва военна подкрепа на прору-
ските сепаратисти, контролиращи тези 
територии. Руските власти отричат това 
въпреки констатациите на няколко 

медии. Минските споразумения от 
началото на 2015 г., подписани под 
егидата на Париж, Берлин и Москва, 
позволиха намаляването на интензите-
та на сраженията, но не сложиха край 
на конфликта и не доведоха до полити-
ческо решение.

Макар да изразява готовността си да 
преговаря с Владимир Путин, Зеленски 
е непоколебим: тези територии трябва 
да се завърнат изцяло под контрола на 
Украйна, без да получават специален 
статут, както и анексираният от Русия 
през 2014 г. полуостров Крим.

Три дни след изборната победа на 
Зеленски Кремъл улесни режима за 
предоставяне на руско гражданство 
на жителите на контролираните от 
сепаратистите украински територии – 
инициатива, разглеждана от мнозина 
като изпитание за новия президент.

Враждебен 
парламент и олигархия
Макар да заяви, че иска да модерни-

зира властта с въвеждане на процеду-
ра за импийчмънт, с преместване на 
президентството в сграда тип „открито 
пространство” и с пътувания с редовни 
полети вместо с президентския само-
лет, Володимир Зеленски не разполага  
с мнозинство в парламента, за да сфор-
мира правителство или да прокара 
каквито и да било реформи.

Дори датата на встъпването му в 
длъжност провокира напрежение 

между екипа му и депутатите, като 
народните представители заявиха, 
че той се държи недодялано и че не 
комуникира директно с тях. Депутатът 
Сергий Висоцки обвини Зеленски, че се 
държи като „дете, което иска всичко да 
се случва, както то пожелае”.

Зеленски вече бе заплашил, че ще 
разпусне Върховната рада /парламен-
та/, без да чака парламентарните из-
бори, предвидени в края на октомври, 
за да може да се възползва от импулса 

на изборния си триумф, но депутатите 
изглеждат решени да му попречат. В 
словото си при встъпването си в длъж-
ност той обяви, че разпуска парламен-
та и свиква предсрочни избори.

Наред с политическата класа, настро-
ена бунтовно срещу президент, обещал 
„да разбие системата”, Зеленски ще 
трябва да съобразява действията си с 
амбициите на олигарсите, които искат 
да упражняват значително влияние 
върху украинския политически живот и 
националната икономика.

Няколко дни преди встъпването на 
Зеленски в длъжност един от олигар-
сите, Игор Коломойски, се завърна в Ук-
райна, според украинските медии, след 
две години на изгнаничество заради 
силно конфликтните му отношения с 
досегашната власт.

Действията на Коломойски ще бъдат 
наблюдавани изключително внима-
телно, тъй като той бе обвинен, че 
задкулисно е дирижирал кампанията 
на Володимир Зеленски.

Спешни действия във 
финансовата област

Намиращата се на ръба на финан-
совата пропаст Украйна се възползва 
през 2014 г. от западен план за помощ, 
управляван от Международния валутен 
фонд. Кредитът обаче бе отпускан на 
малки траншове заради трудностите с 
приемането на някои мерки за строги 
икономии и борба с корупцията, изис-
квани в замяна.

Очакваният до два месеца следващ 
транш (1,3 милиарда долара) остава 
несигурен, което поставя финансите 
на Украйна в тежко положение. Освен 
това Украйна ще трябва да изплати 
милиарди долари държавен дълг.

Мисия на Международния валутен 
фонд пристигна в Киев. Остава да 
видим дали новият президент ще се 
опита да убеди украинците, които 
гласуваха масово за него с надеждата 
за подобряване на условията на живот, 
че трябва да се съгласят с мерките за 
строги икономии в една страна, която е 
сред най-бедните в Европа и мъчител-
но се възстановява след икономически 
колапс през 2014-2015 г.

На скорошна среща с банкери Зелен-
ски заяви, че „трябва да бъде постигнат 
компромис с Международния валутен 
фонд”, заяви източник, цитиран от аген-
ция Интерфакс-Украйна.

Зеленски освен това демонстрира 
твърда позиция по въпроса с корупци-
ята – едно от основните изисквания на 
Запада, който не скри разочарованието 
си през последните години от липсата 
на напредък в борбата срещу тази 
напаст.

Украйна: Трите 
неизвестни пред 
президента комик
Зеленски ще се сблъска с много сериозни 
предизвикателства и страховити събеседници



24 - 27 май 2019 29

С
нежнобяла ваканционна 
къща на хълм на няколко 
километра от Ибиса. Три 
спални, четири бани, 
външен басейн и отделна 
къща за гости с обща 

жилищна площ около 500 кв. м за 1000 
евро на нощ.

Група гости се забавляват на терасата 
вечерта на 24 юли 2017 г., пият шампан-
ско, хапват суши и обсъждат деликат-
ната тема как да гарантират, че руски 
инвеститор ще получи обществени 
поръчки от правителството и бизнеса в 
Австрия.

Дискутират с размах, за тях няма не-
възможни неща. Обсъждат се лицензи 
за казина, покупката на стар луксозен 
хотел, договори за изграждане на 
магистрала – всичко в полза на руския 
инвеститор. Дори обсъждат придоби-
ването на „Кронен цайтунг”, един от 
високотиражните таблоиди в Австрия. В 
групата са жена, за която се предполага, 
че е рускиня, австрийка със сръбско 
потекло и трима австрийци в небрежно 
облекло. В онзи момент двама от тях 
са на път към върха на политическата 
власт – Хайнц-Кристиан Щрахе, лидер 
на крайнодясната Партия на свободата 
на Австрия (FPÖ), и Йохан Гуденус, член 
на федералния борд на FPÖ и бивш 
зам.-кмет на Виена, който е и съпруг на 
родената в Сърбия дама.

Близо три месеца след срещата 
във вилата австрийците избират нов 
Национален съвет – членове в долната 
камара на парламента. Още два месеца 
след това Щрахе ще положи клетва като 

вицеканцлер на Австрия. Гуденус пък 
става шеф на парламентарната група на 
партията.

В Ибиса, докато двамата весело об-
съждат сделки за милиони евро,

приличат на приятели 
по чашка

които прекарват заедно ваканцията 
си. Но от декември 2017 г. те участват 
в направляването на курса на феде-
ралното правителство на Австрия. FPÖ 
е част от управляващата коалиция в 
Австрия, като след изборите се озовава 

решаващ парт-
ньор за канцлера 
Себастиан Курц и 
консервативната му 
Австрийска народ-
на партия (ÖVP).

Двамата мъже 
седят заедно почти 
6 часа в онази 
топла вечер, когато 
в един момент 
мрачно съмнение 
обзема Щрахе. 
„Клопка, клопка, 
това е клопка”, 
прошепва той на Гу-
денус. Скоро обаче 
подозренията му 
се изпаряват. „Не е 
клопка”, уверява го 
Гуденус.

Лидерът на 
FPÖ обаче е прав. 
Клопка е. Вилата 
е натъпкана с 
подслушвателни ус-
тройства и камери. 
Предполагаемата 
рускиня Альона 
Макарова, която 
твърди, че е с лат-

вийско гражданство, играе ролята на 
петимна за инвестиции племенница на 
руски олигарх. Тя иска да инвестира над 
250 млн. евро в Австрия, но парите „не 
могат да бъдат депозирани в банка”, за-
щото „всъщност не са напълно законни”, 
обяснява непринудено компаньонът на 
дамата. 

Видеозаписите от онази вечер в 
Ибиса бяха предоставени на „Шпигел” 
и в.”Зюддойче цайтунг”. Записите са 
политически експлозив. Те разкриват 
как тези политици искат да подсилят 
изборните резултати на партията с 
руски пари. Неслучайно в последвалата 
буря Щрахе подаде оставка, последваха 
го редица министри и в крайна сметка 
цялото правителство. На хоризонта са 
предсрочни избори.

Видеозаписите от Ибиса са като сви-
детелства от

семинар в бананова 
република

– двамата водещи австрийски политици 
любезно разговарят с жена, която едва 
познават, за идеите си да контролират 
лостовете на властта и как биха могли 
да я компенсират, ако тя им помогне да 
стигнат до властовия връх. Пожелания-
та от онази вечер в Ибиса постепенно 
се превръщат в реалност за коалицион-
ното правителство на ÖVP и FPÖ.

И трите разузнавателни служби в 
Австрия се контролират от министри 
от FPÖ – партията, свързана с „Единна 
Русия” по силата на споразумение за съ-
трудничество от 2016 г. Опасенията, че 
Москва може да има достъп до австрий-
ското разузнаване, накара западните 
разузнавателни служби да ограничат 
данните, които споделят с Виена.

Афинитетът на FPÖ към Русия играе 
решаваща роля и за срещата в Ибиса. 
Йохан „Йоши” Гуденус, който превежда 

на предполагаемата рускиня, е следвал 
в Москва. Син на бивш политик от FPÖ 
и осъден за отричане на холокоста, 
Гуденус е част от крайнодесния лагер 
от младини. Той е смятан за един от 
най-важните посредници между FPÖ 
и Русия. Той приема покана да посети 
Грозни от жестокия чеченски лидер 
Рамзан Кадиров, както и от руските 
окупатори на Крим. В московския кате-
дрален храм „Христос Спасителят” той 
говори срещу ЕС и го нарича убежище 
за „хомосексуалното лоби”.

„Йоши” е нещо като дясна ръка за 
Щрахе. Двамата са близки от години. 
Щрахе гледа на Гуденус като на своя 
човек за Русия, тъкмо той организира 
срещата във вилата.

Основна тема на разговорите в Ибиса 
е как FPÖ може да бъде подкрепена фи-
нансово. Щрахе обяснява на рускинята 
как може

да заобиколи законовите 
прегради

за да дари пари на партията му. Ако 
описаният от Щрахе модел наистина съ-
ществува, ще е ясен пример за незакон-
но партийно финансиране.

„Има няколко много богати хора, те 
плащат между 500 000 и 1,5-2 милиона”, 
твърди Щрахе. В друг момент казва, 
че парите още не са преведени, но са 
обещани. За такива големи суми имало 
организация с нестопанска цел, която 
нямала нищо общо с партията. „Затова 
те не са длъжни да се отчитат в Сметна-
та палата”, казва Щрахе и уточнява, че тя 
се оглавява от трима адвокати.

Според законите в Австрия дарение 
над 50 000 евро трябва да се декларира 
в Сметната палата. Дарения от чужде-
нци не бива да надхвърлят 2641 евро.

Източник: „Шпигел“, със съкращения.

Срещата в къща за 
гости в Испания, която 
разтърси Австрия

Вилата е натъпкана с подслушвателни и 
камери, а записите са политически експлозив

Кадър от видеото в испанската вила – Хайнц-Кристиан Щрахе е на преден план

Хайнц-Кристиан Щрахе

Канцлерът Себастиан Курц



И
звинявам се за закъсне-
нието, защото новината 
е отпреди седмици, но 
пък е поучителна – под-
тиква човека да си сипе 
едно питие, да разглоби 

пистолета си и да се отдаде на обобще-
ния.

На първо четене бяха приети проме-
ни в Наказателния кодекс, според кои-
то пределите на неизбежната отбрана 
могат да бъдат превишени, когато 
нападението е „насочено срещу живо-
та, здравето, свободата или половата 
неприкосновеност на отбраняващия 
се или на другиго и е извършено от две 
или повече лица, от въоръжено лице 
или нощем“.

Веднага се появиха обясненията и 
коментарите. Либералите се опълчиха, 
защото така правят американските 
либерали. Борците против „статукво-
то“ (тоест онези, които не са на власт, 
но копнеят час по-скоро и те да се 
превърнат в „статукво“) заявиха, че 
тези промени в НК били стара мечта на 
„патриотите“ (националпопулистите) 
и Борисов им направил подарък, за да 
спасят коалиционното единство и да не 
изтърват кокала. От друга страна оба-
че, сега можело да те убият за шамар 
вечерно време на улицата; адвокатите 
щели да изкарат всички мафиотски 
убийства такива при самоотбрана.

Когато става дума за притежаване на 
оръжие, любимият рефрен е: „Помните 
ли еди-кой си шизофреник в Щатите, 
дето изпозастреля еди-колко си уче-
ници със своето законно притежавано 
оръжие?!?“

А когато става дума за самоотбрана, 
любимото ми е: „Промените загърб-
ват принципа за съразмерност при 
защитата.“

Това, че някакъв луд, убил хора със 
законното си оръжие, не е вина нито 
на оръжието, нито на неговата закон-
ност. Ако луд се вреже с колата си в 
автобусна спирка и убие чакащите там 
граждани, ще забраним ли притежава-
нето на автомобили? След 11 септем-

ври 2001 г. забраниха ли самолетите? 
Ако някой иска да убие някого, но няма 
пистолет, ще го убие с отвертка. Ако не 
иска – няма да го убие дори и да има 
картечница.

Тежките престъпления се извършват 
в повечето случаи с незаконни, а не със 
законни оръжия.

Да притежаваш оръжие, без да имаш 
възможност да го използваш за собст-
вена защита, е все едно да можеш да си 
купиш грамофон, но да е забранено да 
си пускаш музика, защото някакъв луд 
в Щатите слушал мръсни песни.

Вещите сами по себе си не са добри 
или лоши. Лоша може да е само 
тяхната употреба и тогава се нарича 
„злоупотреба“. Не е голяма заслуга 
да не извършиш зло, когато нямаш 
възможност; заслуга е да не го извър-
шиш, когато нищо не те спира. Не може 
нещо да се забранява само защото има 
теоретична вероятност да се злоупо-
треби с него. Ако беше така, то първо 
трябваше да забранят европейските 
фондове. Не бива да се отказваме да 
действаме само защото някой може да 
корумпира и опорочи резултатите от 
действията ни. Тогава щяхме да живеем 
вцепенени от страх, затънали в мрачна 
подозрителност и песимизъм, и да не 
вършим нищо. Кой порив не подлежи 
на опорочаване, коя благородна идея 
не е застрашена да бъде извратена от 
злонамерени и безнравствени хитреци 
за тяхна лична изгода? Вижте соци-
алната политика – този юридически 
израз на солидарна загриженост на 
по-силните към по-слабите: светът е 
пълен с фалшиви инвалиди, лъжливи 
„нуждаещи се“ и професионални роди-
тели. Това означава ли, че социалните 
дейности трябва да спрат само защото 
има мошеници, които ги ограбват?

Ако някой твърди, че е по силите му 
да различи истинските от фалшивите 
социално нуждаещи се, то той ще може 
да разграничи и истинската от фалши-
вата необходима въоръжена самоот-
брана.

Пък и всеки апаш ще се замисли дали 
да нахлуе в дом, където стопанинът 
може да е въоръжен и със сигурност да 
се възползва от този факт. И за да не се 
разхленчи после адвокатът на апаша, 
че доверителят му не е бил надлежно 
предупреден, нека законът предвиди и 
съответните задължителни указателни 
табели на вратите на честните данъко-
платци: Кучето няма значение, пази се 
от собственика!

Освен това мисля, че Картаген трябва 
да бъде разрушен.

ИВАН СТАМБОЛОВ–СУЛА

блог   

Кучето няма 
значение, 
пази се от 
собственика
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казана дума

„Руският газ може да се избута само с 
американски компресори.”

Финансовият министър Владислав Горанов 
по време на разговор между премиера Бойко 

Борисов и изпълнителния директор на 
„Булгартрансгаз” Владимир Малинов

„Прокурор [от една друга страна] ми 
каза: Виж, Лаура, ние сме патриоти, не 
крадем от националните си пари, 
крадем само еврофондове.”

Кандидатът за прокурор на ЕС 
Лаура Кьовеши в интервю за 

„Файненшъл таймс”

„В крайна сметка ние се 
намираме на четвърто 
място и ще направим 
всичко възможно да 
го задържим. За мен 
лично това значи, че сме 
шампиони на България.”

Треньорът на „Берое” 
Александър Томаш видя 

отбора си като шампион 
след загубата му от ЦСКА

„Спортна зала с обход, но без 
филхармония, не върви.”
Премиерът обещава пари за филхармонията 

в Бургас, докато прави оглед на 
строителството на обходния път на 

Поморие и на спортната зала „Арена Бургас”

„Борисов няма 
смелостта на Орбан и 
е някъде по средата 
между колебанието и 
отлагането както винаги.”

Водачът на евролистата 
на „Демократична 

България” Радан Кънев 
коментира реформите в 

България



тези с къщите за гости 52% от българите 
са отговорили с „не” на въпроса „Има ли 
контрол за изразходването на евросред-
ствата?”

30% още не са решили 
за кого да гласуват

Между 30% и 16 процента от избирате-
лите в България все още не са решили за 

кого да гласуват, сочат различните 
проучвания. Малко над една тре-
та или около 35% са решили още 
преди кампанията, а 9% са взели 
решение по време на нея.

Във всички проучвания ДПС 
твърдо запазва третата си пози-

ция. Според социологическите 
проучвания на „Тренд“ движението 

ще получи 12,8%.
ВМРО остава на четвърта позиция, 

точно на ръба на бариерата, за да из-
прати депутат в Европейския парламент 
(5,8%). „Воля“ успява да покачи своя ре-
зултат в рамките на кампанията до 4,8% 
от гласуващите, сочат още данните на 
„Тренд“. Според тях дясното обединение 
„Демократична България“ не успява да 
реализира ръст през последните месеци 
и остава с 4,2% подкрепа сред гласу-
ващите и с малки шансове да изпрати 
евродепутат.

