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ОТ РЕДАКТОРА

Девет процента. Толкова от имащите право 
на глас българи са подкрепили управлява-
щата партия ГЕРБ на евроизборите в неделя 
(30% гласували за тях при 30% избирателна 
активност). От тези 9% не е ясно колко са 
корпоративен и платен вот и на хора, които 
ги е страх по места да си загубят работата, 
бизнеса или някоя далаверка. Според 
спечелилата евродепутатка Мария Габриел 
гласоподавателите били простили на ГЕРБ 
скандалите от последните седмици. Що за на-
глост? Как е възможно толкова да си откъснат 
от действителността? Вероятно се получава, 
когато гледаш, четеш и слушаш контроли-
раните от властта медии, които са (почти) 
всички. Борисов поне имаше благоразумието 
да не се появи в изборната нощ и да се радва, 
че ще имат един евродепутат повече от БСП.

Той вероятно осъзнава, че успяха да 
дръпнат през последната седмица пред БСП 
именно заради благоприятното медийно от-
разяване на иначе брилянтните му ПР ходове 
с огледи на пътища, магистрали и телевизион-
ни интервюта без нито един критичен въпрос, 
с контекст или контриране с факти. Дано 
БСП и опозицията да са си припомнили, че 
Борисов е отличен комуникатор и политик по 
време на избори, а медиите само му помагат.

Но Габриел може и да е права – да гласу-
ваш за ГЕРБ означава, че прощаваш корупци-
ята, че я приемаш за норма на управлението. 
А вероятно и че искаш да бъдеш част от 
нея. На много места, особено в по-малките 
градове и села, гласуването за ГЕРБ е израз 
на страх – този путинизиран модел, където 
благосъстоянието на бизнесмените и 
техните служители зависи не от държавата 
като правила и институции, а от партията 
и нейните наместници по места. Ако си 
добре с властта, бизнесът ти ще е ОК, ще има 
работа за хората ти и всички – искат или не 
– отиват да гласуват под строй за партията, 
която се е превърнала в държава или обра-
тното. В по-големите градове и в столицата 
обаче това става по-трудно. Защото все пак 
в тъмната стаичка човек е сам и е склонен 
да иска да прецака системата. В по-малките 
градове хората по-трудно се решават, но в 

по-големите е по-лесно.
Иначе как да си обясним, че Десислава 

Иванчева – осъдената за корупция кметица 
на столичния район „Младост“, е  7-а полити-
ческа сила, изпреварва с гласове 4 партии и 
коалиции, включително Валери Симеонов, 
„Атака“ и АБВ на Калфин–Първанов. Защо ли? 
Хората едва ли вярват в нейната невинност. 
Но смятат, че властимащите с помощта на 
подчинената или пък ръководеща всичко 
прокуратура (зависи от гледната точка) 
я превърнаха в мъченица за назидание. 
Назидание за онези, които решат, че може 
да бъркат в кацата с меда, без да се отчитат 
или да се съобразяват с когото трябва. А 
всички знаем с #Кой точно. Вотът за Иванчева 
показва също, че мнозинството не вярва в 
съдебната система.

Добрата новина е, че избирателите все пак 
масово отхвърлиха посланията на антиев-
ропейските, хомофобски и екстремистки 
партии и кандидати. 

А в чужбина дори има признаци на живот, 
след като „Демократична България“ се оказа 
водеща политическа сила за българите, жи-
веещи зад граница – тези, които пращат над 
милиард евро всяка година в страната и са де 
факто най-големият инвеститор в България, 
макар и да не живеят там. Остатъците от 
автентичната десница дават някакъв признак 
на живот въпреки негативната кампания 
срещу тях в медиите на Пеевски (едната от 
които дори беше санкционирана от ЦИК) 
и социологическите агенции, които даваха 
два пъти по-малък резултат на ДБ от реално 
получения в неделя. Дано не повторят греш-
ките от последните десетина години, където 
личните им разправии, его и дрязги попречи-
ха на създаването на силна дясна коалиция с 
политики, в които хората да повярват. И ако 
може да намерят някой харизматичен лидер 
– все пак изборите са малко и като конкурс за 
красота. За съжаление.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Разследването на авиока-
тастрофата край Ихтиман, 
при която в неделя 
загинаха мъж и жена, 
продължава. Според 
първоначалните данни, 

след като е набрал височина, малкият 
двуместен самолет, пилотиран от мъжа, 
е изпаднал в свредел, паднал е и се 
е самозапалил. Машината е изгоряла 
напълно. От Министерството на транс-
порта съобщиха в неделя, че в 11,32 ч. е 
бил получен сигнал за възникнал инци-
дент с малък експериментален самолет.

Четири са версиите, по които се 
работи – технически отказ, лошо 
време, влошено здравословно състоя-
ние на пилота или пилотска грешка. 
Директорът на специализираното звено 
за разследване на авиационни събития 
към Министерството на транспорта 
Христо Христов заяви в понеделник, 
че е рано да се посочи причината за 
трагичния инцидент.

Той напомни, че от началото на годи-
ната има една катастрофа, която стана 
на територията на Република Северна 
Македония, в която загинаха българ-
ски пилот, съпругата и двете му деца. 
„Втората катастрофа беше през мина-
лия месец в с. Оризари. Там загинаха 
пилотът и спътникът му с един малък 
свръхлек самолет. Досега са загинали 8 
души в авиоинциденти, а през миналата 
година те бяха двама”, каза Христов. 
Според него, за да се намали броят на 
тези инциденти, трябва 

да се подобри обучението 
на хората 

и поддържането на летателните апара-
ти.

Самолетът е регистриран в Италия, 
което прави разследването сложно. 
Очевици разказват, че след излитането 
на самолета малко след 11 часа са ви-
дели как самолетът е набрал височина 
около 60-80 метра, започнал е маневра 

наляво и е паднал. „По време на инци-
дента бях в градината и видях, че този 

самолет лети много високо. Даже ми-
сля, че и в събота беше тук, но летеше 
много високо“, разказа кметът на село 
Черньово Маргарита Каймакчийска 
пред Нова телевизия. 

По думите й жителите на селото са 
подали жалба за шума от самолетите. 
„Това летище съществува от 10 години. 
В началото се обучаваха за летци. След 
това се обучаваха парашутисти. Тази 
година няма много самолети. Летят 
повече в събота и неделя. Шумът обаче 
много пречи на хората. Ние сме писали 
жалби, но ни отговориха, че шумът 
е в рамките на нормалното”, обясни 
тя. И допълни, че това не е първият 
инцидент в общината. „Преди години 
самолет беше паднал в житата, но 
нямаше жертви”, каза Каймакчийска. 
Според зам.-кмета на община Ихтиман 
Даниела Митева летището се намира 
на по-малко от 2 км и е нормално 
шумът да пречи на спокойствието на 
жителите. Тя допълни, че летището е 
частен имот и има наематели, но не 
може да конкретизира коя е фирмата 
наемател. „В момента виждам, че 
има само един летателен самолет. 
Надявам се разследващите органи 
да излязат с компетентно решение и 
да се разбере каква е причината за 
инцидента”, каза тя.

Двама загинаха с малък самолет Двама загинаха с малък самолет 
край Ихтиманкрай Ихтиман
Четири са версиите за трагичния инцидент, по които се работи 
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Със свое решение Министер-
ският съвет одобри проект 
на Закон за изменение на 
Закона за политическите 

партии, съобщиха от правителствената 
пресслужба.

Със законопроекта се предлагат 
промени, които уточняват правилата 
за формиране и разпределение на 
държавната субсидия, уреждат се също 
така отношения във връзка с прила-
гането на закона в предходни години. 
От правителството се мотивират, че в 
съответствие с обществените нагласи 
предлаганите промени ще доведат 
до икономия на бюджетни средства и 
фиксирането на субсидиите в размера 
от 11 лв. за действително получения от 
партията или коалицията глас. При така 
предложената законова уредба общият 
размер на държавната субсидия за поли-
тическите партии и коалиции за една 
година ще бъде намален с 6,5 млн. лева. 
Предложеният начин на изчисляване на 
общия размер на държавната субсидия 
за политическите партии и коалиции ще 
бъде отнесен за периода от 26.05.2016 
г. до изплатената към 30.04.2019 г. и 
икономията за бюджета би възлязла на 
18,6 млн. лева.

Един от големите скандали по време 
на предизборната кампания бяха раз-
критията на Слави Трифонов, който из-
числи, че партиите получат от държавата 

по 13.23 лв. на глас вместо предвидените 
в закона 11 лв. Става въпрос за дър-
жавната субсидия, на която имат право 
представените в парламента формации 
и партиите, събрали подкрепата на над 
1% от гласувалите на парламентарните 
избори. Трифонов цитира справка от 
Министерството на финансите, която 
по думите му е предоставена по Закона 
за достъп по обществена информация. 

Според публикуваните данни за 2018 г. 
ГЕРБ е получила 15 181 092 лв. субсидия 
при 1 147 292 гласа, или 13.23 лв. на глас; 
коалицията „БСП за България” е получи-
ла 12 643 144 лв. при 955 490 гласа, или 
13.23 лв. на глас; Коалицията „Обединени 
патриоти” е получила 4 214 592 лв. при 
318 513, или 13.23 лв. на глас; ДПС е 
получила 4 181 028 лв. при 315 976 гласа, 
или 13.23 лв. на глас; „Воля” е получила 

1 927 084 лв. при 145 637 
гласа, или 13.23 лв. на глас; 
„Възраждане” е получила 501 
444 лева при 37 896 получе-

ни гласа, или 13.23 лв. на глас.
Трифонов коментира, че това е така, 

защото по 11 лв. субсидия са отпускани 
за всички действителни гласове на 
последните парламентарни избори, в 
т.ч. и „Не подкрепям никого”, а не само 
за гласовете на шестте формации. Сега 
правителството уточнява точно тези 
разпоредби, за да се избегне подобно 
разминаване.

Правителството фиксира 
11 лв. на глас за партиите

Намаляват субсидиите им с 6,5 млн. лв.
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Съд в Румъния осъди най-влия-
телния политик в страната на 
три години и половина затвор 
за корупция. Осъдителната 

присъда на лидера на управляващата 
Социалдемократическа партия Ливиу 
Драгня идва след присъда от 2018 г., 
свързана с назначаването на двама пар-
тийни членове в държавна агенция.

Драгня, който вече беше блокиран 
да стане министър-председател заради 
присъда от 2016 г. за фалшифициране 
на гласове, се очаква да бъде хвърлен в 
затвора в рамките на 24 часа.

Партията на Драгня претърпя тежка 
загуба на изборите за Европейски парла-
мент, падайки до второ място зад опози-
ционната Национална либерална партия.

Освен това незадължителният рефе-
рендум, организиран по инициатива 
на президента Клаус Йоханис, който се 
опитва да окаже натиск върху прави-
телството 

да прекрати опитите да 
бламира 

антикорупционните мерки, спечели 
подкрепата на 80 процента от избира-
телите.

Президентът на Румъния Клаус 

Йоханис приветства резултатите на 
страната на изборите за Европейски 
парламент. Той коментира, че изборите 
показват, че демокрацията в Румъния 
е узряла, гражданите разбраха колко 

силно оръжие е гласуването.
В телевизионно обръщение Йоханис 

заяви, че подкрепата на повечето 
румънци за забрана на помилване-
то и амнистирането на осъдени за 

корупция, което беше подложено на 
референдум заедно с евроизборите, 
показва, че „крадците и престъпниците 
принадлежат на затворите, а не начело 
на държавата”.

„Никой не е и никой не трябва да 
бъде над закона. Никой не може да 
използва управлението в Румъния за 
личен интерес”, категоричен е той.

Въпреки че приветства резултатите, 
референдумът не е правно обвързващ 
и не е ясно какво ще направи президен-
тът, за да се приложи.

Румънците с преобладаващо мно-
зинство отхвърлиха мерките на упра-
вляващите, за които смятат, че целят да 
затруднят справянето с необузданата 
държавна корупция. Двойното гласува-
не беше 

първият голям тест 
за популярността на социалдемократи-
те, чиито реформи на съдебната систе-
ма и промените в законодателството 
за борба с корупцията предизвикаха 
остри критики от страна на европейска-
та администрация в Брюксел и от САЩ.

На референдума 
избирателите трябваше 
да решат дали на пра-
вителството трябва да 
се забрани да променя 
съдебното законодател-
ство чрез извънредни 
декрети – както може 
да го направи сега – и 
дали те искат национал-
на забрана за всякаква 
амнистия и помилване 
за престъпления, свър-
зани с корупция.

Според данни на 
Националното изби-
рателно бюро изби-
рателната активност 
е била 41 процента, 
което е над 30-те 
процента, необходими 
за валидността му. 
Анализаторите очакват 
голяма част от гласува-
лите в референдума да 
са за срещу мерките на 
управляващите.

„Референдумът беше изключително 
успешен. Благодаря ви, румънци. Това 
е ясен вот за правилна политика, за 
истинска справедливост. Никой поли-
тик не може да пренебрегне вашето 
ясно гласуване за независима съдебна 
власт”, подчерта Йоханис.

„Резултатът от референма е очевидна 
победа срещу Социалдемократическата 
партия”, изтъкна Сержиу Миску, който 
е професор по политически науки, като 
допълни: „Референдумът беше органи-
зиран, за да стимулира протестния вот 
срещу Социалдемократическата партия 
преди президентските избори.”

Румъния ще проведе президентски из-
бори по-късно тази година, като Йоханис 
е фаворит да спечели втори 5-годишен 
мандат. Парламентарните избори трябва 
да се проведат през 2020 г.

Прокуратурата осигури поредица 
от присъди през последните години 
срещу депутати, министри и кметове. 
Разследванията разкриха конфликти на 
интереси, злоупотреба с власт, измами 
и възлагане на обществени поръчки 
срещу подкупи.

Най-влиятелният политик в Румъния Най-влиятелният политик в Румъния 
влиза в затвора за корупциявлиза в затвора за корупция

Ливиу Драгня осъден на 3 години зад решетките

Ливиу Драгня

КлаусЙоханис





ГЕРБ спечели поредната 
си изборна победа на 
европейските избори в 
България. Партията отново 
е първа политическа сила. 
До урните обаче отидоха 

по-малко от 30% от имащите право на 
глас. При близо 100% обработени про-

токоли от ЦИК ГЕРБ има 30,94%. Втора 
е БСП с 24,24%. Трето е ДПС с 16,36%. 
Четвърти са воеводите от ВМРО със 
7.42%. Пета е коалиция „Демократична 
България“ с 6,24%.

При тези резултати ГЕРБ ще получи 
6 или 7 мандата, БСП – 5, ДПС – 3, 
ВМРО – 1 или 2, и 1 място остава за 
„Демократична България“. По предвари-
телна информация Сергей Станишев ще 
измести втория в листата на БСП с пре-
ференциален вот. А Андрей Слабаков 
също е на второ място с преференциа-
лен вот в листата на ВМРО и ще влезе в 

Европарламента, ако партията има две 
места.

Кои точно ще станат евродепутати 
обаче, ще се знае, след като се отчете 
и преференциалният вот. На европей-
ските избори, за разлика от парламен-
тарния и местния вот, дори водачът на 
листата може да бъде изместен чрез 

преференции. Според предварителните 
данни 

най-силен е 
преференциалният вот 

сред гласувалите за БСП и за 
„Демократична България“.

Според всеобщата оценка на анализа-
тори ГЕРБ са обърнали резултата в своя 
полза, след като в началото на кампани-
ята мнозина предричаха дори победа 
на БСП. В началото на кампанията се 
разрази скандалът „Апартаментгейт“, 
при който стана ясно, че висши пред-
ставители на ГЕРБ са си купили имоти 

на цени, много по-ниски от пазарните. 
Това доведе до голям брой оставки, 
включително и на втория човек в пар-
тията Цветан Цветанов, а премиерът 
Бойко Борисов взе кампанията на ръчно 
управление. По време на цялата кам-
пания Борисов обикаляше страната и в 
свой стил откриваше различни обекти 

и пропагандираше успехите на своето 
управление.

Допълнителна причина за по-слабия 
резултат на БСП станахa вътрешните 
раздори в партията. Евролистата бе 
сформирана след напрегнато и дълго 
заседание на националния съвет. На то-
ва заседание лидерът Корнелия Нинова 
на практика бе бламирана, след като 
листата, която тя предложи, претърпя 
огромна промяна. Нинова дори не 
предвиждаше да включи в нея лидера 
на европейските социалисти Сергей 
Станишев, който обаче получи подкрепа 
от пленума.

В разгара на кампанията ръковод-
ството на БСП начело с Нинова за 
пореден път манифестира из центъра 
на София на шествие по случай 9 май, 
на което се издигаха портрети на Ленин 
и Сталин. Това вероятно също допри-
несе за по-слабия й резултат, тъй като 
отблъсна доста избиратели от перифе-
рията.