По-надолу в подреждането остават „Ко-
алиция за България“ (2,4%), „Атака“ (2%), 
„Патриоти за Валери Симеонов“ (1,3%) и 
„Възраждане“ (1,2%).

Д
ни преди гласуването за 
евродепутати в България 
социологическите агенции 
дават последните си прогнози 
за резултата. Предизборната 
кампания завършва, а с нея и 

битките, нападките, скандалите и послед-
ните шансове за въздействие на общест-
веното мнение.

На 26 май българите ще изберат 17 
депутати от България в 751-местния 
Европейски парламент. Българските 
кандидати за европейски представители 
са 318. Те са издигнати от 13 партии, 8 
коалиции и 6 инициативни комитета. Оч-
аква се за един евродепутатски мандат да 
са необходими между 120 и 150 хиляди 
гласа. За предизборната кампания за 17-
те от България в Европейския парламент 
правителството отдели 32,4 млн. лева.

Кои са с най-големи шансове да спе-
челят петгодишен мандат в Брюксел и 
заплата от над 13 000 лв. на месец?

Доскорошните прогнози 
на социолозите, че две-
те най-големи партии 
– ГЕРБ и БСП – са с 
изравнени шансове, 
претърпяват обрат 
през последните 
дни. Четири дни 
преди изборите со-
циологически агенции 
дават превес, макар и 
малък, на управлява-
щите.

Обръщане на резултата
Като победител в предстоящите избори 

се очертава партия ГЕРБ. Дали авансът на 
управляващите ще им стигне да вземат с 
мандат повече от социалистите, предстои 
да се разбере. Според социологическата 
агенция „Медиана“ преднината на ГЕРБ 
пред БСП е малко повече от 1 на сто, а спо-
ред „Алфа рисърч“ тя достига почти 5%.

През този месец резултатите от 
социологическото проучване посочват 
обръщане на тенденциите, обяснява 
социологът от „Маркет линкс“ Добромир 
Живков. Според него това се дължи на 
по-активната кампания на ГЕРБ, особено 
в лицето на премиера Бойко Борисов. За 
обръщането на резултата трябва да се 
имат предвид и мащабът на кампанията и 
медийното присъствие на ГЕРБ, катего-
рични са социолозите.

Според прогнозите на „Маркет линкс“ и 
„Алфа рисърч“ четири български партии 
със сигурност ще успеят да изпратят 
евродепутати. Това са ГЕРБ, БСП, ДПС и 
ВМРО. Има възможност те да са пет, а 
дори и шест като на ръба са „Демокра-
тична България“ и „Воля“. Управляващият 
партньор в „Алфа рисърч“ Боряна Дими-
трова не изключва изненади от малките 
партии поради големият брой избирате-
ли, които все още не са решили за кого да 
гласуват.

По данните от проучването на „Маркет 
Линкс“ избирателната активност ще е 
близка до тази на последните избори 
за европейски парламент, или над 35%. 
Обикновено казваме, че ще гласуваме, но 
след това сме разколебани, обобщават 
социолозите.

Проучванията обхващат и последните 
скандали във властта.

Над три четвърти от българите смятат, 
че в България няма добър и работещ 
механизъм за контрол на това как се 
изразходват средствата от еврофондове-
те. След скандалите „Апартаментгейт” и 
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Къде и как гласуват 
българите в чужбина

В 
зависимост от това чия прогно-
за се сбъдне и кои резултати се 
окажат най-близки до действи-
телните, в новия Европейски 

парламент ще отидат 6 или 7 от канди-
датите на ГЕРБ, 5 или 6 от БСП, 2 или 3 от 
ДПС, като и е възможно да има по 1 от 
ВМРО, от „Демократична България“ или 
от „Воля“.

Кои ще са точно имената от листите 
на големите партии, ще зависи и от 
това дали избирателите са гласували с 
преференции и как са ги използвали. 
На миналите европейски избори имаше 
размествания, включително и на водачи. 
Така тогава лидерът на европейските 
социалисти и на БСП Сергей Станишев 
отстъпи мястото на Момчил Ненков. 
Ненков влезе в Европарламента от 
15-а позиция в листата, но само заради 
така наречения феномен 15/15 – когато 
номерът на бюлетината и преферен-
цията съвпадат. Тази възможност сега 
е отхвърлена с промените в Изборния 
кодекс.

Ето и най-вероятните нови евродепу-
тати:

ГЕРБ: 
1. Мария Габриел (еврокомисар по ци-

фрова икономика и цифрово общество)
2. Андрей Ковачев (депутат в сегашния 

Европарламент)
3. Андрей Новаков (депутат в сегашния 

Европарламент)
4. Ева Майдел (депутат в сегашния Евро-

парламент)
5. Асим Адемов (депутат в сегашния Евро-

парламент)
6. Александър Йорданов (СДС)
На ръба са: 7. Лиляна Павлова (депутат в 

Народното събрание)
8. Емил Радев (депутат в сегашния Евро-

парламент)

БСП: 
1. Елена Йончева (депутат в Народното 

събрание)
2. Петър Витанов (депутат в Народното 

събрание)
3. Цветелина Пенкова (зам.-председател 

на клуб „Милениум”)
4. Иво Христов (бивш шеф на кабинета на 

президента)

5. Сергей Станишев (лидер на ПЕС и 
евродепутат)

6. Иван Кръстев (бивш зам.-министър на 
образованието)

На ръба са: 7. Деница Златева (зам.-пред-
седател на БСП)

ДПС: 
1. Мустафа Карадайъ (депутат, председа-

тел на ДПС. Той вече заяви, че няма да 
отиде в Брюксел)

2. Делян Пеевски (депутат в Народното 
събрание)

3. Илхан Кючюк (депутат в сегашния Евро-
парламент)

На ръба: 4. Искра Михайлова (депутат в 
сегашния Европарламент)

ВМРО: 
На ръба: Ангел Джамбазки (депутат в 

сегашния Европарламент)
“Демократична България“: На ръба: Радан 

Кънев (бивш лидер на ДСБ)

З
а изборите на 26 май в чужбина 
са разкрити 191 секции, в които 
могат да гласуват живеещите 
и пътуващите зад граница 

българи.
В САЩ ще има 5 секции за евровота, 

които ще са в дипломатическите пред-
ставителства на България. Секции ще 
има в генералното консулство в Лос Ан-
джелис, в генералното консулство в Ню 
Йорк, в постоянното представителство 
в Ню Йорк, в генералното консулство в 
Чикаго и в посолството във Вашингтон. 
Броят на секциите изглежда ненужно 
голям, тъй като според Изборния 
кодекс на евровота има изискване за 
уседналост – тоест избирателят трябва 
да е живял през последните 6 месеца в 
държава от ЕС.

Подобна е и ситуацията в Канада, къ-
дето ще има две секции – в посолството 
в Отава и в генералното консулство в 
Торонто.

Във Великобритания и Германия има 
по 24 секции – в посолството в Лондон 
са четири, а тези в Берлин – три. В Испа-
ния са разкрити 16, във Франция – 10, а 

в Италия - 6 секции.
Гласуването започва в 7.00 часа и 

приключва в 20.00 часа.
Гласуването е задължително, но санк-

ция за негласуване няма. Зад граница 
правото на глас се упражнява един-
ствено чрез хартиена бюлетина.

Българите в чужбина, които вече са 
подали заявление за разкриване на 
секция, ще трябва да гласуват в съот-
ветната секция. Останалите ще могат 
да гласуват в която и да е секция, след 
като представят документи за само-
личност и попълнят декларация, че не 
са гласували на друго място. Същото 
важи и за всички пътуващи в чужбина 
българи.

От лявата страна на всяка бюлетина 
за европейските избори са вписани 
партиите и коалициите, които участ-
ват, както и имената на независимите 
кандидати; а от дясната има кръгчета за 
отбелязване на преференция, в които 
има номера от 101 до 117, т.е. за седем-
надесетте кандидати в съответните лис-
ти. Има и възможност „Не подкрепям 
никого”.

И 
тази кампания, както и много 
други, преливат от остроумни 
послания, много от които мина-
ват на територията на открове-

ната екзотика. 
Така например в ефира на БНТ лидерът 

на „Воля” и водач на листата за евровота 
Веселин Марешки обясни 
народополезните си дела: 
„Хората ги приемат тези ап-
теки и бензиностанции като 
техни. Те формално са мои, 
но са на българския народ.“

Партията на Марешки се 
прочу в кампанията и с опи-
та си за римейк на популяр-
ната приказка за неволята, 
пише „Свободна Европа“. На 
предизборен плакат с лика 

на лидера бе поместен надпис: „Един 
човек имал проблем. Повикал Нево-
лята. Тя дошла, погледнала и казала: 
Човече, не мога. Викай Волята!“

По опити за остроумие на „Воля” 
не отстъпват и на друга формация, 
ЕП „Волт”. Тя е заложила на плакат 
с млада двойка момче и момиче с 
надпис „Никога няма да забравиш 
първия път“, явно правейки връзка 
между интимни отношения и първо-
то явяване на избори на „Волт”.

„Атака“ пък, които избраха своя водач с 
кастинг, са го поставили на свой пре-
дизборен плакат, за чийто фон служи 
българското знаме, а слоганът е крас-
норечив: „Ние чуждото не щем. Да си 
вземем своето от Европа!“ Какво точно 
ще вземаме – не става ясно.

Това ли ще са новите 
български евродепутати?

Послания в полето на екзотиката

(На снимките, от ляво надясно: Андрей Ковачев, 
Елена Йончева, Делян Пеевски, Ангел Джамбазки)

Т
ри дни преди европейските из-
бори вторият в листата на ДПС 
и настоящ народен представи-
тел Делян Пеевски се появи за 

първи път публично от повече от две 
години насам. Той отиде при активисти 
на ДПС в селата Пашови и Света Петка.

Снимките бяха публикувани на 
Facebook страницата на МДПС-Велин-
град.

От съобщението става ясно, че сним-
ките са от „благотворителна вечеря“, 
т.нар. ифтар, органзииран от областно-
то ръководство на ДПС в Пазарджик. Тя 
е по случай свещения за мюсюлманите 
месец Рамазан.

На снимките Пеевски е в компани-
ята на бившия депутат от ДПС Камен 
Костадинов. Двамата са на маса заедно 
с хора от селото.

Снимка от събитието бе публикувана 
и в пазарджишкия вестник „Виделина“.

Според публикацията след вечерята 
в село Пашови Пеевски е посетил и 
село Света Петка, „където повече от 
час по приятелски разговаря с хората в 
малкото населено място“.

„Мнозина искаха просто да се докос-
нат и да се снимат с един от най-вли-
ятелните хора в държавата, утвърден 
политик, човек истински обичан и 
уважаван от своите избиратели”, пише 
в платената публикация, подготвена 
предварително от пресцентъра на ДПС.

Три дни преди вота: 
Пеевски агитира на село

Демократична 
България

Воля ВМРО ДПС БСП ГЕРБ Коалиция за 
България
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16%
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Данни на „Алфа Рисърч“

Данни на 
„Маркет линкс“

Социолозите отчитат обръщане на 
резултата през последните дни преди вота

Евроизбори 2019 в България: 
Кои ще са следващите 17?

Избори за 
Европейски 
парламент

23 - 26 май
2019 година

21%
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Плодовите сокове 
могат да са много 
опасни за здравето

С
тресът в работата или по 
време на учене ускорява 
стареенето. Това доказаха 
американски учени. Те 

установили, че предизвикващото 
стрес напрежение на работното 
място и в учебния процес е свърза-
но с ускорено подкъсяване на дъл-
жината на теломерите и с клетъчно 
стареене.

Изследването на специалисти от 
Мичиганския университет обхва-
нало 250 студенти, които едно-
временно следвали и работели по 
специалността си. Била изследвана 
дължината на теломерите, които 
защитават ДНК от увреждания при 
клетъчното делене, до началото на 
обучението и след това.

Теломерите са индикатори за 
клетъчното стареене, тъй като се 
подкъсява дължината им в клетки-
те, които са към края на живота си.

Оказало се, че при напрегнат 
учебен процес стареенето на ДНК 
се ускорява около 6 пъти. При това 
отрицателният ефект зависи от 
продължителността на занятията. 
По думите на учените подобна 
връзка може да се наблюдава у 
хора с други професии, както и в 
ситуации, при които човек няколко 
седмици или месеца е подложен на 
продължителен стрес.

Със стресираща 
работа 
остаряването 
идва по-бързо

П
лодовите сокове могат 
да бъдат по-опасни за 
здравето от подсладени-
те газирани напитки, тъй 
като увеличават риска от 
ранна смърт. Това сочат 

изводите от изследване, направено от 
американските университети „Емъри” и 
„Корнел”.

Прекомерната употреба на плодов 
сок, дори и когато той е 100 процента 
натурален, може да повиши риска ни да 
умрем, преди да достигнем старини, с 
24 процента. За сравнение, от газирани 
напитки същият фатален процент е 
само 11 на сто.

Авторите на изследването все пак 
успокояват, че не ни грози риск, ако 
консумираме по една чаша сок дневно 
от 150 милилитра. Но ако прекаляваме 
с тези напитки,

излагаме на опасност 
нашето здраве

Американските учени проследили 
данните на 13 440 души. Те трябвало да 
опишат колко плодови сокове и под-
сладени газирани напитки консумират 
дневно. В период от 6 години били кон-
статирани 1000 смъртни случая поради 
различни причини и 168 починали от 
сърдечно-съдови заболявания.

От получените данни се оказало, че 
хората с най-голяма консумация били 
с 11 процента повишен риск от ранна 
смърт за всеки допълнителни 350 грама 
консумация на подсладени газирани 
напитки. И с 24-процентов риск за 
всеки допълнителни 350 грама консу-
мирани плодови сокове.

С изследването си учените преду-

преждават, че високата консумация на 
захар, дори и при натуралните сокове, 
неминуемо се отразява на нашето здра-
ве. „Стопроцентовите плодови сокове 
и подсладените газирани напитки имат 
много общи неща – в тях преоблада-
ват захарта и водата”, твърди един от 
авторите на изследването д-р Гюнтер 
Кюнле.

А
мерикански специалисти 
установиха, че свръхпрерабо-
тената храна стимулира апетита 
и предразполага хората към 

напълняване.
Когато хората ядат такива храни, днев-

ните калории, които поемат, са средно 
с 500 повече, но могат да достигнат и 
1500. При пресните храни не се наблю-
дава такъв ефект.

Възможно е свръхпреработените 
храни да въздействат върху хормони-
те, които регулират усещането за глад, 
казаха специалистите на Американските 
здравни институти.

Определенията за свръхпреработени-
те храни варират. „Те са като порногра-
фията – трудно е да дадеш дефиниция, 
но винаги я разпознаваш”, каза ръко-

водителят на изследването д-р Кевин 
Хол. Сред предупредителните сигнали 
са непроизносими компоненти, повече 
от пет съставки на етикета, нещо, което 
баба ви не би разпознала като храна.

В изследването са участвали 20 души 
на средна възраст 31 години. Две седми-
ци всеки от тях получавал свръхпрера-
ботена храна, а след това две седмици 
пресни продукти. Доброволците можели 
да ядат колкото искат. За две седмици на 
свръхпреработена храна те напълнели 
средно с 1 кг.

Избягвайте я – храната,
която стимулира апетита

100 процента натуралните напитки 
могат да са по-вредни от газираните



Г
рижите за деца аутисти са 
изтощителни, а лечението 
скъпо и невинаги с желаните 
резултати. Майки в Америка 
обаче са открили вариант, 
който ще „изправи косите“ 

на мнозина. Те дават белина на децата 
си. Съмнителното лечение е описано в 
много фейсбук групи на майки с болни 
деца.

Родителите в много от тези групи, 
които имат различен брой членове – от 
десетки до десетки хиляди,

вярват, че аутизмът е 
причинен от вируси

бактерии, гъбични инфекции, парази-
ти, отравяне с тежки метали от ваксини, 
общо възпаление, алергии, глутен и 
дори от влиянието на луната. Изобщо 

смесица от различни явления.
Така наречените лечения са различни 

и неприемливи от традиционната ме-
дицина. Освен белина някои родители 
визират терпентина или урината на 
децата си като непознато, но ефективно 
лекарство за премахване на аутизма. За 
белината, за която лекарите казват, че

може да причини 
трайна вреда

майките дават съвети да се дава на деца 
им през устата, чрез клизми и във вани.

Белината е лансирана като хлорен 
диоксид и това, казват от администра-
цията по храните и лекарствата, може 
да е подвеждащо, но става дума точно 
за белина. Поддръжниците на хлорния 
диоксид се възползват от страховете и 
надеждите на родителите и като прода-
ват книги за предполагаемото „излеку-
ване“ на болни от аутизъм и публикуват 
видеоклипове с инструкции.

„Синът ми непрекъснато издава 
звук“, пише една от майките от Канзас, 
която твърди, че го лекува с хлорен 

диоксид. Друга майка от Канада описва, 
че 2-годишното й дете не желае да пие 
хлорния диоксид, но

тя му го 
дава насила

Най-лошото са коментарите, че 
нежеланите реакции на децата се ци-
тират като доказателство, че хлорният 
диоксид работи.