ДПС успя да възвърне позиции 
след големия удар, който претърпя 
от появата на ДОСТ. Голямата интрига 
в партията е дали Делян Пеевски ще 
отиде в Европарламента. Той е избран 
за евродепутат, но не е изключено да 
се откаже под натиск от европейските 
либерали. Подобен случай имаше и 
преди 5 години. Тогава Пеевски се 
отказа, като неофициално стана ясно, 
че това е именно заради натиск от 
либералите. Според секционните 
протоколи 

Пеевски е загубил 
преференциалния вот 

в с. Св. Петка, където гласува.
За пръв път ВМРО постига са-

мостоятелен изборен успех, след 
като също ще има мандат или два в 
Европарламента. Досега партията 
никога не беше прескачала бариерата 
за национален или Европейски парла-
мент самостоятелно. Този път обаче, 
най-вече заради активната работа на 
Ангел Джамбазки, воеводите ще имат 
свой представител. Лидерът на ВМРО 
Красимир Каракачанов се изказа из-
ключително негативно спрямо „Атака“, 
с която все още са заедно в коалицията 
„Обединени патриоти“. Каракачанов 
заяви, че кампанията на „Атака“ е била 
съпътствана от лични нападки към него 
и Джамбазки, което той няма как да 
забрави.

„Демократична България“ също успя 

да влезе в Европарламента, въпреки че 
според предварителните прогнози на 
социолозите шансовете на формацията 
бяха минимални. Особено интересен е 
фактът, че формацията е първа сила за 
българите в чужбина. Досега обикнове-
но фаворит зад граница беше ГЕРБ.

Активността на евровота в България 
винаги е била ниска, но този път тя е 
едва около 26%. Това контрастира с не-
обичайно високата активност в Европа. 
За тази активност вероятно допринесе 
и фактът, че изборният ден бе последен 
от трите последователни почивни дни 
около 24 май.

ГЕРБ обърна мача и пак би БСПГЕРБ обърна мача и пак би БСП

„Демократична България“ с мандат в Европарламента
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Премиерът Бойко 
Борисов коментира 
резултатите от евро-
вота и поредната 
изборна победа на 
ГЕРБ. “Очевидно е, 

че беше силно преувеличена ролята 
на Цветанов и този залп срещу него 
– да отстрелят флагмана, така че без 
него едва ли не ще спечелят изборите. 
Видяхте, изтеглих го назад, структурите 
си работят”, каза Борисов.

Той допълни, че е доволен от пред-
ставянето на партията.

“Ами доволен съм, щом сме победи-
тели при този хейт, при това участие 
на президента. Благодаря на хората, че 
не се подведоха по тази злоба, по тази 
жлъч”, заяви Борисов.

Според него от левицата „нито една 
европейска тема не вдигнаха” в хода на 
предизборната кампания.

Коментарът на Борисов бе направен 
по време на поредната му инспекция 
на пътища. Той изтъкна, че сега се 
реализира  обещаваното от “хиляди 
политици” – тунел под Шипка. А дого-
дина магистрала “Хемус” щяла да стигне 
между Севлиево и Габрово. През август 
започва работата по два лота по пътя 
между Русе и Велико Търново. “Всеки 
ден работа, работа и работа – и оставяш 
на поколения наред да се възползват 
от това, което си направил”, обобщи 
Борисов.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова 
заяви, че партията ще избира нов 
председател, като по новия устав това 
ще стане чрез пряко вот на всички 
нейни членове. Самата Нинова също 
щяла да се кандидатира. Тя призна 
изборната загуба, но изтъкна, че БСП е 
единствената партия, която получава 
повече гласове в сравнение с евроиз-
борите през 2014 г. Тогава социалистите 
получиха 424 хил. гласа, а сега 450 хил. 
БСП ще проведе и общински и областни 
конференции, на които също ще се 
избира ръководство. Нинова изтъкна, 
че най-големият проблем според нея е 
ниската избирателна активност, която 
не дава достатъчна легитимност на 
политическото представителство.

Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ 
се отказа от мястото си на евродепутат. 

Той обясни, че е бил водач на листата 
само за да покаже колко са важни тези 
избори. Според Карадайъ ниската 
избирателна активност се дължи на 
това, че българите са на грубет, а не на 
почивка. Той благодари на избирате-
лите и на активистите и се похвали с 
проевропейската и позитивна кампа-
ния на ДПС.

“Разяснихме, че България има нужда 
от ясна програма за ускорено догон-
ващо развитие в рамките на ЕС”, заяви 
Карадайъ. Според него политиците са 
длъжни да направят така, че да създа-
дат условия да не обезлюдяват малки-
те населени места в България.

Вицепремиерът и лидер на ВМРО 
Красимир Каракачанов пък заяви, 
че не знае как ще се гледат в очите с 
коалиционните партньори от “Атака” в 

коалицията “Обединени патриоти”
„Атака” плюха по мен, по ВМРО, по 

цялата ни кампания по грозен начин, 
не знам как ще се гледаме в очите”, 
каза Каракачанов.

Той изтъкна, че Валери Симеонов е 
запазил джентълменски тон по време 
на кампанията. Каракачанов благодари 
на хората, които са гласували за листа-
та на ВМРО и Ангел Джамбазки.

“8% българи гласуваха да се спрат 
експериментите с историята, с бъл-
гарското семейство, хората са казали 
„Не” на имиграцията и на Турция в ЕС”, 
обясни Каракачанов.

Радан Кънев ще бъде евродепутатът 
на „Демократична България”. Той ще 
бъде част от ЕНП, но ще остане все така 
критичен към ГЕРБ, които са членове 
на същото политическо семейство.

„Има един много голям извод на тези 
избори, а той е, че БСП не може да бъ-
де алтернатива”, коментира Кънев. Той 
отговори на въпрос как ще работи по 
теми, които са от национален интерес, 
редом с останалите евродепутати, сред 
които и Делян Пеевски.

„Не съм имал честта да работя с г-н 
Пеевски, не съм го виждал да работи. 
ЕП не е място, където се събират 
национални фракции, за да се борят 
помежду си. Ние много ясно сме 
казали за какво отиваме в ЕП”, заяви 
Радан Кънев.

Той допълни, че се очертават много 
малко въпроси, по които ще може да 
работи заедно с националисти и ев-
роскептици. Кънев коментира още, че 
през тази кампания не е стигнало вре-
мето да говори за европейска политика.

БСП ще избира нов председател след изборната загуба

Бойко Борисов: Ролята на Цветанов 
беше силно преувеличена

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



Европейската народна 
партия (ЕНП) и Алиансът 
на социалистите и демо-
кратите (ПЕС) се запазват 
като първа и втора поли-
тическа сила и в новия 

Европарламент, макар че губят места. 
След вота в страните от ЕС, който бе-

ше с най-висока избирателна активност 
през последните 20 години, либералите 
(АЛДЕ) се очертават като неизбежен 
балансьор в новия Европейски парла-
мент. А прогнозираното популистко 
земетресение беше заменено от зелена 
вълна, след като зелените отбелязаха 
сериозен ръст на приключилите евро-
избори. Двете най-големи политически 
групи загубиха за първи път мнозин-
ството си в Европейския парламент. 
Въпреки че ЕНП успя леко да увеличи 
преднината си и печели със 182 места, 
това си остава намаление спрямо 
217 в предишния Европарламент със 
сигурност няма да се отрази на новото 
разположение на силите в бъдещия. 
Второто място остава за ПЕС, която оба-
че намалява броя на представителите 
си от 187 на 147. Така голямата 

коалиция между 
първите две сили става 

невъзможна
Трета сила е Алиансът на либера-

лите и демократите (АЛДЕ) със 109 
представители и очакванията са да 
бъде неизбежен балансьор. Зелените 
– Европейски свободен алианс, се 
представиха изключително добре на 
вота и ще имат 69 депутати, което е със 
17 места повече от тези, които имаха в 
досегашния Европарлмент. Зелените 
произведоха изненада на тези избори, 
като неочаквано станаха трети във 
Франция и втори в Германия. Те постиг-
наха добри резултати също в Белгия, 
Холандия, Финландия и Дания.  Следват 
Европейските консерватори и рефор-
мисти (ЕКР) с 59 места и две евроскеп-
тични партии – Европа на народите и 
свободите (ЕНС) с 58 и Европа на свобо-
дата и пряката демокрация (ЕСПД) с 54. 
38 депутати ще има Европейска обеди-
нена левица/Северна зелена левица. 
В новия Европарламент освен това ще 
има шестима необвързани и 29, които 
попадат в графата „други“.

Това е и причината водещият канди-
дат на ЕНП за председател на бъдещата 
Еврокомисия Манфред Вебер да при-
зове още веднага след първите про-
гнозни резултати за широка коалиция, 
която да включва социалдемократите, 
либералите и зелените. Вебер обаче бе 
категоричен, че в такава коалиция 

няма да има място 
за крайнолеви и 

крайнодесни 
популисти. Европейските либерали от 
своя страна дадоха да се разбере, че 
смятат да поискат един от основните 
постове в ЕС. Една от водещите канди-
дати на АЛДЕ за бъдещ председател на 
ЕК е Маргрете Вестагер. 

Въпреки че крайнодясно земе-
тресение не се случи, популистите 
постигнаха успех. Двете атниевропйски 
и популистки групи Европа на нациите 
и свободите и Европа на свободата и 

пряката демокрация ще имат повече 
места в новия парламент. 

Италианският вицепремиер и въ-
трешен министър Салвини изведе 
крайнодясната партия „Лига” до победа 
на евровота, като отбеляза най-добрия 
резултат в историята си. На пресконфе-
ренция Салвини заяви, че е „невероятен 
успех“, че „Лигата” стана първа партия 
в Италия, след като бе отписана като 
„застрашена от изчезване само преди 
пет години”. 

Във Франция центристката партия 
на президента Еманюел Макрон загу-
би, макар и с малко от крайнодесния 
„Национален сбор“ на Марин льо 
Пен. Льо Пен определи резултата 
като „победа за народа” и призова за 
нови парламентарни избори, тъй като 
според нея вотът е бил „референдум“ 
за политиките и дори за личността на 
Макрон. 

Победа постигна и новосформи-
раната „Партия Брекзит“ на Найджъл 
Фараж въъв Великобритания. Тя полу-
чава 31,71 на сто от гласовете. Втора е 
Либералдемократичната партия с 18,55 
на сто, а лейбъристите са трети с 14, 05 
процента. На острова Зелените изпре-
варват управляващата Консервативна 
партия, която е едва пета. Това е 

още един удар върху 
консерваторите на 

Тереза Мей
която още преди това обяви, че ще по-
даде оставка. В Германия най-висок ре-
зултат има Християндемократическата 

партия (28,7% ) на Анегрет Крамп-
Каренбауер, която смени на поста 
Ангела Меркел. Там Зелените са на 
второ място с 20,7 на сто, следвани 
от социалдемократите с 15,6 про-
цента. Популистката “Алтернатива за 
Германия” получава 10.8%. 

Управляващата Австрийска народ-
на партия на канцлера Себастиан 
Курц печели  34.9%, втора е 
Социалдемократическа партия с 23.4 
на сто, а трета въпреки корупционния 
скандал е крайнодясната Партия на 
свободата със 17.2 на сто. В Австрия 
зелените са четвърти  с 14%.

Канцелрът Курц бе свален при вот на 
недоверие, внесен след сътресенията в 
кабинета заради скандала „Ибисагейт”, 
ден след евровота. - Това е там, където 
пише за Австрия, последно изречение.

В Испания победата е за премиера 
социалист Педро Санчес с 32,84 на сто. 
Испания ще е и с най-много представи-
тели в групата на ПЕС в Европарламента 
– 20. Втора е Народната партия с 
20,13%, следвана от каталунската 
либерална партия “Граждани” с 12,18%. 
Четвърта е коалицията между “Унидос 
Подемос”, обединената левица и две 
каталунски партии, а крайнодясната 
„Вокс“ получава 6,2 на сто. 

В Полша управляващата “Право и 
справедливост” на Ярослав Качински 
печели с 43,1%. Втора е т. нар. 
Европейска коалиция, обединяваща пет 
опозиционни проевропейски партии, 
между които и Гражданска платформа 
на председателя на Европейския съвет 
Доналд Туск. Тя получава 38,4% от 

гласовете.
Категорична победа постигна упра-

вляващата партия ФИДЕС на Виктор 
Орбан в Унгария, която спечели 52,33% 
от гласовете. Там втора е Демократична 
коалиция с 16,19 на сто, следвана от 
младежкото движение „Моментум“ с 
9,89%. Крайнодясната партия „Йобик” е 
с 6,41 на сто от гласовете. 

Националистите печелят и в Белгия, 
където Нов фламандски алианс е с най-
висок резултат – 13,47 на сто, следван 
от крайнодясната „Фламандски инте-
рес“ с 11,45%. В Холандия обаче 

победиха 
проевропейските партии
Формацията на вицепрезидента и 

кандидат на ПЕС за нов председател 
на ЕК Франс Тимерманс печели 19 на 
сто гласовете. Зелените получават 10.9 
на сто, а новосформираният Форум 
за демокрацията на популиста и ев-
роскептик Тиери Боде е четвърта също 
с 10,9%.

В Гърция се очертават предсроч-
ни избори, след като в понеделник 
премиерът Алексис Ципрас обяви, 
че иска предсрочен вот, след като 
СИРИЗА загуби от опозиционната 
дясноцентристка „Нова демокрация“. 
„Нова демокрация” ще има осем места 
в новия Европрламент, а СИРИЗА 
седем. 

28-те държавни глави и правител-
ствени ръководители се събраха във 
вторник в Брюксел, за да обсъдят 
резултатите от вота и кандидатите за 
ключовите позиции в ЕС.

Големите партии ЕНП и ПЕС губят позиции, зелена вълна 
вместо популистко земетресение  

Десните популисти не успяха да 
превземат Европа
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Ако изборите за 
Европейски парламент 
са мерило за състоя-
нието на Европейския 
съюз, едно нещо 
изглежда ясно: изби-

рателите искат промяна, но не и 
фундаментално премоделиране на 
европейския проект.

Въпреки че европейските избори 
нанесоха удар по центристките партии, 
които заемаха господстващо положе-
ние в ЕП в продължение на 40-годиш-
ната му история, те не произведоха 
„земетресението”, предричано от Стив 
Банън, бивш стратег на американския 
президент Доналд Тръмп и символ на 
популисткото движение.

Резултатите от произведените из-
бори ознаменуваха края на голямата 
коалиция между десноцентристката 
Европейска народна партия (ЕНП), 
където членува германската канцлерка 
Ангела Меркел, и Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите (ПАСД), 
които заедно не получават мнозинство 
в 751-местния ЕП.

„Монополът върху властта 
е нарушен” 

Това заяви Маргрете Вестагер, 
която е кандидатът за председател на 
Европейската комисия на Алианса на 
либералите и демократите в Европа 
(АЛДЕ).

Нейната група беше сред печелив-
шите вчера, нараствайки до 105 места, 
според предварителните резултати, 
с подкрепата на френския президент 
Еманюел Макрон. Зелените също се 
представиха неочаквано добре, като се 
класираха четвърти с 67 места.

„Зад всичко това стои вот за промяна 
на статуквото”, каза Сузи Денисън от 
мозъчния тръст Европейски съвет за 
външни отношения.

Високата активност от близо 50% – 
нарастване с 8%, обърнало негативната 
тенденция на постоянен спад, показва, 
че избирателите възприемат изборите 
като решаващи за бъдещето на ЕС, 
посочи тя. Мнозина 

в Брюксел се страхуваха 
от нещо много по-лошо

след като популистки партии като 
управляващата в Италия „Лига” и 
Националният сбор на Марин льо Пен 
във Франция обещаха да премоделират 
ЕС според възгледите си.

Въпреки че крайната десница постиг-
на успехи, лидерът на „Лигата” Матео 
Салвини остана далеч от своята цел 
да състави най-голямата група в ЕП с 
новия си Европейски алианс на народи-
те и нациите.

Като цяло евроскептичните десни 
групи спечелиха в новия ЕП 172 места 
– само със 17 места повече, отколкото в 
досегашния, според частичните резул-
тати от неделя.

Междувременно крайнодесният 
спектър в ЕП ще остане разделен, като 
ще включва още Европейските консер-
ватори и реформисти, където членуват 
управляващите във Великобритания 
консерватори и в Полша партията 
„Право и справедливост” (ПиС). Всичко 
това, при условие че разделенията 
между Салвини и неговите съмишлени-
ци бъдат преодолени.