Броят на децата с аутизъм в САЩ 
рязко се е повишил през последното 
десетилетие, засягайки 1 от 59 деца, 
според агенцията за контрол и превен-
ция на заболяванията.

Нова мода: Лечение на 
деца аутисти с белина

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Майки от Америка се кълнат 
в ползите от новия „илач“
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Джозефин никога 
не си позволява-
ше да се замисля 
върху нефунк-
ционалното си 
семейство. Тя 
просто по-
гребваше тези 

мисли и неприятни емоции в едно 
тъмно ъгълче на съзнанието си. 
Всеки път, когато усещаше, че пре-
живява отново и отново семейните 

несгоди, тя бързо организираше 
неудобните мисли за складиране в 
най-тъмното и непревземаемо прос-
транство на съзнанието си. После 
тя се съсредоточаваше върху рабо-
тата си. Религията и работата се 
превърнаха в страст и бягство от 
действителността. Те бяха като 
предпазно одеялце, което я закриля-
ше от всички неприятни капризи на 
живота. Те запълваха целия й съзна-
телен живот. Когато тези одеялца 
не бяха достатъчни, тя се научи да 
създава други пухкави покривалца 
като терапията на д-р Гърсон. Тя 
успяваше умело да прехвърли вни-
манието си върху нея, надявайки се 
да я следва педантично, за да заеме 
по-голямо място в живота й (и този 
на всеки около нея). Ето така тя се 
опитваше да се откъсне от емоцио-
налното си страдание.”

Това е цитат от моята книга: Walking 
Next to Cancer. A Pilgrimage Through 
the Self.

Много семейства изглеждат нормал-
ни на пръв поглед, но са нефункцио-
нални в действителност. Емоционал-
ното оцеляване в такова семейство е 
стресиращо и често води до порутено 
съществуване на съзнанието и духа. 
Тези вътрешни терзания и страдания

могат да причинят 
агония и покруса

Здравословното развитие на индиви-
да, емоционално и физическо, се пре-
връща в огромно предизвикателство. В 
отговор на тази терзания в нестабилна-
та фамилна и социална среда на израст-
ване много от нас се пристрастяват към 
наркотици, алкохол, покер, религия, 
секс, работа, храна или към поведения, 
които непрестанно изискват внимание-
то на околните.

Нека да разгледаме работата като 

пристрастяване.
Често ви наричат „работохолик”, нали? 

Вие пък се гордеете със способността 
си да се справяте с огромни работни 
натоварвания. Постигате всичко, което 
си пожелаете в живота. Поласкан(а) 
сте от вниманието на околните върху 
вашата персона. Като всички останали 
пристрастявания работата е тази, която 
прикрива болката ни и удовлетворява 
нуждите ни. Тя е бягство от реалността 
на истинските ни мисли и емоционални 
преживявания. Тя се оказва маска или 
метод за бързо задоволяване на нужда 
и задушаване на болката, породена от 
самотата, която изпитваме, и изолация-
та, в която сме се поставили.

Представете си обаче, че вие сте съз-
дали приятелски контакт на работа. Но 
когато затворите вратата след дългия 
работен ден, вие отново се чувствате 

самотен(а), неоценен(а) и откъснат(а) 
от всички и от всичко. И така, какво 
постигнахте днес, питам ви аз!? Спече-
лихте повече пари за себе си. Може би 
раздадохте малко от тях на нуждаещи 
се. Но чувството на самотност и болка 
са се е застопорили в гърдите ви по-
силно от всякога. Вие нямате търпение 
да отидете отново на работа утре, тъй 
като болката ви ще изчезне и самотата 
ще бъде само лош сън, нали? Сега раз-
бирате, че сте

пристрастен 
към работата си

Вашият мозък превзема съзнанието 
ви тъй като целта му е да ви запази жив 
(емоционалната болка е разрушителна 
за физическото ви тяло), т.е. той домини-
ра сърцето ви. Оказва се, че няма място 
нито да получите обич, нито да дарите 
обич, тъй като сърцето не разполага 
с пространство в мислите ви, а чувст-
вителността ви е потушена някъде в 
тъмното ви съзнание. Всъщност вашето 
тяло боледува и раната, която трябва да 
се подложи на лечение, е само една и 
това са вашите емоции.

Оставям на вас да прецените как да се 
справяте със своите пристрастявания, 
а аз ще завърша с един друг цитат от 
същата книга:

„Нейният външен вид беше безупре-
чен. Той се явяваше като щит срещу 
изненадата и непознатото. Някои от 
нейните идеи бяха забавни и доста 
развлекателни, но нейната доминираща 
персона често отхвърляше всяко заба-
вление. Всяка възможност за неплани-
рана изненада беше потушена. Неиз-
вестното бъдеще я плашеше, тъй като 
подлагаше на съмнение възможността 
за контрол върху новосъздадената 
ситуация. Страхът от неизвестното я 
плашеше, затова го ненавиждаше. Рабо-
та, работа и пак работа, си повтаряше тя, 
докато тялото се предаде на подъл рак, 
който я стопи за изключително кратко 
време.”

МАРИЯ ТАНЕВА

Ако сте пристрастен към работата си, 
дали не бягате от собствените си емоции

Откъде идват 
пристрастяванията?
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O
pel следва тенденцията 

на пазара за еколо-

гичност и иновативни 

решения. Компанията 

представи най-нова-

та модификация на 

Grandland X – Hybrid4, който може да 

бъде поръчан с двойно предаване. Пла-

нира се новият модел да бъде пуснат в 

продажба в рамките на няколко седми-

ци, а първите доставки на клиенти да 

бъдат осъществени в началото на 2020 

година.

Първият хибриден автомобил на мар-

ката Opel ще допринесе съществено за 

електрификацията на цялата продукто-

ва гама на германската марка в периода 

до 2024 година. Grandland X Hybrid4 е 

и част от стратегията на автомобилната 

компания за изпълнение на бъдещите 

изисквания по отношение на емиси-

ите на CO2. Следващата стъпка в този 

процес, който включва и разработката 

и производството на високоефективни 

двигатели с вътрешно горене, ще бъде 

премиерата на изцяло електрическа 

версия BEV (Battery Electric Vehicle) на 

следващото поколение Opel Corsa, 

която ще излезе на пазара през тази 

година.

Grandland X Hybrid4 може да бъде 

поръчан с изключително иновативен

двигател, който достига 
мощност от 300 к.с.

Агрегатът е 1,6 литра бензин с 

турбокомпресор, който е оборудван с 

два електромотора. Предварителните 

данни за разхода на гориво съгласно 

европейските сочат 2,2 л/100 км и сред-

ни емисии на CO2 от 49 г/км.

Двигателят с вътрешно горене ще се 

използва предимно 

при движе-

ние със средна до висока скорост, до-

като при движение с по-ниска скорост 

и в преходните режими на движение 

ще се използва електрическата част от 

силовия тракт. Opel Grandland X Hybrid4 

може да измине до 50 километра пробег 

в изцяло електрически режим според 

в WLTP цикъла и 60 километра според 

изискванията на NEDC. Проучванията 

показват, че 80% от всички всекидневни 

пътувания в Германия се извършват на 

разстояние под 50 километра, така че 

при тези клиенти Grandland X Hybrid4 

потенциално би могъл да осигури 

пътуване с нулево ниво на локалните 

емисии през цялото време.

Grandland X Hybrid4 ще предлага 

четири режима на движение – елек-

трически, хибриден, AWD и Sport, и 

ще позволи на водачите да използват 

най-доброто от характеристиките на 

автомобила в съответствие с техните 

желания, стил на шофиране или със 

специфичните метеорологични и пътни 

условия. Така например изборът на хиб-

риден режим позволява на автомобила 

автоматично да избере най-ефективния 

си начин на задвижване с възможност 

за преминаване към

изцяло електрически 
режим на движение

с нулеви емисии при достигане на 

централните части на града. Изборът 

на режим AWD на свой ред включва 

колелата на електрифицирания заден 

мост, осигурявайки максимална тяга и 

стабилно сцепление на всички видове 

пътища и настилки.

Времето за зареждане зависи от вида 

на използваното зарядно устройство. В 

допълнение към кабела за зареждане от 

домакинската електрическа мрежа, кой-

то се предлага серийно с автомобила, 

Opel ще предлага и устройства за бързо 

зареждане на обществени станции и от 

стенни зарядни модули wallbox 

в домашни условия. Така 

например от wallbox модул със 7.4 кВт 

акумулаторната батерията се зарежда 

изцяло за около един час и 50 минути.

За да стане процесът на зареждане 

още по-удобен, Grandland X Hybrid4 ще 

може да се възползва и от специалните 

решения и услуги за електромобили и 

електрифицирани превозни средства, 

предлагани от Free2Move Services – мар-

ката за мобилност на Groupe PSA.

Grandland X Hybrid4 ще предложи и 

новата телематична услуга Opel Connect. 

Полезните функции като навигацията 

Live Navigation с информация за път-

нотранспортната обстановка в реално 

време, възможността за

проверка на основните 
данни на автомобила

чрез смартфон приложение, директната 

връзка с Пътна помощ и функцията за 

спешно повикване осигуряват допълни-

телно удобство и спокойствие на водача 

и пътниците. Помощта може да бъде 

извикана за секунди с едно докосване 

на червения бутон. При задействане на 

устройствата за притягане на предпаз-

ните колани или на въздушните възглав-

ници функцията за спешно повикване се 

задейства автоматично.

С цел да подобри още повече ефек-

тивността Grandland X Hybrid4 използва 

спирачна система с функция за рекупе-

рация – съхраняване и оползотворява-

не на излишната енергия при спиране 

или намаляване на скоростта на 

движение. При конвенционалните спи-

рачни уредби кинетичната енергия на 

движението се преобразува в топлинна 

чрез триене на спирачните дискове и 

накладки и се губи. Чрез превръщането 

на този излишък от кинетична енергия 

в електроенергия и използването й 

веднага или след период на съхранение 

в акумулаторната батерия

изцяло електрическият 
автономен пробег

на новия Grandland X Hybrid4 може да се 

увеличи средно с до 10%.

Водачът може дори да премине към 

режим на „принудителна рекуперация“ 

за максимално възстановяване на 

излишната енергия. Спирачният момент 

на електрогенератора е толкова висок, 

че при нормално движение въобще не е 

необходимо използването на спирачния 

педал за намаляване на скоростта до 

пълно спиране. Благодарение на тази 

функция новият Grandland X Hybrid4 

може да се управлява само с помощта 

на педала на газта (т. нар. One Pedal 

Driving).

Първите доставки до клиенти на новия модел 
ще бъдат осъществени до 2020 г.

Новият 
Grandland X 
на Opel – 4х4 
и 300 коня
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О
снователят и генера-

лен директор на Tesla 

Илон Мъск съобщи, 

че производителят на 

електромобили ще ос-

тане без никакви пари 

до 10 месеца, ако ръководството не 

вземе сериозни мерки за съкращаване 

на разходите.

Това става ясно от писмо на Мъск 

до служителите му, което попадна в 

американските медии.

През първото тримесечие на 2019 г. 

Tesla загуби 702 млн. долара и до-

пълнително влоши финансовото си 

положение. Сега Мъск и Зак Киркхорн, 

който наскоро беше назначен за 

финансов директор, имат намерение 

лично да контролират всички разходи 

на компанията, в това число парите за 

външни доставки на части и оборудва-

не, заплатите на служителите, техните 

командировки и други.

През април

приходите на Tesla 
са 2,7 млрд. долара

но в писмото на Мъск се казва, че тази 

сума ще осигури само 10 месеца 

на компанията, ако не се вземат 

мерки. Преди година милиар-

дерът също направи подобно 

изявление, като тогава призова 

служителите си да ограничат 

максимално разходите си.

По-късно Мъск опрости 

организационната структура на 

компанията, като през юни 2018 г. 

съкрати 9% от персонала, а през 

януари 2019 г. същото се случи и 

с още 7%.

В същото време стана ясно, 

че Националният комитет за 

безопасност на превозите в САЩ 

(NHTSB) е завършил разследване-

то на катастрофа с Tesla Model 3, 

при която водачът беше загинал. 

Инцидентът се случи на 1 март 

във Флорида, но едва сега се съ-

общават подробности за него.

Подобни инциденти накараха кон-

церна да подобри софтуера за батери-

ите си. Tesla разкри, че докато про-

дължава да проучва къде се коренят 

проблемите, ще направи известни про-

мени, за да може „занапред да защити 

батерията и да увеличи живота й”.

Мъск предупреди: Tesla може 
да фалира до 10 месеца
Основателят на компанията започва да следи лично всички разходи

А
мериканската компания 

Hermeus представи проект 

на най-бързия пътнически 

самолет в историята.

Планирано е той да ускорява до над 

5000 км/ч и да лети от Париж до Ню 

Йорк за половин час. Предвид начал-

ния стадий на разработката техниче-

ските характеристики на потенциал-

ния лайнер не се разкриват.

Hermeus вече закри ангелския 

кръг на инвестициите заедно с Khosla 

Ventures. Неговият обем и условия не 

се съобщават. С привлечените сред-

ства компанията разработва демонс-

трационен двигател и други части за 

прототипа на устройството.

По-рано стана известно, че Boeing 

в партньорство с Aerion е пристъпил 

към строителството на първия свръх-

звуков пътнически самолет.

Планирано е бизнес джетът Aerion 

AS2 да осъществи първия си полет 

през 2023 г.

Със скорост 5000 км/ч: 
Най-бързият самолет

Е
лектрически автoнoмeн 

ĸaмиoн бeз ĸaбинa вече из-

пълнява тecтoви мapшpyти 

пo oбщecтвeнитe пътищa 

в Швeция – превозното средство 

вече ce cля c oбичайния тpaфиĸ.

Камионът, натоварен със стока, 

премина първото си изпитание в 

индycтpиaлнa зoнa. Той e дeлo нa 

шведската тpaнcпopтнa ĸoмпaния 

Eіnrіdе.

Πpoизвoдитeлят зaпoчнa дa 

тecтвa ĸaмиoнa нa ĸъcи yчacтъци 

пo пътищaтa в Йoншьoпинг, ĸoйтo 

e цeнтъp нa сĸaндинaвcĸия peгиoн 

и нaтoвapeн тpaнcпopтeн възeл. Oт 

ĸoмпaниятa ĸaзвaт, чe изпитанията 

щe ce пpoвeждaт дo ĸpaя нa 2020 

гoдинa. Tова е пъpвият cлyчaй, в кой-

то aвтoнoмен ĸaмиoн бeз шoфьop e 

пycнaт в eĸcплoaтaция нa oбщecтвeни 

пътищa.

Превозното средство е нapeчeно 

Т-Роd. То тeжи 26 тoнa и e oбopyдвaнo 

c ĸaмepи, paдapи и 3D ceнзopи. C 

eднo зapeждaнe камионът мoжe дa 

изминe 200 ĸилoмeтpa. Maĸcимaлнaтa 

cĸopocт, ĸoятo мoжe дa paзвиe, e 85 

ĸилoмeтpa в чac.

Камион без шофьор 
вече разнася стока
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Д
енят понякога е 
труден и буквално 
изстисква силите ни. 
Често имаме нужда 
от енергия, за да про-
дължим битките си и 

да увенчаем усилията си с успех.
Много вероятно е в такива 

моменти да изпитаме внезапен 
глад и да посегнем към първото, 
което видим, за да го задоволим и 
да доставим енергия на тялото си.

Когато усетим умора, често при-
бягваме до енергийни напитки или 
кафе, но на практика и двете напитки 
не могат да ни разбудят истински.

Енергийните напитки често съдържат 
твърде много захар и влияят много на 
нивата на кръвната захар. В началото 
човек се чувства много енергизиран, 
но скоро след това отново му става 
отпаднало. Резултатът е – вълчи глад.

И с кафето е така – в началото се 
чувстваме освежени, но скоро след 
това умората отново настъпва.

За съжаление няма нещо, което да 
ни поддържа постоянно във форма. 
Хубавото е, че имаме на разположение 
няколко естествени енергийни бомби, 
на които винаги можем да разчитаме 
при нужда. Ето някои от тях:

Бананите
Всеки, който се нуждае от нова енер-

гия, трябва винаги да има банан под 
ръка. Той има перфектната комбинация 
от захар, бавноразграждащо се ни-
шесте и засищащи баластни вещества. 

Добрата нови-
на е, че съдържа 
повече нишесте, 
отколкото захар, засища 
за по-дълго време и покачва 
бавно кръвната захар.

Зеленият чай
Той е сред другите енергийни бомби, 

които трябва да имаме предвид. Вместо 
да гасим умората с енергийни напитки 
или кафе, по-добре е да заложим на 
тази ароматна ободряваща напитка.

Кофеинът в чая е свързан с полифе-
ноли, при което кофеинът се освобож-

дава само в червата. В резултат него-
вият разбуждащ ефект навлиза бавно 
и продължава по-дълго. Зеленият чай 
е богат на фотохимикали, които имат 
антиоксидантно действие и предпазват 
организма от потенциално патогенните 
свободни радикали.