Денисън обаче твърди, че би било 
грешка да се смята, че ЕС е избегнал на 
косъм най-лошия сценарий. „Това ще е 
един от най-големите рискове на тези 
евроизбори”, каза тя пред ДПА.

В крайна сметка представителството 
на крайната десница в новия ЕП е почти 
23 процента, което й дава достатъчно 
бламиращо влияние, за да оказва 
натиск върху центристките партии.

„Бих го определила по-скоро като 
последен шанс за 

Европа да докаже, че 
е способна да смени 

посоката 
– добави Денисън.

Първият тест ще бъде назначаването 
на председател на ЕК, което ще подло-
жи на изпитание и системата с водещи 
кандидати, съгласно която германецът 
Манфред Вебер от ЕНП предяви пре-

тенции за поста.
Близките часове ще са решаващи, ако 

Вебер иска да си осигури мнозинство 
в ЕП, който има последната дума при 
назначаването. Той обаче има нужда и 
от подкрепата на европейските лидери, 

които ще проведат първия кръг от 
разговори утре.

„Моята протегната ръка е към всички 
онези, които подкрепят обединена 
Европа”, каза Вебер, като подчерта, че 
ЕНП има „мандат от избирателите”.

Въпреки че той е лидер на ЕНП, която 
включва почти една трета от 28-те 
лидери на блока, европейските столици 
в най-добрия случай са хладни към 
Вебер, който няма опит в управлението.

Това назначение е част от сложни 
преговори за висшите постове в ЕС, 
включително за приемник на председа-
теля на Европейския съвет Доналд Туск, 
следващия шеф на европейската дипло-
мация и президента на Европейската 
централна банка, в които играят роля 
националността, полът и политическата 
принадлежност.

През миналия месец Туск призова 
европейските лидери да вземат „бързи 
решения” и оказа натиск да се постигне 
решение за всички постове преди 
следващата официална среща на върха 
в края на юни.

Новото мнозинство в ЕП обаче веро-
ятно ще направи процеса по-сложен 
в момент, когато партии от различни 
части на политическия спектър се 
борят за влияние.

„Бих се обзаложил, че преоблада-
ващото мнозинство от европейските 
граждани не се интересуват толкова 
(от това) кой ще оглави следващата 
ЕК”, каза Франс Тимерманс, водещият 
кандидат на социалистите.

По-важно за тях, допълни той, е да 
се състави алианс, който да се заеме с 
основните им проблеми като социал-
ната справедливост и климатичните 
промени. 

Стив Банън: „Всеки ден ще е 
като Сталинград”

Бившият главен стратег на 
Доналд Тръмп Стив Банън 
каза, че европейската инте-
грация е приключила след 

победите на националистически и 
популистки партии на изборите за 
Европейски парламент в Италия, 
Франция и Великобритания.

Според Банън резултатите показ-
ват, че европейският център рухва, а 
традиционните десно-леви политики 
са заменени от битка между „нацио-
налистически срещу глобалистки” 
сили.

По думите му „хората си връщат 
своите страни... Това е само началото. 
С времето това ще става все по-сил-

но”, заяви той.
Не е ясно дали различните на-

ционалистически, популистки и 
крайнодесни партии в Европа ще 
могат да сформират единен блок в 
Европейския парламент. А дори да 
го направят, те ще са много далеч от 
постигане на мнозинство.

Въпреки това Банън предрече, че 
„супергрупа”, съставена от евроскеп-
тични партии, ще блокира всякакви 
опити за задълбочаване на интегра-
цията между държавите в ЕС. „Всеки 
ден ще е като Сталинград”, каза той, 
имайки предвид една от най-ожесто-
чените битки през Втората световна 
война.

Избегна ли Европа Избегна ли Европа 
удара на удара на 
националистите?националистите?

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

Сн.: АП/БТА



Дясната коалиция 
„Демократична 
България“ е изборът на 
българите в чужбина, 
сочат данните на ЦИК. 
ДБ успя да пребори 

ГЕРБ и БСП и в седемте секции, които 
бяха разкрити за европейските избори 
в САЩ и Канада.

Изборният ден тук мина вяло и при 
ниска избирателна активност, защото 
много малко от имигрантите отговарят 
на условието за уседналост – да са 
живели в страна от Европейския съюз 
през последните 60 дни. Общо 205 
души са пуснали бюлетина в САЩ, а 46 
в Канада.

Партията, която предпочитат най-
много имигрантите от тази страна на 
Океана, е „ Демократична България“, 
която събра общо 91 гласа, или 36.3%. 
ГЕРБ е втора политическа сила според 
българите в Северна Америка с 91 гласа 
и 26.3%, а трети са БСП с 12.4%.

Ето как гласуваха нашите сънародни-
ци в петте секции:

ЧИКАГО
49 души са гласували в избирателната 

секция в генералното ни консулство в 
Чикаго в неделя. В Чикаго специално 
да гласува дойде и най-младият профе-
сор в Кеймбридж – българинът Деаян 
Михайлов (виж карето).

Резултатите показват следното раз-
пределение: ГЕРБ – 18, „Демократична 
България“ – 15, БСП – 4, ВМРО – 7, 
Десислава Иванчева, „Атака“ и 
“Възраждане” получават по един глас. 
Една бюлетина е недействителна.

Най-много преференциални гласове 
са получили ГЕРБ – 9. Ева Майдел е по-
лучила подкрепата на четирима души, 
Мария Габриел и Ивелина Василева 
– на двама, а Александър Иванов – на 
трима. Шестима българи са предпочели 
да отбележат конкретен кандидат за 
„Демократична България“.

НЮ ЙОРК
В Ню Йорк имаше две секции – една 

в генералното ни консулство и една 
в постоянното представителство на 
страната ни в ООН.

В консулството гласуваха общо 28 
души. 15 са подкрепили „Демократична 
България“, 5 – ГЕРБ, 4 – БСП, 2 – ВМРО, 
1 – “Възраждане”. Един избирател е 
посочил, че не подкрепя никого.

В ПП към ООН пусналите бюлети-
на са 18. В тази секция победител е 

„Демократична България“ с 10 гласа, 
ГЕРБ и БСП имат по 3 бюлетини. По един 
глас получават независимите кандида-
ти Венислава Атанасова и Десислава 
Иванчева (осъдената за корупция 
кметица на район “Младост” в София).

ВАШИНГТОН
Най-активни бяха българите в столи-

цата Вашингтон – там за евродепутати 
са гласували 85 души до затварянето 
на изборната секция. И там печели 
„Демократична България“ с 33 гласа, 
ГЕРБ получават 25, а БСП – 6.

В столицата българите масово са 

изразили преференциален вот за 
кандидати на ГЕРБ, като най-много те са 
за Мария Габриел – 4. След нея има ня-
колко кандидати, които взеха по 2 гласа 
– Андрей Новаков, Ева Майдел, Лиляна 
Павлова, Ивелина Василева. 12 души 
от живеещите във Вашингтон искат в 
листите на „Демократична България“ да 
участва Радан Кънев.

ЛОС АНДЖЕЛИС
Последни гласуват сънародниците 

ни в Лос Анджелис. Там до урните 
отидоха 25-ма българи. Вота и в Ел 
Ей печели „Демократична България“ 

с 9 гласа, следвана от ГЕРБ – с 5, 
БСП – 3, КП „Коалиция за България“, 
„Възраждане“ и „Глас народен“ – с 1 
глас. Недействителните бюлетини са 3, 
а 2 са в графата „не подкрепям никого“. 
Няма изразени преференции.

КАНАДА
Общо 32 българи са пуснали бю-

летина в Торонто в края на изборния 
ден. Разпределението на гласовете е: 
„Демократична България“ – 9, БСП – 6, 
ГЕРБ – 5, “Възраждане” – 4, ВМРО – 3. 
В Отава гласуваха само 14 души. ГЕРБ 
и БСП си поделят първото място с 
по 5 гласа. ВМРО, Зелените и Ваня 
Григорова събират по един глас. Една 
е бюлетината “не подкрепям никого”. 
Преференциите са само две – за пред-
ставители на БСП.

В Отава гласуваха 14 души, като ГЕРБ 
и БСП там имат по 5 гласа, а по един 
получават ВМРО, Зелените и независи-
мият кандидат Ваня Григорова. Един е 
отбелязал, че не подкрепя никого.

В ЧУЖБИНА
„Демократична България“ катего-

рично печели изборите в чужбина, 
оставяйки зад себе си ГЕРБ и БСП. Това 
показват данните на ЦИК от гласуването 
на сънародниците ни зад граница към 
6 ч. тази сутрин при преброени 97,38 от 
секционните протоколи.

28,68 процента от гласовете на 
емигрантите ни са именно за листата, 
водена от Радан Кънев. На второ място 
остава ГЕРБ с 22,10%, а на трето – БСП с 
15,46%.

Малцина гласуваха заради изискването за 
уседналост

СИБИЛА 
ПАТСИ

sibila@bg-voice.com

ЯСЕН 
ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

„Демократична „Демократична 
България“ би ГЕРБ и България“ би ГЕРБ и 
БСП в Северна АмерикаБСП в Северна Америка

Секцията в генералното ни консулство в Чикаго Избирателната секция в генералното ни консулство в Торонто, Канада

Секцията в генералното ни консулство в Ню Йорк

Сн.: Анастасия Върбанова
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Най-младият лектор в 
Кеймбридж, Англия, 
е българинът Деян 
Михайлов. В момента 
той се намира в 
Щатите, а в неделя 

гласува в избирателната ни секция 
в Чикаго. Решителността му да бъде 
участник в избирането на българските 
евродепутати не го спря да пътува от 
Питсбърг до Чикаго.

„Аз приемам правото си да гласувам 
като

своеобразно задължение 
към себе си и към 

България
каза той специално за BG VOICE. “В 

този случай – и към Европа. Обичам да 
изразявам своите идеи и да критикувам 
другите, затова смятам, че възможност-
та да изкажа мнение по този начин е 
нещо, което бих не подминал с лека 
ръка“, допълни той.

29-годишният Михайлов е в САЩ, за 
да работи върху нови научни разработ-
ки с негови сътрудници от университета 
в Питсбърг, „Карнеги Мелън юнивър-
сити“ (Carnegie Mellon University) и 
Mасачузетския технологичен институт.

Михайлов, както и всички други 
гласоподаватели, направи избор между 
318 кандидати, издигнати от 13 партии, 
8 коалиции и 6 инициативни комитета. 
„За съжаление за българските политици 
летвата е поставена прекалено ниско 
в днешно време“, смята той. „На първо 
място,

очаквам и изисквам 
лоялност към интересите 

на България
– след това може да се говори за по-

комплексни ценности“, каза още препо-
давателят. Според него няма нужда „да 
настигаме други народи“. „Ако вместо 
това вложим същото усилие да разре-
шим някои от основните проблеми, за 
които всички знаят – образованието и 
дребната корупция например, ще сме 
постигнали много сами за себе си без 
нужда от изтъркани сравнения“, катего-
ричен е той.

До края на годината българинът 

е ангажиран с доста служебни 
пътувания. „Само в рамките на 
тази година ще съм живял в пет 
различни държави на три конти-
нента. Надявам се въпреки това 
да ми остане време за екскурзия в 
планините на България“, сподели 
Михайлов. В областта на астро-
физиката младият преподавател 
черпи

вдъхновение от 
Стивън Хокинг и 
Ричард Файнман

„Те са успели не само да предло-
жат обяснения на сложни научни 
процеси, непознати преди тяхно-
то време, но и са имали дарбата да 
обяснят своите идеи на разбираем 
език. Това със сигурност заслужа-
ва уважението ми“, заяви той.

Засега избирателният ден 
в Чикаго протича спокойно, 
няма данни за нарушения. 
Продължаваме да следим за вас 
всичко най-интересно от изборите 
днес и гласуването в САЩ, Канада, 
България и Европа.

Най-младият преподавател в Най-младият преподавател в 
Кеймбридж гласува в ГК–ЧикагоКеймбридж гласува в ГК–Чикаго

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

Завърнали се от САЩ българи не можаха да гласуват

Районната избирателна 
комисия в Разград е полу-
чила запитвания защо 
определени хора са в забра-

нителните списъци с гласуващи и не 
могат да дадат своя глас. От комиси-
ята обясниха, че те живеели отдавна 
в България (от година и повече), но 
заради предишно пребиваване в 
Щатите не са преминали през проце-
дурата за регистрация за постоянно 
местожителство и сега не могат да 
пуснат бюлетина. Сред оплакалите 
се има и българи, живели в Дубай и 
Турция.

В избирателен район Кърджали пък 
преброиха 100 хиляди души, които 
нямат постоянен адрес в България и 
затова отпадат от избирателните спи-
съци и са в тези със заличените имена. 
Те имат настоящ адрес в Турция.

В една от столичните секции 67-го-

дишна жена е заявила пред „Дневник“, 
че е в България за кратък период от 
време. Живее в САЩ от 1991 г. и от 
комисията в секцията са й казали, че 
трябва да гласува в друга секция. „За 
мен не е от значение дали ще гласу-
вам машинно”, казва тя, отбелязвайки, 
че е по-важно да упражни правото си 
на глас.

“Майка ми не е могла да гласува 
днес, защото в избирателната секция 
са й казали, че е в забранителния 
списък, понеже има американски 
паспорт. Тя има американско граж-
данство. Последните 2 години живее 
в България, има редовен документ за 
самоличност, гласувала е на всички 
избори от 2017 г. до сега. Попитала 
е какво да направи. Отпратили са 
я към общината в Сливен, където 
имало дежурни. Тя е отишла, нямало 
никого. Навсякъде било заключено 

и нямало телефон за връзка. Не е 
могла да гласува. За първи път й се 
случва такова нещо, иначе би взела 
мерки предварително, ако знаеше, 
че е в забранителния списък. Това 
дори не е кочина. Тук е просто 
ад, пише във фейсбук Валентина 
Маринова.

Във фейсбук се оплака и българин, 
живял в Нова Зеландия. “Няколко 
години живях в Нова Зеландия, но 
от септември 2015 г. съм постоянно 
в България. Имал съм глупостта при 
изваждането на нов задграничен BG 
паспорт ( не лична карта) през 2013 г. 
да посоча временен адрес (не постоя-
нен) в далечната страна. Аз съм съвес-
тен гражданин. На миналите избори 
гласувах с допълнително дописване 
на името ми в същата тази секция 
и нямаше проблем”, пише Мартин 
Караиванов.

Преподавателят в Кеймбридж Деян Михайлов дойде в Чикаго, за да гласува в неделя



Преподавателката в 
българското учи-
лище във Вашингтон 
Надя Шишкова вече 
втора седмица е под 
полицейска защита 

в България, след като нейната сес-
тра беше жестоко убита в Костенец. 
Заподозрян е приятелят на жената, но 
полицията още не може да го открие.

“На 10 май получих обаждане по те-
лефона от другата ни сестра, че Милена 
е била нападната в дома си и убита. 
На следващия ден купихме билети с 
цялото ми семейство и дойдохме в 
България”, каза в специално интервю за 
BG VOICE Надя, която полицията укрива 
и пази към този момент.

Трупът на Милена е открит от сина й, 
който е на 14 г. През нощта тя и Стоян 
Зайков, с когото са живели на семейни 
начала, се скарали за пореден път. 
Сутринта детето видяло кръв в една от 
стаите на къщата, но там ги нямало нито 
Милена, нито Стоян. Момчето намерило 
трупа на майка си близо до дома им.  

“Той беше обсебен от нея. Никой не 
очакваше, че този човек ще психяса, 
казва Надя. – Той е човек на крайности-
те, но това е шокиращо – как я е напад-
нал в дома й! Тя е 

намерена със завързани 
ръце и убита по особено 

жесток начин
Като резултат от това семейството е 

под полицейска защита до залавянето 
на Стоян, защото той се е превърнал в 
масов убиец.”

След убийството на Милена в 
Костенец следва още едно – труп на 
мъж е намерен на метри от дома на 
43-годишния Зайков няколко дни след 
като откриват тялото на жената. Убитият 
42-годишен мъж е трети братовчед на 
издирвания и е живеел в близост до 
дома му. Открит е с огнестрелна рана в 
брадата. Убитият е бил разпитан преди 
дни след убийство на Милена Шишкова. 
Няма данни той да е имал отношения с 
убитата преди това жена. Според една 
от версиите е възможно издирваният 
да се е укривал в дома на братовчед 
си без негово знание. Двете убийства 
обаче са извършени с различни оръжия 
и властите не са потвърдили връзка 
между тях на 100%.

Докато издирването на Зайков про-
дължава, 

животът на роднините на 
Милена е в застой

“Не можем да се приберем вкъщи, не 

можем да извършим погребение, нито 
можем да работим, да изкарваме пари и 
да си плащаме сметките. В безизходица 
сме, защото всичко е в едно замръзнало 
състояние и в едно блато, от което няма 
излизане. Не могат да освободят тялото, 
защото не могат да заловят убиеца, не 
могат да намерят и оръжието”, разказва 
Надя.