Бадемите
Бадемите съдържат висококачествен 

растителен протеин, както и много 
фибри и са чудесни за засищане на 
„малкия глад” сутрин и следобед. Те 
обаче имат сравнително високо съдър-
жание на калории. Не бива да приемате 
повече от една шепа на ден. В списъка 
на естествените енергийни бомби е и

кафявият ориз
Той е представител на така наречени-

те бавни въглехидрати – бавноусвоими 

въглехидрати, които както увелича-
ват, така и намаляват бавно нивата на 
кръвната захар. Той осигурява бърза 
енергия и е особено богат на минерали. 
В комбинация със зелени зеленчуци, 
нахут или орехи кафявият ориз е идеал-
ният обяд, за да избегнете следобедния 
глад.

Вода
Водата в следобедните часове също 

има енергизиращо действие. Тя участва 
във всички жизнени процеси на орга-
низма и осигурява важните минерали. 
Водата не съдържа калории и мазнини, 
което я прави идеална за утоляване на 
жаждата.

Ако ви се струва скучно да приемате 
просто вода, можете да я обогатите с с 
пресни плодове, зеленчуци или билки 
като краставици или мента.
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Добрата нови-
на е, че съдържа 
повече нишесте, 
отколкото захар, засища
за по-дълго време и покачва 
бавно кръвната захар.

Естествените 
енергийни бомби 
– на една ръка 
разстояние

Те са винаги на 
разположение, готови 

да ни дадат сили, когато 
денят ги е изстискал



П
ролетта е вече тук, зах-
върлихме дебелите пуло-
вери, палтата и ботушите 
и дадохме пълна воля на 
цветното си настроение 
с прибраните в гарде-

роба дрехи от миналата година. И да, 
няма нищо лошо да извадим любимите 
си кецове, роклички или леки якета, но 
не бива да пропускаме и всяка въз-
можност да сме в крак с модата, и то на 
възможно най-достъпна цена.

Ето 10 суперактуални предложения 
за сезона пролет/лято 2019, с които да 
изглеждате стилно и свежо, без да се 
чувствате притиснати от бюджета или 
времето, с които разполагате.

Бели кецове
Не са много тенденциите, които са 

издържали теста на времето, но няма 
никакво съмнение, че техни величества 
белите кецове са една от тях. И въпреки 
че първоначално са се появили като 
специализирани обувки за спорт, днес 
се забелязват по-често на стрийтстай-
ловете и седмиците на модата, отколко-
то на корта.

Неон
Неоновите цветове вече си пропра-

виха път благодарение на звезди като 
Ким Кардашиян. По всичко личи, че ще 
запазят завоюваните позиции и през 
2019 година. С тях определено няма 
как да останете незабелязани. Всяко 
пораснало момиче, което си пада по 
розовото, може да заложи на рокля в 
наситенорозово, която лесно ще стане 
част от всекидневието ви.

Животински принт

За всички, които харесват анималис-
тичните десени, добрата новина е, че и 
този сезон ще са на гребена на вълната, 
ако заложат на любимите си мотиви. Не-
зависимо дали предпочитате широките 
тигрови райета или малките кръгчета 
на леопарда, ще имате възможност да 
покажете колко сте актуални.

Малки и големи точки
Ако има нещо по-вечно от белите 

кецове, които споменахме по-горе, това 
са точките. Тази непреходна тенденция 
освен че изглежда чудесно, е и нещо, 
с което можете да изглеждате изклю-
чително елегантни, а в същото време 
и малко закачливи. Малките и големи 
точки са тук и нямат никакво намере-
ние да слизат от сцената.

50 нюанса бежово
Едва ли има дама, която да не прите-

жава поне една бежова дреха в гарде-

роба си. Нюансите на този цвят лесно 
се съчетават с почти всеки друг цвят, а 
и остават много модерни не само през 
отминаващия зимен сезон, а и през 
настъпващата пролет. Независимо дали 
ще се спрете на рокля, яке или панта-
лон, ако вземете и обувки или чанта в 
бежово, няма да сбъркате.

Бухнали ръкави
Тази тенденция, която е реверанс към 

80-те години на XX век, продължава да е 
на мода и през предстоящия сезон. Мо-
делите с набор или волани по ръкавите 
допринасят за една нежна и женствена 
визия.

Практична мода
Вдъхновени от „работническата 

класа”, дизайнерите правят нов прочит 
на практичната мода. Свободните 
панталони са част от акцентите. За да 
изглеждате елегантно, не е задължи-

телно да обуете панталон по краката. 
Тази кройка също издължава фигурата, 
особено съчетана с подходящи обувки.

Жълто, жълто 
и пак жълто

Наситено и смело, жълтото опреде-
лено завладява тази пролет. Можете 
да експериментирате с детайл или 
акцент или да се впуснете със замах в 
този тренд. Можете да го съчетаете с 
почти всяка тъмна дреха, за да освежи-
те общата си визия, а и със сигурност 
ще успеете да завладеете сетивата на 
околните.

Жив корал
Цветът на 2019 година е страхотен, 

свеж и е чудесен както за официални и 
феерични рокли, така и за всекидневни 
тениски, с които ще се чувствате едно-
временно комфортно и модерно. Ако 
сте вдъхновени от пролетта и решите 
да промените нещо в дома си, можете 
да заложите на живия корал – актуа-
лен и в интериорния дизайн през тази 
година.

Обувки на равна подметка
Не можем да отречем, че високите 

токове имат своя принос в дамска-
та елегантност, но в напрегнатото 
всекидневие често предпочитаме да 
изберем нещо, с което ще ни е удобно, 
за да можем да откликнем на пре-
дизвикателствата. Равната подметка 
обаче не изключва да бъдем елегантни 
или да се ограничаваме с черно. Тази 
пролет удобството пристига с акцент 
върху открояващи се детайли и цветни 
принтове.

Няколко идеи, с които да замените 
пуловерите и ботушите

т
Т
оНяколко иддеееиии сс ккоитоо дддааа ззамените

Преди 
лятото: 

10 пролетни 
тренда
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Г
ари Блок е истински лекар, 
но от няколко години е осъз-
нал, че чистата медицина не е 
достатъчна, за да помогне на 
някои от хората, които търсят 
помощ от него. Повечето от 

тях са пациенти, които живеят в крайна 
бедност и безработица.

С годините канадският лекар се 
убеждава, че каквото и лечение да 
предприема, каквито и изследвания 
да прави, той е безсилен да излекува 
социалнослабите си пациенти. Затова 
през 2005 г. Блок решава да промени 
подхода си, като започва да разработва 
концепцията си за „рецепти за пари”. А 
през последното десетилетие я прила-
га на практика.

Това, което прави лекарят, е да по-
каже на най-бедните си пациенти раз-
лични начини, по които биха могли да 
увеличат доходите си – например, като 
кандидатстват за социални помощи 
или за надбавки за инвалидност. Много 
често се налага просто да помогне на 
хората да попълнят съответните декла-

рации или молби, с които да получат 
достъп до помощ от държавата.

Влиза ли това в професионалните за-
дължения на един лекар? Да, отговаря 
Блок.

„Защото ако не лекувате
социалните фактори на 

човешкото здраве
като доходи, жилищно настаняване и 
др. – значи не полагате всички въз-
можни усилия, за да гарантирате, че 
пациентите ви ще оздравеят.”

Целта на канадския лекар е да 
мотивира колегите си и държавата да 
приложат този модел на по-широка 
база. Разрешаването на индивидуални 
казуси на бедни хора е добра стъпка в 
правилна посока, но не е устойчиво без 
системна промяна.

„Има изключително силни изслед-
вания, които доказват връзката между 
бедността и влошеното здравословно 
състояние. Повечето специалисти в 
сферата на здравеопазването разбират 
тези данни, но просто ги подминават, 

като си казват: „Този проблем не влиза 
в моите работни отговорности.” А всъщ-
ност това не е вярно”, казва Блок.

Съпротивата идва от страна на 
някои лекари, които се опасяват, че 
не разполагат нито с ресурси, нито с 
времето да се занимават със социално-
битовите проблеми на пациентите си. 
От две години насам обаче властите в 
Онтарио проявяват интерес към идеята 
на Блок и са го поканили да разработи 
обществена програма за подкрепа на 
по-бедните пациенти.

Първата стъпка на Гари Блок е да 
разработи

клиничен инструмент 
за бедността

– брошура от три страници, съдържа-
щи съвети към общопрактикуващите 
лекари, които работят със социалнос-
лаби пациенти.

Най-общо правилата му гласят след-
ното: Питайте хората с какви доходи 
живеят, не забравяйте за връзката 
между средата и болестните състояния, 
вземете мерки и свържете пациентите 
си със системата за социални помощи.

Блок дава пример със свой паци-
ент – мъжът е живял на палатка край 
Торонто в продължение на пет години 
без достъп до здравна помощ, с трав-
матична история от детството си и с 
тенденция към прогресивно изолиране 
от обществото.

„Когато дойде в кабинета ми, беше в 
окаяно състояние. Искаше да си наме-
ри стабилен подслон, но не разпола-
гаше нито с доходи, нито със социални 
помощи. Беше очевидно, че страда 
от сериозни физически и психически 
проблеми – посттравматично стресово 
разстройство, дълбока депресия, диа-
бет и ужасни рани на краката. На първо 
време успяхме да му намерим място 
в център за настаняване на бездомни 
хора. След това го вкарахме в про-
грама за помощ на инвалиди. Всичко 
това промени житейската му ситуация. 
Получи възможност да наеме жилище, 

да си купува редовно лекарства, да 
се храни нормално за първи път от 
години. Започна да посещава група за 
взаимопомощ, чрез която постепенно 
възстановяваше социалните си връзки. 
Здравословното му състояние се подо-
бри значително.

„Когато влезе в кабинета, изглежда-
ше изтощен и изпит, а за около една 
година се изправи на крака”, разказва 
лекарят.

От началото на програмата в болни-
цата „Сейнт Майкъл” Гари Блок успява 
да осигури държавно финансиране за

наемането на двама 
служители

на пълен щат, чиято работа е посветена 
изцяло на помощта за пациенти в тежко 
социално положение. Сътрудниците 
му разговарят с всеки човек в нужда, 
помагат за финансовата грамотност, 
попълват данъчни декларации и т.н. 
Екипът на Блок разполага и с юрист и 
правен асистент, които се занимават с 
всевъзможни проблеми на пациентите, 
свързани с имотното им състояние и 
доходите.

Канадският лекар защитава идеята, 
че ако правителството отделя повече 
средства за справяне с проблемите на 
бедността, в дългосрочен план ще спес-
ти много по-големите разходи за лече-
нието на хора с хронични заболявания, 
свързани със социалната им среда.

„Проблемът е как да накараме вла-
стите да мислят в дългосрочен план. 
Как да убедим хората, чийто мандат 
изтича за 4 години, че трябва да поемат 
риск с реформа, чийто ефект ще се 
прояви години след оттеглянето им от 
власт”, коментира той.

Понякога е нужно да минат десети-
летия, преди да се приемат фактите. 
Докато държавата не се справи със 
социалните си проблеми, последиците 
върху обществото здраве ще стават все 
по-тежки, а това ще обременява всяко 
следващо поколение с още по-масивни 
разходи, смята лекарят.

Д-р Блок – лекарят, който 
предписва „рецепти за пари“
Канадският медик опитва да лекува 
пациентите си, като бори бедността им
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И
звестно е, че ако се 
храните с твърде много 
сол, може да навредите 
на здравето си. Преди да 
се стигне до усложнения 
обаче, тялото ви дава 

редица предупредителни сигнали.
За съжаление солта присъства в 

голяма част от храните, и то в значител-
ни количества, което лесно завишава 
нейния прием. Много сол се съдържа 
във всички готови и полуготови храни, 
които се предлагат в магазините – от 
чипс до консерви и замразени храни.

По тази причина човек трябва да 
бъде много внимателен с какво и колко 
се храни, тъй като прекаляването със 
солта може да доведе до нежелани 
последици и здравословни проблеми, 
като високо кръвно налягане напри-
мер.

Според препоръките на специали-
сти дневният прием на сол не бива да 
надвишава 2300 милиграма. Разбира 
се, трудно е да следите всяко количе-
ство сол, което поглъщате, затова пък 
вашето тяло много бързо може да ви 
покаже, ако прекалявате със солта.

Вижте 5 симптома, показващи, че 

приемате твърде много сол:

1. Устата ви е суха
Чувствате често устата си 

суха? Вероятно консумирате 
прекалено много сол. След като във 

вашия организъм попадне голямо коли-
чество натрий, тялото започва да усеща 
дисбаланс в нивата на сол и вода. За да 
се справи с този дисбаланс, тялото има 
нужда от повече вода. Ето защо мозъ-
кът изпраща сигнали за жажда, с което 
ви приканва да приемате повече вода.

2. Имате главоболие
Ако често страдате от главоболие, 

замислете се дали не прекалявате със 
солта? Редица изследвания установя-
ват, че завишеният прием на сол води 

до по-често главоболие.
Има също така силна връзка между 

високото кръвно налягане и главобо-
лието. Но резултатите от проучванията 
доказват, че прекаляването със сол 
води до повече пристъпи на главобо-
лие дори при хора с нормално кръвно 
налягане.

3. Ходите често 
до тоалетна

Консумацията на повече вода не е 
единственото нещо, което може да ви 
накара да посещавате по-често тоалет-
ната. Изненадващо прекаляването със 
солта може да има същия ефект. Когато 
човек приема твърде много сол, бъбре-
ците му трябва да работят извънредно, 
за да изчистят допълнителните количе-

ства. Така че в крайна сметка резултатът 
е по-често уриниране.

4. Пръстените ви стягат
Не сте качили килограми, но защо 

тогава пръстените ви изведнъж започ-
наха да ви стягат, сякаш са два размера 
по-малки? Обяснението е много просто: 
ширината на пръстите ви се е увеличи-
ла заради задържането на вода, чийто 
причинител пък е прекаляването със 
солта. Тялото е сложна машина, която 
трябва да запази баланса между течно-
сти и електролити. Приемът на твърде 
много сол кара мозъка да освобождава 
хормони, заради които в организма се 
задържа вода в опит да се поддържа 
балансът.

5. Мозъчна мъгла
Прекаляването със солта дехидра-

тира тялото. А когато човек е дехид-
ратиран, способността му да мисли 
ясно започва да намалява. Мозъчната 
мъгла е свързана с по-лоши когнитивни 
резултати, измерващи концентрацията, 
паметта, разсъжденията и времето за 
реакция. Дехидратацията вследствие на 
прекаляването със сол може да понижи 
и настроението на човека.

Тялото започва да дава 
предупредителни сигнали, 

когато тя е в повече

симптома, че 
прекалявате 

със солта
5
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Астрологична прогноза 
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ОВЕН
Вместо да 
искате да 
променяте 
другите, 
най-добре 
започнете 
със себе си. 
Това, което 
се случва с 

всеки един от нас, е отражение и 
реакция на собствените ни мисли 
и поведение. Очакват ви много 
нови неща, интересни срещи и 
събития. Ваше приятелство ще 
потвърди стойността си и дори 
ще стане още по-ценно за вас.

ТЕЛЕЦ
Ще бъдете 
по-раз-
сеяни, 
разпилени 
и невни-
мателни. 
Може да 
има сри-
вове в 
техниката и 

нарастване на битовите травми. 
Тичане, плуване, гимнастика или 
просто продължителни разходки 
ще ви помогнат да балансирате 
и реагирате в сложни ситуации 
по-мъдро и премерено.

БЛИЗ-
НАЦИ
На пре-
ден план 
ще бъде 
любовта. 
Очакват ви 
незабрави-
ми роман-

тични моменти и признания. 
Някои от вас ще се решат на се-
риозна стъпка. Потърсете верни 
приятели, с които да осъществи-
те романтичните си замисли.

РАК
Очаквайте 
прекомерни 
капризи от 
страна на по-
ловинката ви. 
Не реагирай-
те прекалено 
бурно на тези 
претенции. 

Най-добре направете вид, че сте 
съгласни с всичко, тъй като още 
на следващия ден ситуацията 
ще се успокои и любимият човек 
дори ще се разкае за поведение-
то си. По този случай планирайте 
съвместно пътуване.

ЛЪВ
Чувствате се 
уморени и 
разсеяни. Не 
бързайте да 
вините себе си 
или да купува-
те витамини. 
Сигурно сте 

усетили силното желание да 
направите нещо, но какво точно - 
не сте много наясно. Погледнете 
на начинанията си по-внимател-
но и ги довършете или си раз-
решете да си признаете, че това 
вече не ви е интересно и няма 
смисъл да влагате усилията си.

ДЕВА
Най-важно-
то ще бъдат 
отношенията 
с любимия ви 
човек. Най-
доброто, което 
ще може да 
направите, 

е да се избавите от онези чув-
ства, които „тровят“ връзката ви. 
Мнителността и ревността не са 
нещо, което ви е необходимо, 
проявете зрялост и мъдрост.

ВЕЗНИ
Ще имате 
желание за 
усамотяване 
и рискувате 
да ви налегне 
меланхолия. 
Ако искате да 
намерите ня-

кои отговори у себе си, по-добре 
не потискайте тези чувства у вас, 
а им се отдайте. Дългите разход-
ки сред природата ще ви помог-
нат да намерите себе си и да се 
успокоите, както и да израснете 
духовно.

СКОРПИОН
Много до-
бронамере-
ност ще ви е 
необходима. 
Времето 
предразпола-
га към ин-
триги, флир-

тове и слухове. Не е нужно да се 
обяснява, че подобни участия 
няма да ви донесат нищо добро и 
дори може да прераснат в доста 
неприятен конфликт по-късно. 
Сега е най-добре да потиснете 
бушуващите страсти у вас.