14-годишният син на Милена, който 
открил тялото, е бил разпитван в про-
дължение на часове в полицията. След 
това разпитват и Надя, която казва, че 
върху семейството се оказва огромен 
натиск от полицията. “Една психоложка 
дори ме обвини, че укривам инфор-
мация от нея, с много груб маниер и 
ужасно поведение. Тя казала в прав 
текст на сестра ми – заради вас не 
можем да хванем убиеца. Все едно ние 
го укриваме, а нали ние сме жертвите”, 

разказва Надя за сблъсъка с български-
те следователи.

“Тя от много време не желаеше да 
живее със Стоян, опитваше се да го 
напусне. Но той я тероризираше, имаше 
психически тормоз от негова страна. 
Всеки път когато тя събереше кураж да 
се разделят, той я принуждаваше да се 
върне. Заплашваше я, че ще се самоу-
бие, че не може без нея да живее”, казва 
Надя. Но според полицията Зайков не 
убива себе си, а майката на детето им.

“Той в миналото се е крил повече от 
две години от властите, когато е бил 
в предишно нарушение на закона. 
Той е неоткриваем. Много ресурс са 
въвлекли полицията и би трябвало да 
го хванат. Той е изпечен в това да се 
укрива”, обяснява Надя. 

Докато Зайков е в неизвестност, двете 
живи сестри и майка им заедно с 14-го-

дишния син на Милена, дъщерята на 
Надя и малкото бебе на третата сестра 
са под защитата на полицията. Трябвало 
да се местят вече няколко пъти, единия 
път, защото се наложило да извикат 
Бърза помощ за майка им и така лока-
цията им била компрометирана. “Ние се 
местим вече три пъти. Един ден

местене с всички 
деца, багаж, коли, 

бронежилетки е просто 
ужас 

за всички”, разказва Надя, която не 
крие добрите думи за охраняващите ги 
полицаи.  

“Много съм впечатлена от професио-
нализма им – толкова са добри, загриже-
ни. Те са на невероятно ниво. Опитват се 
всячески да помогнат. Шефът им идва на 
всеки няколко дни да проверява как сме, 
от какво имаме нужда. Изпращат психо-
ложка за децата и тя им носи подаръци. 
Хората са много добри, но ситуацията е 
абсурдна”, казва Надя.

Семейството има нужда от финансова 
помощ, затова и приятелите на българ-
ката във Вашингтон започнали кампания 
за дарения в gofundme. Само за само-
летни билети досега са похарчили над 7 
хиляди долара и трябва да купят билети 
за обратно на Надя и дъщеря й, пред-
стои операция на щитовидната жлеза на 
третата сестра. Докато са в програмата 
за защита на свидетелите, никой не 
може да работи, а след това ще трябва 
заедно да се грижат за 14-годишния син 
на Надя, който остава сирак.

“Държавата поема голямата част от 
разходите – по охраната и сигурността. 
Но има една част, която ние трябва да 
заплатим – престоя и храната, които се 
плащат като на хотелски начала, обяс-
нява Надя. – Държа се за последното 
зрънце надежда – моите приятели от 
Вашингтон, които ме подкрепят.”

Надя иска час по-скоро да могат да 
изпратят Милена в последния й път и 
да има някакъв завършек, след който 
да започне процесът на успокоение за 
семейството.

“Един кошмар, ужасно чувство е да се 
намираш в такъв момент на застой – не 
можеш ни напред, ни назад. Всички 
разчитаме, че скоро ще го заловят и 
да продължим живота си”, казва през 
сълзи Надя.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

BG VOICE

BG учителка от Вашингтон BG учителка от Вашингтон 
под полицейска защита заради под полицейска защита заради 
убийството в Костенецубийството в Костенец

Полицията издирва втора седмица заподозряния 
Стоян Зайков

Надя със съпруга си и малката дъщеря. Той се е върнал в САЩ, но двете остават под полицейска закрила в 
България

38-годишната Милена е била открита мъртва от 14-годишния й син в Костенец
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BG ТЕЛЕГРАФ
 Борисов: Отношенията с 
Германия са отлични
„Двустранните отношения между 

България и Германия са отлични, а 
връзките с Бавария са най-актив-

ните и динамично развиващите се.“ Това 
заяви премиерът Бойко Борисов по време 
на срещата си с министър-председателя на 
Свободната държава Бавария д-р Маркус 
Зьодер, която се състоя в Мюнхен. Зьодер 
отбеляза, че е впечатлен от това колко много 
немски заводи се откриват в България. Борисов заяви, че България активно 
работи за още по-добри условия за привличане на инвеститори.

Унищожиха боеприпас от частен 
имот
Военнослужещи от Сухопътните 

войски са унищожили  невзривен 
боеприпас, открит в частен имот. 

Формирование за овладяване или прео-
доляване на последствията от бедствия 
от състава на Бригадното командване 
в Благоевград е обезвредило силно 
корозирала ръчна граната без видима мар-

кировка, открита при почистване на мазе в частен имот в село Лелинци, област 
Кюстендил.

Боеприпасът е бил транспортиран и унищожен. Акцията е продължила 5 часа.

Малки ВЕИ протестират срещу 
институциите
Малките собственици на фото-

волтаични централи с мощност 
под един мегават твърдят, че 

Министерството на енергетиката и КЕВР 
облагодетелстват ветроенергийния 
парк „Свети Никола“ с 50 милиона евро 
на година. Mалките ВЕИ недоволстват 
заради двойния според тях стандарт, по 
който се прилага законът в частта му за ограничаването на двойното финанси-
ране за производителите на алтернативна енергия. Най-големият ветропарк е 
изграден пo схема за подпомагане финансов инструмент от ЕБВР.

Министерството на икономиката 
ще си сътрудничи с Китай

Министерството на икономи-
ката и китайската провинция 
Хайнан подписаха меморан-

дум за сътрудничество. Министър Емил 
Караниколов е разговарял със Сяо 
Дзие, председател на Асоциацията на 
Хайнан за приятелство с други страни. 
На срещата е присъствал и послани-
кът на Китай в България Дун Сяоцзюн. 

Министър Караниколов изтъкнал задоволството от отличните икономически 
взаимоотношения между България и Китай.

ОИСР отложи приемането на 
България
Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) 
отложи приемането на шест нови 

страни, сред които и България. „Не, про-
цесът не е блокиран”, заяви генералният 
секретар Анхел Гурия на пресконферен-
ция в края на годишната среща на ОИСР, 
на която не бе дадена зелена светлина на 
кандидатурите на България, Бразилия, Аржентина, Перу, Румъния и Хърватия. 
„Понякога се напредва с ходене, друг път с бързо вървене, а понякога с тичане”, 
обясни Гурия.
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US ТЕЛЕГРАФ

Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

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

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

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

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи Американски военен осъден за 
шпионаж
Военнослужещ от американския флот се 

призна за виновен по две обвинения, 
свързани с шпионаж, и бе осъден на три 

години затвор. Той имал намерение да предаде 
поверителна информация за бойни кораби с 
ядрени двигатели на журналист и след това да 
избяга в Русия, съобщи Асошиейтед прес. Агенцията се позовава на информа-
ция, получена от следователите на американския флот. 

Според документите 26-годишният подофицер втори ранг Стивън Келог 
е поддържал връзка с най-голямото руско корабостроително предприятие 
„Севмаш”. 

Републиканец блокира закон в 
Конгреса
Конгресмен републиканец блокира 

в Конгреса на САЩ приемането на 
закон за отпускане на 19 милиарда 

долара помощ за пострадали от бедствия. 
Чип Рой от Тексас заяви, че в законопро-
екта не са предвидени пари за справяне 
с мигрантската криза по южната граница 

на САЩ. Председателката на камарата Нанси Пелоси нарече действията на кон-
гресмена „саботаж от страна на републиканците в последната минута” срещу 
мярка, одобрена вече и от двете партии.

Белият дом продава оръжие на 
Саудитска Арабия
Американското правителство прибе-

гна до рядко използвано извънредно 
право, за да заобиколи Конгреса и да 

прокара 22 сделки за продажба на оръжие на 
Саудитска Арабия, Обединените арабски емир-
ства и Йордания. Общата сума на продажбата 
е 8,1 милиарда долара. Държавният секретар 
Майк Помпео уведоми Конгреса, че решението 
е взето за „възпиране на иранската агресия”. 
Помпео увери, че администрацията смята да използва това извънредно право 
само веднъж.