СТРЕЛЕЦ
Не бързайте с 
осъществява-
нето на важни 
покупки и се 
опитайте да 
не влагате в 
нищо големи 
суми пари, 

освен ако това не е било плани-
рано по-рано. В този период не 
давайте пари назаем - особено 
ако не искате да си развалите 
отношенията с длъжника, но и 
самите вие не вземайте пари от 
други.

КОЗИРОГ
Избягвайте 
спонтанните и 
случайни хар-
чове. Поту-
шете силното 
желание за 
покупка с ми-
сълта, че ще 

я осъществите след няколко дни. 
Представете си сценария, че ако 
закупите желаното сега, то няма 
да се окаже това, което наистина 
сте желали. В личен план от вас 
ще се изискват повече усилия, от 
колкото си представяте.

ВОДОЛЕЙ
Здравето ви 
е лабилно - 
посветете се 
на разходки 
сред приро-
дата и не се 
натоварвайте 
излишно с 

проблемите на околните. Пос-
тарайте се да не се изнервяте 
в офиса. Любовта ви ще остане 
единственият ви спокоен прис-
тан, обърнете внимание на поло-
винката си и няма да съжалявате.

РИБИ
Не си праве-
те излишни 
илюзии. 
Времето тече 
и няма как 
да го спрете. 
Ще трябва 
да натиснете 

сериозна педала, за да наваксате 
изпуснатото време. Освен това 
не си изкарвайте нервите за 
неуспехите ви на други хора. Ако 
имате възможност, усамотете се 
някъде, за да може да работите 
на спокойствие и да подредите 
мислите си.
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� � ☺
Когато бай Иван извади третата 

бутилка водка, Ханс се престори на 
умрял...

� � ☺
Между женени мъже: 
- Скарахме се с жената и тя ми при-

зна, че съм прав. Сега не зная какво 
да правя... Никога не съм попадал в 
такава ситуация... 

- Иди бързо да й се извиниш, кажи й, 
че не си искал да си прав!!!

� � ☺
– Тате, изгубил съм 2 килограма!
– Но това не е за притеснение, сине!
– Да, но познавам едни колумбийци, 

които не мислят така!

� � ☺
Здравей как си? 
–Ми добре. 
– Дай ми 20 лева на заем. 
– Нямам. 
– Че какво ти е доброто тогава...

� � ☺
Как е възможно хималайската сол да 

е стояла хиляди години, а в магазина 
има трайност до 2020 г.?!

� � ☺
Една фея казала на двама съпрузи: 

„Вие бяхте прекрасна двойка в про-
дължение на 25 години и аз искам да 
изпълня по едно желание на всеки от 
вас.”

Жената казала: „Аз искам да пъте-
шествам по света с любимия си мъж.” 
Махнала феята с пръчицата и в ръката 
на жената се появили билети.

Но неочаквано 50-годишният мъж 
казал: „Разбира се, това е много ро-
мантично, но такава възможност имам 
веднъж в живота. Съжалявам, скъпа 
моя, но аз искам жена, по-млада от 
мен с 30 години.”

Махнала феята с вълшебната си 
пръчица и... превърнала мъжа в 80-го-
дишен старец.

Извод: Мъжете може да са гадове, но 
феите са жени!

� � ☺
Само в България може да караш в 

насрещното и да те ударят отзад!

� � ☺
Приказват си две блондинки:
- Вчера бях на гости и пробвах нова 

водка.
- И как е?
- Ох, не питай! Смъква ти гащите, 

сякаш с ръка.

� � ☺
- Отворете! Полиция!
- Няма пък да ви отворя! Сърдит съм 

ви!

� � ☺
Ако гръцката салата е с изтекъл срок 

на годност, може ли да се сервира като 
древногръцка?

� � ☺
Откакто научих морзовата азбука, не 

мога да спя при дъжд. Снощи три пъти 
ме вика да пием, и то по име!

� � ☺
- Жена, жаден съм, 

дай нещо за пиене.
- Ще ти донеса вода.
- Аз съм жаден, не съм 

мръсен!!!

� � ☺
- Аз нямам, ти нямаш, той няма 

- в кое време е, ученици?
- В сиромашно, господине...

� � ☺
България е страната с най-много 

IT специалисти на глава от населени-
ето. Като стане дума за работа и всеки 
вика – ай ти го направи.

� � ☺
Отива един мъж при психотерапевт.
- Какъв сте по професия? - пита 

психотерапевтът.
- Автомобилен механик съм.
- Добре, в такъв случай, легнете под 

кушетката и се отпуснете...

� � ☺
- Утре тъщата ви ще умре... - казва 

гадателка на мъжа пред нея. 
- Това го знам. Интересува ме дали 

ще ме хванат?

� � ☺
- Каква е приликата между студент 

и куче? 
- И двамата гледат така, сякаш всеки 

момент ще ги проговорят.

� � ☺
- Извинете, дали още работи при вас 

келнерът, на когото дадох поръчката 
си?

� � ☺
Жените са невероятни - ти не казваш 

нищо, те разбират всичко! Ти казваш 
всичко - те не разбират нищо...

� � ☺
Надпис в студентска столова: „Не 

вземайте прекалено много хляб!” 
Отдолу с молив е дописано: „Има дос-
татъчно в кюфтетата!”

� � ☺
Мързеливите правят всичко бързо, 

за да си почиват по-дълго.
Правят го и качествено, за да не се 

налага да го правят наново.

� � ☺
Доказано е, че е по-добре да изпиеш 

една студена бира, отколкото да не 
изпиеш една студена бира!

� � ☺
Млад агроном казал на фермер:
- Методите ти са твърде стари и 

морално остарели. Няма да се учудя, 
ако изкараш по-малко от 300 кг/дка 
пшеница от това поле.

Фермерът отговорил:
- И аз няма да се учудя, това е слън-

чоглед.

� � ☺
ОБЯВА: „Продавам сватбени рокли, 

размер 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
64. Егати принца, не мога да го чакам 
повече.”

� � ☺
„Петък е!” - извика радостно мозъ-

кът и повлече задника в неизвестна 
посока...

� � ☺
Гледам се сутринта в огледалото... 

Божее, каква красота! Качвам се на 
кантара... Божеее… и толкова много!!!

� � ☺
- Муцка, чела ли си „Идиот”? - Чела?! 

Живяла съм с него!!

� � ☺
Най-после се събудих. В главата 

ми - поезия! В хола - драма! В кухнята - 
трилър! В огледалото - комедия!

� � ☺
Забраних на жена ми да ми пере 

гащите с омекотител - има страничен 
ефект!

� � ☺
- Знаеш ли, скъпи, че сега в градин-

ката две момиченца бяха нарисували 
пентаграма и призоваваха демона?

- И как точно в този момент ти се 
появи там...

� � ☺
- Пешо, събуди се - псуваш ме насън!
- Спи си там - не е на сън!!!

� � ☺
Граничен полицай се обажда на 

дежурния:
- Ало, шефе, намерихме 170 кг 

кокаин.
- 120?
- 90, да!
- Не те чувам добре, прекъсваш! 50 

ли каза?
- Да 30!
- Е, за празни чували какво ме зани-

маваш!

Виц в снимка

Жена след дълги деба-

ти отива заедно с мъжа 

си на риба. Пристигат, 

той прави бивак, пригот-

вя такъмите и казва:

- А къде е хлябът?

- Ми изядох го по пътя.

- А качамака?

- Ми и него изядох.

Мъжът примирено 

казва:
- Ми дояж и червеите 

тогава и да си ходим...

КАПКИ ЗА ОЧИ

Една от първите ми снимки



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

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

$$$ ШОФЬОРИ $$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за регионални шофьори! Добро заплащане! Въз-
можност за прибиране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! За повече информация 847-665-9273 
или (847) 483-8787! 8476659273 №16309

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

OFFICE MANAGER , 
Цена US$ , Зипкод 60016, Търси се offi  ce manager в Des 
Plaines за non-medical home care agency. Понеделник до 
четвъртък: 9:30am-4:30pm, $17-$18 на час, има нужда от 
английски език, легални документи и кола за транспорт. 
Обадете се на 630-696-2868, започване веднага. Previous 
experiece is helpful. №16312

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

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

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

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

OWNER OPERATORS
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 №16299

ШОФЬОРИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за регионални шофьори! Добро заплащане! Въз-
можност за прибиране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! Ко-
ректно отношение! За повече информация 847-665-9273 
или (847) 483-8787! №16300

Chicago + suburbs
OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators със собствен трей-
лър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/
gal.; Предимно леки товари; Постоянни курсове; Чек 
всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 
8476659273 №16319

OWNER OPER./ DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-
ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 
шофьори! Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 
*24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки товари * Чек 
всеки петък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 
8476659273 №16320

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

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators със собствен трей-
лър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/
gal.; Предимно леки товари; Постоянни курсове; Чек 
всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 
8476659273 №16335

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-
ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 
шофьори! *********Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 
483-8787 ************ 24/7 Диспеч * Регионална ра-
бота * Предимно леки товари * Чек всеки петък* Fuel 
Discounts – до 70 цента на галон!!! 8476659273 №16336

!!! ШОФЬОРИ !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания предла-
га работа за регионални шофьори! Добро заплащане! 
Възможност за прибиране в къщи през ден и всеки уик-
енд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; Чек всеки петък! 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

Коректно отношение! За повече информация 847-665-
9273 или (847) 483-8787! №16337

ТЪРСИ СЕ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся отговорен шофьор 
на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с APU.
Около 3000-3500 мили на седмица, $0,60/миля. Отлич-
на работна среда с човешко отношение. Говоря българ-
ски, руски, английски. 7737421234 №16342

НАБИРАМЕ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60192, Търсим шофьори за авто-
вози. Възможност за локални и извън щатски курсове! 
Локални курсове - Понеделник до Петък 4000.00 $ Из-
вън щатски курсове - 26-27% от цената на товара. Теле-
фон: 224-616-0142 2246160142 №16348

CDL DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся Шофьор с CDL до-
бро заплащане,за повече информация на 8477499161 
през два-три дена в кащи,както се разберем. 
8477499161 №16349

MECHANIC, 
Цена US$ , Зипкод 60007, TRUCK& TRAILER MECHANIC 
NEEDED !!! SEMI TRUCK REPAIR SHOP LOCATED IN WEST 
CHICAGO,IL !!! Monday to Friday 8am - 6pm Saturday 8am 
- 1pm $15-$20 per hour Boris@ 224-255-0182 №16350

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, ТЪРСИМ OWNER 
OPERАTORS. Компанията предоставя Fuel карти с голе-
ми отстъпки - от отсъпките спестявате по $150-$200 на 
седмица. Персонален диспеч-1 диспечер работи само с 
4 камиона, за да не се налага да чакате за товар и да сте 
сигурни че всички товари са проверени. Tel 773-538-
3818 7736200878 №16351

ТЪРСИМ СНАБДИТЕЛ, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Сервиз в Schaumburg търси 
снабдител на резервни части, full time. Трябва да има 
Driver License. За повече информация тел 630-350-9989. 
№16352

CDL-DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60008, Диспатчър търси шофьор за 
личния си камион постояно курсове за добро запла-
щане според опита обадете се на тел 847 2542504 Емил 
за повече информация №16354

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60008, Предлагам работа за почист-

ване на домове.Тел.224-415-2174 №16356

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

OWNER OPER./ DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL шо-
фьори! Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 *24/7 
Диспеч * Регионална работа * Леки товари * Чек всеки 
петък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!!  №16320

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

RABOTA
Цена US$ , Зипкод 60005, Необходими са работнитци 
за поставяне на прозорци врати саидиг Спешно до-
бро заплаштане постояна заетост опитат не е задал-
жителен обучавам наетиат на работа. Тел. За контакт. 
7735171201 №16329

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

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

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



24 - 27 май 2019 47

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

OWNER OPERATORS !!!,
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16281

DRIVERS & OWNERS ,
Цена US$ , Зипкод 60172, Mалка транспортна компания 
набира шофьори и контрактори за ОТR доставки. Запла-
щане за шофьори - 0,55-0.65 цента на миля или твърдо 
на ден или на седмица. Добри условия, и отношение. 
За контрактори правим всичко по силите си за booking 
7738274439 №16284

CDL DRIVER ,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Предлагам един и същ 
курс,правят се 10пати в месеца.Шофьора трябва да има 
и double endorsement na CDL (за закачяне на две ремар-
кета).За повече информация на 847-749-9161 №16286

**OWNER OPERATORS**
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания намира-
ща се в Wood Dale, IL търси Owner Operators за dedicated 
runs от Чикаго. Отлично заплащане! За повече инфор-
мация моля свържете се с нас на 630-948-4547, х.601. 
№16259

РАБОТА ОТ В КЪЩИ,
Цена US$ , Зипкод 60193, Предлагам работа от в къщи с 
неангажиращо работно време .Търся хора , които гово-
рят български, руски или английски,може и само един от 
изброените езици. Няма значение в кой щат се намирате. 
2247707942 №16289

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

$ OWNER OPERATORS $
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 №16272

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

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL шофьо-
ри! ***Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 ***24/7 
Диспеч * Регионална работа * Леки товари * Чек всеки 
петък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! №16274

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся жена за заместване за 2 
дни през 12 дни за гледане на възрастна жена в Sherwood. 
Подробности по телефона. 2243051894 №16251

**OWNER OPERATORS**, 
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания намира-
ща се в Wood Dale, IL търси Owner Operators за dedicated 
runs от Чикаго. Отлично заплащане! За повече инфор-
мация моля свържете се с нас на 630-948-4547, х.601. 
6309484547 №16259

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL шофьо-
ри! *********Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 
************ 24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки то-
вари * Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 70 цента на 
галон!!! 8476659273 №16263

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-
димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 
Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16262

**DISPATCH WANTED**
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания намира-
ща се в Wood Dale, IL търси да назначи DISPATCH на пълен 
работен ден. Опит не е необходим, но е препоръчителен! 
За повече информация, моля обадете се на 630-948-4547, 
х.601 №16247

DISPATCHER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна компания 
търси DISPATCHER . Говорене на български & English е за-
дължително. Изисква се общ опит за работа с компютър. 
Други езици са от голям плюс. Моля обадете се на 847 668 
0373 8476680373 №16192

ЛОКАЛНА РАБОТА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Локал-
на работа - абсолютно всяка вечер 
в къщи. Между 1200$ до 1600$ на 
седмица. Една година (12 месеца) 
опит. Не повече от един тикет за 
последната една година или два за 
последните три. Ние имаме рабо-
та всеки ден, за разлика от over the 
road. Защо да стоите по truck stops, 
като можете да работите нормално 
и да си бъдете в къщи всяка вечер? 
За повече информация се обадете 
на 3016931273, Иван.   №16252

CDL DRIVER 
Цена US$, Зипкод 60631, Търсим CDL A шофьор за Volvo 
i shift Dry van, 2500-3500 мили на седмица.Паркингът е в 
Melrose park. Отлично заплащане за контакт : 7573386477 
Сава №16138

SPORTS BAR STAFF
Цена US$ , Зипкод 60656, Looking to Hire Servers and 
Bartenders. Cooks with experience wanted and pizza 
makers. 7734954405 №16210

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

OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/
gal.; Предимно леки товари; Постоянни курсове; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 
483-8787 8476659273 №16248

ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим готвач 
или помощник готвач -Тел. 773.470.5589 - Нели 
8479792222 №16206

ПОМОЩНИК ГОТВАЧ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим готвач 
или помощник готвач -Тел. 773.470.5589 - Нели 
8479792222 №16207

ШОФЬОРИ И OWNER OP., 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Малка транспортна 
компания търси да назначи CDL class A шофьор и 
OWNER OPERATORS. Предлагаме идивидуално и 
кореkтно отношение, добро и честно заплащане. 
За повече информация: 847-571-0945. 2248480266 
№16190

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камьони 
и CDL шофьори! *********Тел. 847-665-9273; или 
тел. (847) 483-8787 ************ 24/7 Диспеч * Ре-
гионална работа * Леки товари * Чек всеки петък* 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 8476659273 
№16201

CLEANING LADIES 
Цена US$, Зипкод 60714, Looking for cleaning ladies 
full and part time $15/h pay. Need to have her own 
transportation and understand basic English. Please 
call or text 7739710470 №16131

TABLETENNISCLUB-SALE
Цена US$ , Зипкод 60005, Edge Table Tennis Club and 
Supplies for sale located on 318 E Golf Rd, Arlington 
Heights,IL,next to X-Sport Fitness.For more info call 
630 862 0684 Ken №16174

CDL Class A 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьори 
CDL-class A с чист драйвинг рекърд, 
за постоянни курсове заплащане 
според опита-60 цента на миля. 
Всеки уикенд прибиране в Чикаго. 
Постоянни курсове от Елк Гроув Ви-
лидж до Норт Каролина. За инфор-
мация и контакти: 773-603- 6413  
   №16208

CDL DRIVER $1500
Цена US$ 1500, Зипкод 60007, Levski Inc търси да 
назначи шофьор за работа от понеделник до петък 
за pick up и delivery. Малко мили и добро заплаща-
не. $300 на ден или $1500 на седмица. Volvo авто-

матик. Чек всяка седмица без никакви удръжки 
(847)640 8171 №16175

$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХАНИК НА КА-
МИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИЦА! Транспорт-
на компания намираща се в Wood Dale, IL търси да 
назначи МЕХАНИК на пълен работен ден. За пове-
че информация моля обадете се на 630.948.4547 
х.601 6309484547 №16119

HAIRSTYLIST WANTED, 
Цена US$ , Зипкод 60090, Hairstylist Wanted! Busy 
hair salon in Palatine looking for a hairstylist. Part time 
847-221-2212 ,312-479-4125 Lena №16113

ШОФЬОР НА АВТОВОЗ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Търся шофьор на ав-
товоз. Заплащане от 70 цента на миля. Желателно е 
да имате опит и да владеете английски. 7084074466 
№16176

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

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

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

ШОФЬОР-ДОСТАВЧИК, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шофьор-достав-
чик за FedEx с любителска книжка в Carol Stream. 
Заплащане: $16-$20 на час. Фирмата осигурява 
камион, гориво и униформa. За контакти: 702-215-
9196 №16084

$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$, 
Цена US$ 1500, Зипкод 60056, $$$ МЕХАНИК НА КА-
МИОНИ И ТРЕЙЛЪРИ. $1500/СЕДМИЦА! Транспорт-
на компания намираща се в Wood Dale, IL търси да 
назначи МЕХАНИК на пълен работен ден. За пове-
че информация моля обадете се на 630.948.4547 
х.601 6309484547 №16119

LOOKING FOR DRIVER
Цена US$, Зипкод 60193, Looking for drivers,class 
A, double-triple,experience is not necessary,steady 
run,5500 miles per week guaranteed,good pay,call 
847-877-4745 №16076

DIESEL SHOP MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания 
намираща се в Wood Dale, IL търси да назначи 
Diesel Shop Manager на пълен работен ден. Добро 
заплащане. За повече информация моля обадете 
се на 630.948.4547 х.601 №16109

ШОФЬОРИ
Цена US$, Зипкод 60007, Търся шофьори class A с 
double-triple, може и без опит за стеди рънс, 5500 
мили на седмица, добро заплащане 708-369-1475 
№16077

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

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

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

HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, Зипкод 60010, Trucking company is hiring 
Truck Drivers for OTR New 2019 Volvo and 2020 
Kenworth trucks available and 2019 Dry vans Min 3 
years experience OTR for more info call 773-580-4032 
№1566

DELIVERY DRIVERS
Цена US$ 17.00, Зипкод 60188, Търсим шофьор-дос-
тавчик за FedEx с любителска книжка. Заплащане: 
$17-$20 на час. Фирмата осигурява камион, гориво 
и униформa. За контакти: 702-215-9196  №1588

АТЛАНТА

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

COAST TO COAST

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Необходими са камери-
ерки за Pennsylvania . Предоставяме квартира www.
tocconsult.com 3039748716 №16328

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

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търси се отговорен шофьор 
на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с APU. Око-
ло 3000-3500 мили седмично, $0,60/миля. Отлична рабо-
та среда и човешко отношение. 7737421234 №16306

МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17109, Нужна е млада по-
мощница 4 дни в седмицата за чистенето и упра-
влението на жилища в Pennsylvania $18 на час. Пре-
доставяме стая. Tel.: 3039748716 №16296

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ , Зипкод 17111, Необходими са камери-
ерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час Предос-
тавяме квартира. Tel.: 3039748716 №16297

MЕНИДЖЪР ЗА КЪЩИ PA, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 17111, Търсим млада по-
мощница за менажирането на 15 къщи в Пенсилва-
ния 3039748716 №16257

HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, We need next 
independent contractors in YORK HARRISBURG 
and HERSHEY in PENNSYLVANIA ;Housekeepers/
housemen Laundry attendant , maintenance Front 
desk 3039748716 №16195

HOUSEKEEPERS/HOUSEM
Цена US$ 10.00, Зипкод 17111, Нужни са 
Housekeepers / houseman в Pennsylvania 
3039748716 №16179

HOUSEKEEPERS, PA, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17011, We need 
housekeepers , painters and movers for Harrisburg 
and Hershey, Pennsylvania . The job is only for 2 
months. Pay every week depend on experience and 
job performance 3039748716 №16116

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

НЮ ЙОРК

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

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001, Диспечер с опит тър-
си работа. Намирам се в България.Fluent in English 
and Russian. : +359-876-511-784 Viber +359876511784 
№16341

CAREGIVER ЗАМЕСТВАМ, 
Цена US$ , Зипкод 60089, CAREGIVER на 41 г. с опит 
и препоръки, руски и английски език ЗАМЕСТВА на 
LIVE-IN за месец или два. От м. септември до декември. 
(847)807-8444, caregiver@mail.bg 8478078444 №16347

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

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

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Давам стаи под наем в Des 
Plaines, IL 7739344547 №16357

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

ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 930.00, Зипкод 60007, Давам светъл и обновен 
едностаен апартамент в Елк Гроув. Цена $930. Отопле-
нието е включено към наема. Има балкон и пералното 
помещение е на етажа. Свободен е за нанасяне веднага. 
За въпроси и оглед, се обадете на 773-937-2933 Юлия. 
№16316
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СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60176, Стая под наем за жена. 
$500 на месец. Апартамента се намира в Schiller Park 
60176. За повече информация звънете на 704-780-0960. 
№16317

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

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

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

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

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

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

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

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

2 СТАИ ПОД НАЕМ 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дават се 2 стаи под наем, 
2 ри етаж в многофамилна къща, обща кухня с нова 
фурна и хладилник. Хол, ремоделирана баня. В 
месечния наем влизат и gas, вода и безжичен ин-
тернет. Паркирането на улицата е без спец. пермит 
На 5 мин от Harlem и Irving Park Plaza. 3123443276 
№16245

СТАИ В DES PLAINES
Цена US$ , Зипкод 60016, Обзаведени стаи под 
наем в къща в Des Plaines. За контакт 224 659-0357 
№16214

ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Дава се под наем обзаве-
дена стая за жена, след основен ремонт, в района 
на Golf Mill Mall, Des Plaines всичко включено. Из-
исква се едномесечен депозит. Стаята ще бъде сво-
бодна от 1 юни. 2246168985 №16215

FOR RENT ARL HEIGHTS
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007, 2 bdr 1 bath 
available for RENT in Arlington Heights. Heat, central 
A/C, cooking gas, water, garbage, laundry included in 
rent. Top rated schools. For more information call 773 
996 8900 Sylvia. №16181

СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съкварти-
рант/ка за двустаен в Шилер парк, наема 
от$450+задължителен депозит, включва: отопле-
ние, вода топла и студена, газ, паркинг.Ел. и ин-
тернет се плащат отделно. Стаята е свободна.тел 
7737042622 7737042622 №16153

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

СТАЯ В РОЗЕЛ
Цена US$, Зипкод 60172, Давам под наем стая от къща в 
Розел $500 на месец.Всички консумативи са включени 
в наема.За контакти-630-923-3333-Пламен 6309233333 
№16143

СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Давам стая под наем в Des 
Plaines. Помещението е за жена, непушач. $600 на месец, 
с всичко включено + бонус интернет. Комплексът има ба-
сеин. Любо Lubo-773 677 9484 или Кремена 773 366 4225. 
№16110

FOR RENT 1BED SCHILL, 
Цена US$ 1,050.00, Зипкод 60176, FOR RENT 1 BEDROOM 
SCHILLER PARK. HEAT, COOKING GAS, WATER INCLUDED. 
TENANT PAYS ONLY ELECTRICITY. 2ND FLOOR SOUTH 
EXPOSURE ASSIGNED PARKING. AVAILABLE MAY 1ST 2019 
3124511561 №16115

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съквартирант/ка за 
двустаен в Шилер парк, наема е $450 + задължителен 
депозит, включва: отопление, вода топла и студена, 
газ,паркинг. Ел. и интернет се плащат отделно тел. : 1 773 
704 2622 №16105

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60656, Davam staia pod naem za 
nepuchach jena v Des Plaines. 600$-vsichko vklucheno + 
bonus internet. Kompleksa e s basein. Lubo-773 677 9484, 
Kremena 773 366 4225 №16110

СТАЯ В ПАЛАТАЙН, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Обзаведена стая в Palatine 
7088376432 №16063

СТАЯ В ПАЛАТАЙН
Цена US$, Зипкод 60074, Обзаведена стая в Palatine 
7088376432 №16063

RENT DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Two&One bedrm apts available at 
GOLF&ELMHURST ,next to WallMart plaza,Nik Grill,Serdica.
After total renovation with new hw fl oors,ss apliances,new 
kitchen&bathrm.Good schools!ready to move in.$1,300.00-
$950.00-6305394849 №16058

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
УСЛУГИ , 
Цена US$, Зипкод 60025, Инсталация, ремонт, поддръж-
ка на всички видове климатици, фурниси, бойлери и 
промишлени хладилни инсталации. Митко 773-875-
2689 №16340

ПРЕДЛАГАМ, 
Цена US$ , Зипкод 60133, Детски център в Шамбург 
предлага за ЛЕТНИЯ ПЕРИОД почасова и целодневна 
грижа за вашето дете.Нашата цел е възпитание на де-
тето в спокойна и щастлива обстановка.Индивидуален 
подход към всяко дете.Децата получават подготовка за 
kindergarten ,домашна храна и игри навън. За връзки 
тел 8476300821 №16345

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

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

VIDEO TRANSFER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Analog to Digital Запазете 
вашите стари ленти като ги направите дигитални пре-
ди на станат неизползваеми. Презапис от VHS , MiniDV 
видео касети на DVD. Трансфер на негативни филми в 
дигитални снимки. 630-456-1366 6304561366 №16271

MOVING SERVICE, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Преместване на имущество от 
домове,офиси,магазини и всичко останало- изгодно за 
контакт Муги -847-409-9484 18474099484 №16253

DISPATCHER TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Dispatcher Training 
starts in May To register: online: www.smarttrucking.us 
by phone: 331-551-8787 by email: van53co@gmail.com 
№16237

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Safety Manager Training 
starts in May To register: online: www.smarttrucking.us 
by phone: 331-551-8787 by email: van53co@gmail.com 
№16238

QUICKBOOKS/BUSINESS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Book-Keeping for 
Small BusinessTraining starts in June To register: online: 
www.smarttrucking.us by phone: 331-551-8787 by email: 
van53co@gmail.com №16240

CONCEALED CARRY CLAS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, New Concealed Carry License 
Training starts in May To register: online: www.smarttrucking.
us by phone: 331-551-8787 by email: van53co@gmail.com 
№16241

СПЕСТИ ЗА БЪДЕЩЕТО!
Цена US$ , Зипкод 60016, Застраховки живот! Представям 
повече от 20 живот застрахователни компании в САЩ. 
Много възможности да спести за вашите нужди като 
Колеж,Къща, Дебт,Болнични нужди, Пенсии, Бизнес! Без-
платен рате за вашите нужди! Обади се на тел: 224-423-
5654 Любомир Мицов №16219

БИЗНЕС . ЛИЧНИ .
Цена US$ , Зипкод 60016, Представям повече от 20 живот 
застрахователни компании! Бизнес Собственици мно-
го възможности да спестявате, предпазите, направите 
пенсиони планове за вас и вашите служители. Опция да 
спестявате от данъци! Безплатно оценка на вашите нуж-
ди! Обади се на 224-423-5654 Любомир Мицов №16220

УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна украса за 
партита,включваща обличане и декорация на сто-
лове и маси,арки и фигури с балони,фон с воали и 
хартиени цветя,centerpieces,украса за сладък бар, 
head table,и мн.др.Услугите ни са съобразени с ва-
шите идеи и бюджет,за да направят празника ви 
незабравим!facebook@orpheuseventsdecor 2244339749 
№16223

ФОКУСНИК/ МАГЬОСНИК 
Цена US$ , Зипкод 60194, Българският Дейвид Копърфий-
лд прави фокуси за рожденни дни на деца Иван 708 415 
0590 №16171

МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Искате ли да имате красив 
и здрав маникюр? Можете да изберете подходящата за 
вас процедура в ILG Nails :гел,гел лак,изграждане,ръчно 
рисувани декорации или укрепваща терапия с витамини 
и масла. Обадете се на 224 423 4245-Миглена №16225

SIDING, WINDOWS,DOOR, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Инсталиране на врати, про-
зорци и всичко по външния интериор на вашата къща. 
8478096144 №16091

WINDOWS,DOORS,SIDING, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Installation of doors and windows. 
Siding, gutters,wrapping ,metals 8478096144 №16092

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлингтон Хайтс пред-
лага Фризьорски услуги на  кичури, къдрене, 
кератин, тел. 708 415 7911 №16053

FREIGHT DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 34652, DRY VAN, REEFER , FLAT 
BED, STEP DECK, CAR HAULER, HOT SHOT, LTL, 7278355206 
№16161

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

АЛУМ. ДОГРАМА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Custom Glass Inc предла-
га монтаж, демонтаж, извозване, ремонт на всякакъв 
вид алуминиева дограма за Commercial and Residential. 
Монтаж, демонтаж и поддръжка на алуминиеви врати и 
всякакъв вид прозорци. Гаранция и качество на услугата 
осигурено. 7087761582 №16163

ШИВАШКИ УСЛУГИ 
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам шивашки услу-
ги, намирам се в Дес Плейнс. Б. Николаева 2244109027 
№16100

ABV PLUMBING INC, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , LICENSED, 
BONDED, INSURED BULGARIAN 
PLUMBER Предлагаме водопровод-
ни услуги. Ремонт и нови инста-
лации на: water lines, drain pipes, 
faucets,sinks, water heaters, showers, 
toilets etc. 1 година гаранция на ра-
ботата + заводската гаранция на ма-
териалите. Достъпни цени за наши-
те услуги. (224) 707-0505 ID 16087

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME детски партита - 
Face & Body painting, glitter tattoos, забавни игри, песни 
и танци, любими Дисни герои (Елза и Анна, Пепеляш-
ка, Ариел, Рапунцел, Мини Маус и др). Намерете ни на 
www.ARTsplashME.com, FB@artsplashme, IG#artsplashme, 
(224)408-0045 №16125

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

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

ПОДМЛАДЯВАНЕ! , 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Безиглена МЕЗОТЕРАПИЯ 
с ХИАЛУРОНОВ серум само за Април 2019: 49лв. вместо 
70! Дава хидратация, свежест и активира регенериращи 
механизми на кожата. Можете да получите повече ин-
формация https://prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-s-
hialuronova-kiselina 0885108502 №16159

ПРОДАВАМ 
Chicago + suburbs

FOR SALE, 
Цена US$ , Зипкод 60176, For Sale - 8 Car Hauler 2002-
moze i na izpla6tane 7084074466 №16343

FOR SALE, 
Цена US$ 27,500.00, Зипкод 60176, For Sale - 8 Car Hauler 
2002-moze i na izpla6tane 7084074466 №16344

2012 VOLVO FOR SALE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60559, Prodavam 2012 VOLVO 
ISHIFT D13 i 2006 Wabash PLATE Trailer. Kamiona e v 
otlichno sustoqnie na 650,000 mili. Kamiona e karan samo 
ot owner operator i samo leki tovari. Monthly payment 
plan available with 50% down. Za podrobnosti zvunnete 
na 630-890-0125 ili 630-696-0463. 6308900125 №16346

HYUNDAI SONATA 2006 , 
Цена US$ 2,400.00, Зипкод 60176, Engine 3.3 V6 -Good 
condition -Clean title -New front tires -The air conditioner 
works -MP3/AUX -Transmission and engine are excellent!!! 
6308224655 №16353

53VAN -VANGUARD-2015, 
Цена US$ 16,500.00, Зипкод 60008, i have 2 trailers for sale 
2015 -$ 16500 end 2016 -$$18000 -Vanguard also i have 
Great Dane 2017-$22 000 for more info Emil tel 847 254 
2504 №16355

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

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

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

РЕСТОРАНТ ЗА ПРОДАН
Цена US$ 250,000.00, Зипкод 60707, Продавам разрабо-
тен от 30 години ресторант. Италианска кухня, стабилен 
оборот в Elmwood Park на North ave. За повече инфо: 708 
304-3448 7088344445 №16135

PRODAVAM
Цена US$ , Зипкод 60656, prodavam spalnia s matrak-queen 
size.,i staklena kuhnenska masa.Kremena 7733664225 
№16111

99 VOLVO VNL 770
Цена US$ 29,000.00, Зипкод 60515, 99 Volvo VNL 770 Всич-
ко по камиона е подновено в последните 9 месеца. Без 
ELD .Very good truck. 7735400101 №16059

SOMEWHERE ELSE
МИКРОБУС ,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , Микробус 8+1, в отлично 
състояние. Нов внос от Германия/юли 2018г/, на реални 
километри, с регистрация. В България е каран 2-3000км. 
Гражданска и преглед до юли 2019г. Винетка/1год/ до 
март 2020г. Сменени масла, филтри, изцяло обслужен. 
Двигател с верига. Чисто нов, силен акумулатор с 2г. га-
ранция. 0885945153 №16158

КУПУВАМ
Chicago + suburbs

PILOT POINTS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Предлагам кеш за точки от 
Pilot. При интерес моля изпратете съобщение с броя на 
точките на тел. 7738373656. №16333
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МЪРЗЕЛИВ
тутманик

МЪРЗЕЛИВИ   
бухти

Р
азбиваме яйцата с останалите със-
тавки и оставяме да постои сместа 
около 15 минути.

В тиган със сгорещено олио с 
помощта на лъжица сипваме от сместа 
и обръщаме. Като добият златист нюанс, 
вадим на салфетка и още топли наръсваме 
с пудра захар по желание.

С
месете брашното и бакпулвера, като 
разбъркате добре. Разтопете маслото 
и го смесете с олиото.

Разбийте яйцата.
Добавете содата към киселото мляко. Изсипе-

те шупналата сода към разбитите яйца, добавете 
сиренето и разбъркайте. Изсипете брашното. 
Получава се тесто, което е малко по-гъсто от 
смес за кекс. Покрийте тава с хартия за печене, 
изсипете сместа и печете на 180 градуса около 
30 минути.

Продукти
» 3 яйца;
» 1 ч.ч. кисело мляко;
» 1 ч.л. сода бикарбонат;
» 2 с.л. захар;
» 1/2 ч.л. сол;
» 1 ч.ч. брашно;
» пудра захар за поръсване.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Полусфера. Тампон. Делера. Смени. Ке. 
Дек. Ратаи. Подкуп. Навик. Регин. Ипр. Герои. Кару. Стоки. 
Пик. Мориак. Арие. До. Арома. Нарта. Молари. То- нер. Ял. 
Съд. Манту. Оникси. Кокал. Аркет. Рев. Силен. Тико. Асино. 
Гутузо. Алис. Телепати. Ерато. Юферс. Длани. Игл. Руини. 
Червеи. Рязка. Орфик. Арс. Лакеи. Ерар. Сплит. Томкет. 
Осло. Киселини. Нерв. Яр. Карети. Израел. Банско. Олим-
пиади. 
ОТВЕСНО: Ходене по мъките. Графика. Лекари. Одол. Лю-
ляк. Сан. Чул. Вокал. Ке- неф. Зегерс. Серии. Раман. Перки. 
Лек. Фрак. Морал. Гарус. Тито. Сеат. Комин. Тутси. Еони. 
Арара. Таити. Норми. Касиери. Турку. Дирак. Ил. Гуано. 
Козел. Френзи. Степи. Каное. Орачи. Терм. Анонс. Рента. 
Анекс. Рап. Амид. Татри. Сатир. Повеи. Киора. Крило. Валс. 
Ра. Покупки. Ясени. Гериля. Неприемливост. Истории. 

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Да ви е сладко!  Цвети

Продукти
» 500 г брашно;
» 1 бакпулвер;
» 1 ч.л. сода бикарбонат;
» 250 г сирене;
» 400 г кисело мляко;
» 4 яйца;
» 100 г масло;
» 20 г олио.

СУДОКУ
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Е
зерото Урмия в Иран е 
вторият най-голям подобен 
воден басейн на планетата. 
През последните няколко 
десетилетия обемът му е 
намалял с 80 процента. Пре-

съхването на езерото води до солени 
бури, които застрашават препитанието 
на десетки хиляди жители, както и на 
местните фламинго, елени и диви овце.

Дори туристите, посещавали езерото 
за терапевтични бани в топлите солени 
води, вече не идват.

Останали са кейове, които не водят 
наникъде, разпадащи се скелети на 
кораби са заседнали в тинята и докъ-
дето поглед стига, се белее пустотата 
на солниците. Вилнеещите ветрове 
разнасят солта из обработваемите земи 
и постепенно превръщат почвите в 
неплодородни. Солените прашни бури 
възпаляват очите, кожата и дробовете 
дори на жителите в Табриз – град на 
близо сто километра оттук. През по-
следните години водорасли и бактерии 
оцветяват в кървавочервено примам-
ливите тюркоазени води на Урмия, 
които са осем пъти по-солени от тези на 
океана.

Какво се е случило с това красиво 
езеро? Според учените климатичните 
промени засилват сушата и покачват 
горещите температури през лятото, кои-
то ускоряват изпарението. Това е само 
едната страна на нещата: инженери и 
експерти посочват, че езерото страда 
заради

хилядите незаконни 
кладенци

и изграждането на множество язовири 
и напоителни съоръжения, които откло-
няват водата за отглеждането на ябълки, 
жито и слънчоглед. Специалистите 
призовават иранското правителство 
да вземе мерки, преди Урмия „да стане 
жертва на синдрома на Аралско море“ – 
така експертите наричат прекомерната 
експлоатация на вода, която обрече на 
смърт затвореното море в Централна 
Азия.

Изглежда, сега положението се про-
меня благодарение на една екологична 
програма. „Това е началото на възраж-
дането на езерото. През последните 
20 години положението постоянно се 
влошаваше. Но сега тази тенденция е 
спряна”, казва ръководителят на про-
екта за съхранение на влажната зона 
Абофасл Абешт.

През 2013 година Иран и програмата 
за развитие на ООН стартираха проект 
за спасяване на соленото езеро. Про-
ектът се финансира с 1 милион долара 
от Япония. И сега вече има надежда за 

спасението на този воден басейн.
Абофасл Абешт казва, че ще минат 

десетилетия, докато езерото достигне 
някогашното си ниво. Но началото е 
положено. Екологичният проект за 
спасяването на езерото залага най-ве-
че на промени в селското стопанство. 
„Почти 85 процента от водата в езерото 
се използва в селското стопанство. Ние 
се опитваме да помогнем на селяните 
да намалят потреблението на вода чрез 
евтини и ефикасни методи”, посочва 
Абешт. Проектът насърчава предимно 
биологичното земеделие и животно-
въдство, които използват естествени 
торове. Земята не се оре много дълбо-

ко, за да се увеличи капацитетът й за 
усвояване на водата. Селският стопанин 
Афшин Медади потвърждава, че

новите методи 
му помагат

да намали потреблението на вода и 
да свали разходите си. Той споделя, че 
новите инсталации са първоначално 
скъпи, но в крайна сметка той пести тор 
и вода.

Някои жители на областта се опитват 
по свой начин да спасят езерото. „Ние 
сме група от 20 жени. Създадохме два 
фонда, за да насърчим жените в занаят-
чийство и пестящо вода селско стопан-

ство и да създадем устойчива работа в 
селото”, казва Кобра Ашхари от селото 
Харегозлу. Стъпка по стъпка жените 
успяват да променят и мисленето на 
мъжете. Участниците в проекта засаж-
дат вече само маслинови дръвчета и ша-
франови минзухари, които не изискват 
много вода. Освен това те тъкат килими, 
изработват кукли и платнени торбички, 
за да си осигурят алтернативен източ-
ник на доходи освен селското стопан-
ство. Преди всичко обаче те искат да 
привлекат вниманието на хората към 
екологичните проблеми и да докажат, 
че „загиващата екосистема” на езерото 
Урмия може да бъде спасено.

Пресъхването му води до солени бури, 
които застрашават здравето на хората

Едно красиво езеро 
си отива. Има ли 
надежда за Урмия?
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Е
дни от най-успешните бъл-
гарски спортисти, сестрите 
Габриела и Стефани Стоеви, 
обявиха, че се отказват да 
се състезават за България. 
Бадминтонистките обвини-

ха федерацията в отклоняване на сред-
ствата, отпускани от държавата, както и 
в „изключителна арогантност, прене-
брежение и откровена неприязън”.

„Искаме да ви информираме, че от 
няколко години ние, нашите родите-
ли и треньорът ни, се сблъскваме с 
непосилни за нас проблеми, които ни 
причинява Българската федерация по 
бадминтон, но през последната година 
нещата станаха крайно нелицеприятни 
и нетърпими и ние се предаваме”, обя-
виха двете в обръщение във Facebook.

„Ние живеем и тренираме във 
Франция, далеч от нашите родители, 
приятели и колеги, за да се подготвя-
ме максимално добре. През годините 
изтърпяхме огромни лишения, които 
не трябва да изпитва никой атлет, а 
още по-малко елитен шампион. През 
последните години постигнахме много 
и с малкото, което получавахме”, пишат 
Стоеви.

Двете станаха шампионки на евро-
пейските игри в Баку през 2015 г. През 
миналия сезон донесоха и първата 
европейска титла на българския бад-
минтон.

Състезателките обясняват, че

повече не могат да мълчат 
и да се преструват

Решението им идва в годината, в 
която предстоят европейски игри, све-
товно първенство и квалификационен 

цикъл за олимпийските игри в Токио 
2020.

„Борихме се, опитвахме се да популя-
ризираме бадминтона, успяхме да дока-
жем, че България може да бъде голяма 
сила в бадминтона на жени двойки и 
накрая председателят на Българската 
федерация по бадминтон г-н Володя 
Златев ни каза, че ние нямаме предви-
ден бюджет и не ни се полагат никакви 
средства за подготовка – нещо, което 
впоследствие се оказа лъжа и лично 
министър Красен Кралев потвърди 
пред нас, че това не е истина”, пишат 
двете и допълват, че проблемът не е 
само във финансирането.

„Ще има хора, които ще кажат, че сме 

предатели и изоста-
вяме нашата страна, 
но това не е така. 
България винаги ще 
бъде нашата страна, 
нашият дом и винаги 
ще сме благодарни 
за невероятната 
подкрепа, която по-
лучавахме, но трябва 
да разберете, че ако 
не се откажем сега и 
не бъдем чути, много други спортисти 
ще бъдат на нашето място”, добавят 
Стоеви.

Междувременно останалите състеза-
тели от националния отбор по бадминг-

тон, начело с шефа на федерацията 
Володя Златев обвиниха сестрите в не-
уважително и високомерно отношение. 
В същото време те изразиха надежда 
Стоеви да размислят и да продължат да 
се състезават за България.

Т
рикратната европейска шам-
пионка по борба и световна 
вицешампионка Биляна Дудова 
е направила опит за самоубий-

ство.
Тя е била намерена от съотборничка-

та си Сезан Белберова във вторник ве-
черта с порезни рани по ръцете. Двете 
са били в стая в столичен хотел, в който 
живеят по време на лагери. „Добре съм, 
вече се възстановявам вкъщи.” Това зая-
ви пред сайта на федерацията по борба 
трикратната европейска шампионка 
Биляна Дудова.

От федерацията съобщават, че 
самонараняването е станало в момент 
на афект. Самата Биляна не разкрива 
конкретната причина за инцидента, а 
само допълва, че е лична и отказва да 
коментира повече подробности.

„Често шампионката преживява про-
блемите си вътрешно, без да споделя 
с близките си”, пишат от федерацията 
по борба на официалния си сайт, като 
уточняват, че травмата е лека и не се 

касае за прерязване на вените.
Възстановяването й ще продължи 

около месец. Дудова ще пропусне 
държавния шампионат през другата 
седмица във Враца на 29-30 май. От 
Българската федерация по борба вече 
са ангажирали психолог да работи с 
шампионката.

Сигналът на спешния телефон 112 е 

получен на 21 май вечерта около 20:30 
часа. Веднага на мястото пристигнала 
линейка, която закарала Дудова в бол-
ница „Св. Иван Рилски”.

Лекарите успяват да 
спасят живота й

Тя вече е извън опасност.
За последно момичетата от нацио-

налния отбор по борба бяха на дълъг 
лагер в Япония, от който се завърнаха 
в събота. В неделя треньорът Петър 
Касабов е видял Биляна за последно, 
като по думите му тя е била усмихната и 
в добро настроение.

Но във вторник вечерта Сезан Бел-
берова видяла окървавен кухненски 
нож, след което се обадила на спешния 
телефон за помощ. От полицията засега 
не дават подробности по случая, като 
обявиха само, че се разследват всякак-
ви версии за случилото се.

Последният успех на Биляна Дудова 
беше европейската титла. В края на 
2018 г. тя игра на финал на Световното 
първенство, но съдиите й отнеха не-
справедливо титлата. Наскоро тя загуби 
майка си.

Това е втори подобен случай с елитен 
български спортист. Преди близо три 
години състезателката от националния 
ансамбъл по художествена гимнастика 
Цветелина Стоянова направи опит за 
самоубийство.

Шампионката по борба Биляна Дукова 
направи опит за самоубийство

Сестрите няма да се състезават вече за Родината, съдят федерацията

Топ биатлонистките Стоеви 
се отказаха от България
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ЛИЛИЯ ИЛИЕВА

П
реди дни, на 19 май 2019 
г., дъщерята на Ален 
Делон Анушка, която той 
нарича „жената на моя 
живот”, му връчи почетна 
„Златна палма“ за цялост-

но творчество в Кан. Седем пъти филми 
с негово участие са били номинирани 
досега за 62-годишната му звездна 
кариера и това е първото му признание 
от френския филмов фестивал.

Седмица преди получаването на 
приза избухна революция, но този път 
атаката беше от Движението на жените 
в Холивуд, Women and Hollywood. Жу-
рито на фестивала беше атакувано да 
преосмисли решението си за награда 
на „свещеното чудовище” на френското 
кино с петиция, подписана от повече от 
26 000 души. Според текста й френската 
легенда е

сред 10-те най-мразени 
известни личности

във Франция. Популярен с директния 
си и открит изказ в публичното прос-
транство и скандалните си изявления, 
сред които твърдението му, че не тряб-
ва да се допуска гей двойките да осино-
вяват деца, че към жените човек трябва 
да се отнася мъжки, което включва и 
„плесници”.

Наградата му беше подложена под 
въпрос и заради домашното насилие, 
в което синовете му го обвиняват. 
Големият му син Антони (чиято майка е 
Натали Делон) разказва в автобиогра-
фията си, че за да направи по-силен и 
по-голям мъжкар, баща му го е затва-
рял в клетка с кучета като малък. Ален 
Фабиен – най-малкият син на Делон, 
го обвинява, че е посягал на майка му 
Розали ван Бремен. Публичният имидж 
на актьора страда и заради симпатиите 
му към крайно десните политически 
движения във Франция и позицията 
му, че имиграцията в неговата страна 

трябва да бъде спряна. Според петици-
ята Делон е причислен към расистите, 
сексистите и хомофобите.

И все пак актьорът работи блестящо 
с Лукино Висконти („Роко и неговите 
братя“, „Гепардът“) – един от ярките 
европейски режисьори, открито зая-
вяващ своята хомосексуалност. След 
като Сесил Б. Де Мил харесва Ален 
Делон на прослушване при първата му 
поява в Кан и го кани в Холивуд, Жан 

Кокто, също открито 
хомосексуален и 
негов приятел, го 
убеждава да остане 
във Франция с 
пророческите думи: 
„Ален, в Америка ще 
си един от хиляди-
те. Останеш ли във 
Франция, ще бъдеш 
Делон и ще си номер 
едно.”

В предаването 
Journal de dimanche 
актьорът отговаря 
на въпроса дали 

наистина е удрял жена по следния 
начин: „Да, удрял съм жени, но трябва 
да кажа, че

много повече жени са 
шамаросвали мен
И в същото време никога 

не съм насилвал жена в 
живота си, за сметка на това 
пък самият аз съм бил дос-
та насилван от жени.”

На 83 години Делон е 
силен. Той е от породата 
не на оцеляващите, а 
на победителите. Ален 
Фабиен – най-малкият 
му син, го цитира: „Баща 
ми казва, че има раса 
на господарите (като 
едноименния филм с 
френския актьор) и 
това е расата на тези, 
които знаят как да 
живеят и знаят как да 
бъдат себе си.” Ален 
знае. Оцелял е три 
години във войната 

в Индокитай, където е заминал на 17 г. 
Носил е цял живот болката от раздя-
лата на родителите си, когато е едва 
четиригодишен, и огромната празнина 
от чувството, че са го изоставили. Не ги 
е било много грижа, както той споделя. 
Баща му се появява на хоризонта едва 
когато Делон става известен. И двамата 
с майка му преоткриват колко го обичат 
едва тогава.

И тази самота, която актьорът призна-
ва, че не е могъл да преодолее с никоя 
жена, го белязва. Най-голямата му битка 
е със самия него.

Обичам да 
ме обичат

– както аз обичам, когато обичам. А аз 
обичам до лудост” – казва той. 

Анушка в телевизионно интервю 
преди години споделя: „Единствено-
то, което ме притеснява, когато баща 
ми е до мен, е промяната в погледите 
на жените.” Майка му в едно интервю 
признава, че когато оставяли шестнай-
сетгодишния й син, преди да избяга в 
Индокитай, да продава в колбасарския 
магазин на втория й съпруг, там ставала 
навалица от жени с погледи, пълни с 
обожание.

Неговите снимки с 
Роми Шнайдер, Мирей 

Дарк са вдъхновение 
и любовта в най-
красивия й момент. 
А най-важното е 
Талантът му.

Актьорът взе „Златната палма“ за цялостно 
творчество, съпроводен от протести

Ален Делон, свещеното 
чудовище на киното



Ален Делон, свещеното 
чудовище на киното
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19 милиона гледаха финала 
на „Игра на тронове” в САЩ

С
карлет Йохансон се сгоди 
за приятеля си, актьора и 
сценарист Колин Джост.

Говорителят й Марсел 
Паризо заяви, че двойката се е 
сгодила, след като Скарлет и Колин 
се срещат от две години. Датата за 
сватбата не е оповестена.

Тридесет и четири годишната 
Йохансон по-рано бе омъжена за 
актьора Райън Рейнолдс и журна-
листа Ромен Дориак, от когото има 
дъщеря Роуз, родена през 2014 г.

Това е първи брак за 36-годиш-
ния Джост.

Двойката наскоро мина заедно 
по червения килим за премиерата 
на филма „Отмъстителите: Краят”, в 
който Йохансон изпълнява ролята 
на Черната вдовица.

Скарлет Йохансон се сгоди 
за приятеля си Колин

Т
ри саморъчни завещания 
бяха намерени в дома на 
певицата Арета Франклин, 
едното от които под възглав-

ници във всекидневната й.
Последното е от март 2014 г. 

То разпределя богатството на 
Кралицата на соул музиката сред 
членове на семейството й. Част от 
написаното в него е нечетливо, има 
задраскани думи и фрази в полето. 
Намерено е в тетрадка под възглав-
ниците на канапето.

Арета Франклин почина през 
август миналата година от рак на 
панкреаса. Тогава не беше наме-
рено завещание. Трите саморъчни 
версии са открити през този месец.

Другите две завещания стоели 
в заключен шкаф, ключът за който 

е намерен чак сега. Те са от 2010 г. 
Четиримата синове на певицата не 
са постигнали споразумение кое от 

завещанията да бъде признато за 
валидно. Двама от синовете й не са 
съгласни със завещанията.

Откриха три завещания 
на Арета Франклин

О
коло 19,3 милиона зрите-
ли в САЩ са гледали фи-
нала на сериала „Игра на 
тронове” в неделя. Това 

е рекордна аудитория за фентъзи 
сериал.

Данните са за телевизионната 

аудитория и тази в приложенията 
HBO Go ABO now в неделя. Предпо-
следният епизод бе гледан преди 
седмица от 18,4 милиона зрители 
в САЩ.

Сериалът започна да се излъчва 
през 2011 г. и е един от най-големи-

те хитове на телевизията.
Радостни възгласи, сълзи, 

истерични сцени, бурни аплодис-
менти – така феновете на сериала 
посрещнаха последния епизод от 
филма, чието излъчване за 8 години 
събра рекордна аудитория.

34 процента от пълнолетните британци 
всяка нощ спят с плюшените си играч-
ки, показва скорошно проучване.

То е обхванало 2000 души и било поръчано 
във връзка с пускането на нов модел автоматич-
на пералня. От получените данни става ясно, че 
17 процента от възрастните се утешават, когато 
са разстроени, гушкайки любимата си мека 
играчка.

Девет процента от анкетираните доверяват, 
че предпочитат да споделят леглото си с мечето, 
отколкото с партньора. Единадесет процента 
от британците признават, че не се разделят с 
любимата играчка и по време на ваканция, а 5 
процента си я вземат в службата.

При тази привързаност към плюша не е за 
учудване, че 21 процента от респондентите, кои-
то били загубили играчка, след това се чувства-
ли, сякаш са изгубили най-добрия си приятел.

Родителите на новородено бебе го забрави-
ха в таксито, с което се прибраха у дома от 
болницата в Хамбург.

Бащата бързо се сетил за бебето и затичал 
след таксито, но не успял да привлече внимание-
то на шофьора. След това родителите се обадили 
на фирмата му, но тя не успяла да го локализира.

Шофьорът не разбрал, че бебето е останало в 
автомобила, и паркирал в подземен гараж, дока-
то обядвал. След това карал няколко километра, 
за да вземе клиент от летището. Именно новият 
пътник видял спящото бебе. Шофьорът веднага 
се свързал с полицията и бебето било предадено 
на родителите.

Всеки трети британец 
спи с плюшена играчка

Германци забравиха 
новороденото си бебе в такси
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Н
аследниците на Уитни Хюстън 
сключиха договор, с който да 
съживят паметта й. Той пред-
вижда да бъде издаден неин 

посмъртен албум и да бъде осъществе-
но турне с помощта на холограма.

Дискографската компания „Праймъ-
ри уейв мюзик” обяви, че е подписала 
договор с наследниците на певицата, 
починала през 2012 година. Фирмата се 
е сдобила с 50 процента от правата над 
музикалното и филмовото й наследство.

Уитни Хюстън е изпълнителката, 
получила най-много награди за всички 
времена. Нейният живот беше белязан 
от звезден възход и падения, свързани 
с дрогата. Тя почина на 48-годишна 
възраст, като от любимото дете на Аме-
рика се превърна и в любим обект на 
жълтата преса.

„Съживяват“ Уитни Хюстън с 
холограма и посмъртен албум

Г
ригор Димитров празнува пре-
ди дни своя рожден ден. Най-
добрият български тенисист на-
върши 28 години. Специалният 

ден той посрещна в Испания. „Събудих 
се на 28“, написа Григор под селфито, 
което публикува на страницата си в 
Instagram.

В същото време неговата половин-
ка – Никол Шерцингер, е на 17 хиляди 
километра от него и си почива на 
австралийските плажове.

Шерцингер релаксира на Бонди 
бийч в Австралия. На страницата си 
в социалната мрежа тя разказа, че не 
спира да работи и днес е първият й 
почивен ден.

„Приятели, искам само да ви кажа, 
че съм в Австралия, но през послед-
ните дни буквално не съм виждала 
дневна светлина.“

В момента Никол е част от журито на 
седмото издание на телевизионното 
шоу Australia`s Got Talent.

Григор Димитров празнува 
рожден ден далеч от Никол

„Т
ази сутрин загубих най-специалната 
жена на света. Липсва ми толкова много, 
че не мога дори да го опиша с думи.“ 
Това гласи статус на Деми Ловато в 

Instagram отпреди дни. Певицата загуби праба-
ба си и реши да си направи татуировка в нейна 
памет.

Изпълнителката публикува видео, с което по-
казва как татуистът работи върху вътрешната част 
на лявата й ръка.

26-годишната Деми, която е силно привързана 
към майката на своята баба, е избрала да й изри-
суват нейна снимка.

Ловато показа и готовата татуировка на ръката 
си в близък план. На нея е образът на прабаба й 
като млада.

Деми Ловато 
посвети 
татуировка 
на прабаба си

К илограмът вече има нова дефиниция. 
Решението за нея беше взето още през 
миналата година от Генералната конфе-

ренция по мерките и теглилките. Променят се 
също дефинициите на келвина – единицата за 
температура, ампера – за електрически ток, и 
на мола – за количество вещество, така че да се 
основават на физически константи.

Най-голям интерес предизвиква ревизията 
на килограма, мярката за маса. Досега от 1889 г. 
за негов еталон служеше цилиндър от платина 
и иридий, съхраняван в сейф в покрайнините 
на Париж. Сега този еталон ще бъде заменен от 
дефиниция, основаваща се на научна формула от 
квантовата физика. Килограмът вече ще бъде оп-
ределян на базата на изчисление по константата 
на Планк, която изразява отношението между 
енергията и честотата на субатомни частици като 
фотоните.

Дефиницията за килограм 
отива в историята

Според американския професор Скот Соло-
мон сексът с децата на бъдещите колони-
затори на Марс може да бъде опасен за 

жителите на Земята.

По мнението на биолога от тексаския универ-
ситет Райс потомците на покорителите на Марс 
ще еволюират по различен начин на Червената 
планета. Те ще имат по-плътни кости, ограничено 
виждане на далечно разстояние, ще са с разли-
чен цвят на кожата и с по-добра усвояемост на 
кислорода. Имунната им система ще бъде доста 
по-различна от нашата. Именно това обстоятел-
ство може да направи опасни половите контакти 
между земляните и „марсианците”.

Сексът между земляни и 
родени на Марс би бил опасен
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Р
есторантската верига на 
звездния готвач Джейми 
Оливър обявява фалит, за-
страшавайки 1300 работни 

места.
Компанията посочи, че е преми-

нала под административно упра-
вление, което е форма на защита 
от кредитори при фалит, и назначи 
консултантската фирма KPMG да 
следи процеса.

Веригата има 23 италиански рес-
торанта във Великобритания.

Оливър, известен по света с гот-
варските книги и телевизионните 
си предавания, заяви, че е „дълбоко 
натъжен от този развой на събити-
ята” и отправи благодарност към 
всички служители и доставчици, 
влагали сърце и душа в компанията 
повече от десетилетие.

А
дел похарчи малко над 10 ми-
лиона долара за нов дом. Той 
се намира в Бевърли хилс, на 
няколко пресечки от нейното 

жилище, което тя ще остави на бившия 
си мъж.

Според информация на Variety на 
разположение на изпълнителката ще 
бъдат 5 спални, 6 бани. 

В новата й къща ще има и огромен 
офис, където тя ще провежда срещи за 
бъдещи участия. 

Освен това Адел може да релаксира 
в специално артстудио, голяма библи-
отека и собствен фитнес.

В най-голямата стая има огромна 
камина и тераса, която е с изглед към 
басейна. В нея има и обособен огро-
мен гардероб, който ще побере всички 
сценични костюми на певицата.

По-рано Адел плати близо 9,5 млн. 
долара за предишното си жилище в 
същия луксозен квартал.

Адел похарчи $10 млн. 
за нов дом в Бевърли хилс

Ресторантската верига
на Джейми Оливър фалира

Спайската Мел Би влезе 
спешно в болница
М

ел Би влезе по спешност в 
болница в Лондон. Тя била 
с превръзка на очите и се 
оплакала, че е изгубила зре-

нието си, пишат британски таблоиди.
„Мел беше много зле. Останалата 

част от групата и мениджърите бяха 
много притеснени за нея. Тя изкрещя, 
че е ослепяла“, разказаха свидетели на 
случката.

Преди близо 20 години Мел Би пре-
търпява лазерна операция, след която 
ослепяла с лявото око. Преди два дни 
тя започва да недовижда и с дясното.

По-късно стана ясно, че певицата 
е добре, ще се възстанови и ще може 
отново да пее на сцената.

„Сега тя е добре. Не е сляпа. Това се 
е случвало и преди. Тя има херпес в 
едното око, затова й причерня”, споде-
ля близък до изпълнителката.

С наближаването на летния сезон и водена 
от желанието да осигури удобство за 
цялото семейство, британска компания 

помисли и за четириногите питомци, предлагай-
ки плажен/градински шезлонг за кучета.

Кучешките шезлонги се продават на цена 
14,99 лири и освен че са изключително симпа-
тични, осигуряват редица удобства за косматите 
питомци.

Тъй като в шезлонга домашният любимец 
поляга на известно разстояние от земята, той е 
защитен от паразити и буболечки в градината. 
Освен това градинската или плажната мебел 
позволява на кучетата да поддържат телесната 
си температура – нещо, с което животните се 
затрудняват през лятото.

До края на века нивото на океаните може да 
се покачи с два метра. Това са прогнозите 
на 22-ма експерти, публикувани в издани-

ето „Протоколи на Американската академия на 
науките”.

Според песимистичния сценарий на Между-
правителствената експертна група по клима-
тичните промени до двуметровото покачване 
може да се стигне, ако до 2100 година се запазят 
сегашните тенденции и се стигне до глобално за-
топляне с 5 градуса по Целзий. При този вариант 
съществува и 5-процентова опасност нивото на 
океаните да се повиши до 238 сантиметра.

Нов хит – летен 
шезлонг за кучета

Океаните ще се покачат 
с 2 метра до края на века
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С
лед като направи няколко фотосесии на плажа, 
Ашли Греъм се отдаде на почивка. Моделът избра 
мексиканското градче Тулум, за да събере още 
тен.

Пищната красавица публикува две снимки от курорта. На 
тях тя е с изрязани бански и носи кафява капела.

Въпреки че е доста пухкава, Ашли за пореден път позира 
без свян с оскъдно облекло.

„Ще ми се да имах твоята увереност, момиче. Ти си пер-
фектна“, написа нейна последователка под публикацията. 
Друга пък я попита: „Как така успя да отслабнеш толкова?“

Греъм споделя, че не е отслабнала, а по-скоро е започна-
ла да приема тялото си такова, каквото е.

Ашли Греъм 
показа 
прелести 
в Мексико

Ариана Гранде покори НАСА
в космическа екипировка

М
оника Белучи привлече вниманието 
на камерите във Венеция. Актрисата 
присъства на бал с маски, органи-
зиран от Dior. Освен с красивата си 

рокля тя насочи вниманието към себе си, появя-
вайки се с гаджето си Никола Лефевр.

Двойката пристигна с водно такси, като 
54-годишната звезда се спря, за да поздрави 
фотографите.

Италианката публикува няколко снимки и 
видео от Bal Tiepolo. За него тя е избрала черна 
рокля с бюстие в златисто и тъмно наметало.

Сред гостите на бала бяха още Амира Казар, а 
също така и Карли Клос, Тилда Суинтън и Сиена 
Милър.

А
риана Гранде успя да сбъ-
дне една от своите детски 
мечти. Певицата, която се 
интересува от космическо-

то пространство и често споделя 
публикации за планетите, бе спе-
циален гост на центъра на Нацио-
нално управление по въздухопла-
ване и изследване на космическото 
пространство (НАСА) в Хюстън.

След нейно участие в Сан Ан-
тонио, Тексас, изпълнителката се 
отбеляза, че е в центъра и показа 
как изглежда облечена в космиче-
ска екипировка.

„Благодаря ви за най-хубавия 
ден в живота ми, НАСА”, написа 
тя в Instagram и изтъкна, че още 
не може да повярва, че е видяла 
толкова интересни неща.

Младата изпълнителка разгова-
ряла с астронавтите на Междуна-
родната космическа станция чрез 
специална платформа.

Ледниците в Западна Антарктида стават все 
по-нестабилни, сочат резултатите от ново 
изследване.

Според нови изчисления на учени от Центъра 
за полярни наблюдения и моделиране в универ-
ситета в Лийдс, Англия, около 24 процента от 
леда в Западна Антарктида е нестабилен.

Специалистите използвали компютърни 
модели, за да анализират направените с помо-
щта на изкуствени спътници около 800 милиона 
измервания на дебелината на леда там. Данните 
показват, че изтънява близо една четвърт от 
ледената покривка в Западна Антарктида. През 
последните няколко десетилетия са се ускорили 
темповете на топене на голяма част от въпросна-
та ледена покривка.

Ледниците в Антарктида 
продължават да се топят

Непалският шерп Ками Рита постави нов 
световен рекорд, като за 24-ти път покори 
най-високия връх на планетата – Еверест 

(8848 метра).
Така 49-годишният алпинист счупи собстве-

ния си рекорд, който постави на 15 май. Той се 
изкачил на планината за първи път през 1994 
г. и през последните 25 години повторил това 
постижение още 23 пъти.

Рита споделя, че вече е покорил повечето от 
най-трудните и опасни върхове на планетата, 
включително Канченджунгу (8586 м), Чо Ойю 
(8188 м), Лхотце (8156) и редица други.

Първото изкачване до най-високия връх е 
направено на 29 май 1953 г. от шерпа Тензинг 
Норгей и новозеландеца Едмънд Хилъри.

Непалски шерп с рекорд: 
Изкачи Еверест за 24-ти път

Моника 
Белучи 
блесна на 
бал с маски
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Л
ятото е синоним на море, а 
морето е синоним на вакан-
ция, на приказни приклю-
чения и пътувания. Една от 
много топ летни дестинации 
безспорно е Гърция.

Миконос, Санторини, Корфу, Левка-
да... Все райски места без нито капка 
съмнение. Гърция обаче предлага 
много повече от това. Ето няколко не 
толкова популярни, но разкошни остро-
ва в южната съседка на България.

Сими
Сими е малък и кокетен остров в 

Егейско море, част от Додеканезките 

острови. Голям търговски център в ми-
налото, днес той е притегателно място 
за любителите на историята и красивата 
архитектура. Манастирът „Панормитис” 
и пристанището са задължителни спир-
ки, а живописните плажове са чудесни 
кътчета за истинска почивка.

Хиос е друг сред красивите, но не 
много известни острови в Гърция. Раз-
положен недалеч от турското крайбре-
жие, той е задължителна дестинация 

за всеки любител на гръцката кухня. 
Смокини, маслини, вина – истински оа-
зис на декадентството. Ренесансовите 
мозайки по сградите чудесно допълват 
пейзажа. Манастирът „Неа Мони” е сред 
местата, които си струва да се посетят 
тук.

Кефалония
Кефалония е един от Йонийските 

острови, който незаслужено стои в 
сянката на Закинтос, Корфу и Левкада. 
Тук можете да се насладите на чудни 
и сравнително диви плажове. Един от 

тях е Миртиус, който неслучайно всяка 
година попада в класациите за най-до-
брите плажове в света.

В списъка е и Фолегандрос. Той е 
един от най-малките от Цикладските 
острови. Пейзажът тук е повече от 
разнообразен – море, огромни скали 
и гигантски пещери. Столицата Хора е 
построена на ръба на скала, която се 
издига на 200 метра над морското рав-
нище. Освен панорамните гледки тук са 
„скрити” страхотни пренебрегнати от 
масовия туризъм плажове.

Наксос
Наксос пък е най-големият от Циклад-

ските острови, който обаче също остава 
встрани от истерията на Миконос и Сан-
торини. Почитателите на историческия 
туризъм определено няма да скучаят 
– стените на стария град и мраморната 
порта, която датира от IV век пр. Хр., са 
само част от местата, които си струва 
да се посетят. Плажовете са красиви, 
а плуването в свежите води на плажа 
Агиос Прокопиос е удоволствие.

Те са красиви, кокетни и привличащи с историята и архитектурата си

Приказните гръцки острови, 
за които никой не говори

Кефалония Фолегандос

Сими

Кефалония

Хиос Наксос





БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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