Нови заплахи от Северна Корея

Северна Корея заяви, че няма 
да поднови преговорите за 
своята ядрена програма със 

САЩ, освен ако Вашингтон не пред-
стави „нов метод на изчисление. „Ако 
САЩ... не възприемат нов метод на 
изчисление, диалогът никога няма да 
бъде подновен, а оттам и изгледите 
за решаване на ядрения въпрос ще 
бъдат доста мрачни”, заяви гово-
рител на външното министерство. 
Той каза, че колкото повече САЩ 

извършват „действия на недоверие и враждебност”, „толкова по-ожесточена ще 
е реакцията” на Северна Корея.

Обвиненията срещу Асандж – 
заплаха срещу медиите
Повдигнатите нови обвинения срещу осно-

вателя на сайта „Уикилийкс” Джулиан 
Асандж са сериозна заплаха за свободата 

на медиите, заяви неправителствената органи-
зация Комитет на журналистите на свобода на 
медиите. Американският съюз за граждански 
свободи подчерта, че това е първият случай в 
историята, при който издател ще бъде съден за 
публикуване на вярна информация. Американското министерство на правосъ-
дието повдигна нови 17 обвинения срещу Асандж, включително за опит да се 
сдобие с поверителна информация и публикуването й.
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Huawei Technologies 

Co., една от най-гло-

балните компании в 

Китай, все по-често 

попада под мише-

ната на САЩ и 

западните им съюзници точно докато 

се стреми да заеме водеща роля при 

новия безжичен стандарт, известен като 

5G. Телекомуникационният гигант е 

изправен пред множество битки, вклю-

чително ареста в Канада на главния 

си финансов директор и вкарването в 

черен списък на САЩ и перспективата 

за забрана за закупуване на американ-

ски компоненти и изключване от нови 

инфраструктурни проекти по света. 

Сблъсъците се случват на фона на 

нарастващата търговска война между 

САЩ и Китай, при която китайските 

технологични компании са особено 

притеснителни за американския прези-

дент Доналд Тръмп.

Защо САЩ имат проблем с 
Huawei?

Компанията се радва на благоприятно 

третиране в Китай, а американски прави-

телствени служители и ръководители от 

индустрията отдавна имат подозрения, 

че тя работи за интересите на китайското 

правителство. Доклад, публикуван през 

2012 г. от постоянната избирателна 

комисия на САЩ по разузнаването, 

обяви Huawei и ZTE Corp. за потенциални 

заплахи за сигурността, като заяви, че 

нито един от тях не отхвърля опасенията, 

че е подложен на политически натиск. В 

доклада се казва също, че Huawei отказва 

да опише „пълния военен произход” на 

Жън Джънфей, бившия инженер на на-

родно-освободителната армия, основал 

през 1987 г. Huawei. Опасенията на САЩ 

за Huawei доведоха до това, администра-

цията на Тръмп да блокира през 2018 г. 

враждебното предложение за придоби-

ване на базираната в Сингапур Broadcom 

Ltd. за американския производител на 

чипове Qualcomm Inc. Сделката би могла 

да ограничи американските инвестиции 

в индустрията на чиповете и безжичните 

технологии и да даде глобално лидерство 

в тези сфери на Huawei.

Какво направи 

администрацията на 
Доналд Тръмп?

Белият дом се опита да ограничи 

способността на Huawei да продава 

оборудване в САЩ и, по-важното – да 

купува части от американски доставчи-

ци чрез изпълнителна заповед и чрез 

добавяне на Huawei към черен списък 

на Министерството на търговията на 17 

май, което изисква от американските 

компании да търсят специален лиценз за 

продажба на продуктите си към Huawei. 

(Някои американски компании получиха 

90-дневно отлагане.) Qualcomm, Intel 

Corp., Google и други започнаха да зам-

разяват доставката на критичен софтуер 

и компоненти за Huawei, застрашавайки 

способността му да произвежда своите 

продукти. Това може да забави внедрява-

нето на 5G безжичните мрежи по целия 

свят и да накара държавите и телекому-

никационните оператори да се насочат 

към по-скъпо оборудване от Nokia Oyj и 

Ericsson AB.

Защо това оборудване е от 
значение?

Правителството на САЩ – подобно на 

китайското и други – е предпазливо в 

използването на чуждестранни техно-

логии за жизненоважни комуникации, 

страхувайки се, че производителите 

на оборудване могат да оставят задни 

врати, които да позволяват на техните 

разузнавателни служби да получат достъп 

до информация, или че самите компании 

ще предадат чувствителна информа-

ция. Смята се, че Vodafone е намерил и 

фиксирал задни врати на оборудването 

на Huawei, използвано в италианското 

подразделение на оператора през 2011 

и 2012 година. Държавният секретар на 

САЩ Майкъл Помпео заяви, че САЩ могат 

да възпрепятстват споделянето на разуз-

навателни данни със съюзници от НАТО, 

ако те използват оборудването на Huawei. 

И все пак някои съюзници, включително 

Великобритания и Германия, не успяха да 

ограничат Huawei изцяло от изграждане-

то на 5G мрежа, отчасти поради цената.

Какво твърди Huawei?
Компанията многократно отрича, че 

помага на Пекин да шпионира други 

правителства или компании, и изтъква, че 

никой не е предоставил никакви доказа-

телства в подкрепа на такива обвинения. 

Компанията, за която се твърди, че е 

собственост на Дзен, както и на своите 

служители чрез синдикат, започна да 

предоставя през последните години 

финансови резултати, да изразходва 

повече средства за маркетинг и да анга-

жира чуждестранни медии, за да увеличи 

прозрачността. През януари Жън, който е 

известен с медийната си изолация, говори 

за предизвикателствата, пред които е из-

правена неговата компания, включително 

за ареста на финансовия директор Мън 

Уанджоу, която е негова дъщеря. Макар 

да казва, че е горд от военната си кариера 

и членството си в комунистическата 

партия, той отхвърля предложенията, че 

докладва в Пекин или че Huawei предава 

информация за клиентите. През март 

Huawei започна офанзива, като заведе де-

ло във федерален съд срещу закон, който 

блокира американските правителствени 

агенции да използват оборудването й. Тя 

също така критикува това, което нарича 

„необосновани ограничения“ за правене 

на бизнес в САЩ.

Какво се случва с Мън?
Тя бе задържана във Ванкувър на 1 

декември по заповед на САЩ, които по-

дадоха официално искане за екстрадиция 

в рамките на наказателно дело, в което 

твърдят, че тя е заговорничила за измами 

на банките с клирингови сделки, свързани 

с Иран в нарушение на санкциите на САЩ. 

И Мън, която също е заместник-председа-

тел, и компанията отрекоха обвиненията. 

Мън съди канадското правителство за 

предполагаемо неправомерно задържа-

не. Тя бе пусната под гаранция.

Казусът Huawei.Казусът Huawei.

Защо САЩ имат проблем с една от най-глобалните 
компании в Китай

Въпроси и отговориВъпроси и отговори
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канада модернизира бреговата си 
охрана за 11 млрд. долара
Канада планира да построи 

18 нови кораба на бреговата 
охрана за 11,7 млрд. долара 

като част от програмата за модерни-
зиране на застаряващия флот, съобщи 
премиерът Джъстин Трюдо. „Бреговата 
охрана разполага с плавателни 
съдове, някои от които са почти тол-
кова стари, колкото и самата брегова охрана”, мотивира се  Трюдо. Още 2 млрд. 
долара са предназначени за удължаване на живота на настоящите кораби, 
докато се доставят новите. 

Отава премахна митата върху 
американски стоки

След решението на САЩ за премахване на 
митата за канадски стоманени и аалу-
миниеви продукти Канада отговори с 

премахване на митата върху американски стоки. 
Налозите бяха наложени преди успешните 
преговори, довели до ново търговско споразу-
мение между САЩ, Канада и Мексико. Канада 
реагира чрез налагане на реципрочни мерки 
„долар за долар“ срещу вноса на стомана, алу-
миний и други продукти от САЩ. 

Зелени облигации ще намаляват 
въглеродните емисии
От началото на годината гло-

балните продажби на зелени 
облигации са нараснали 68,3 

млрд. долара. Royal Bank of Canada 
ще предоставя заеми за петролни и 
газови компании, които се опитват 
да редуцират количеството емисии 
на въглероден диоксид, отделяни 
от тяхната производствена дейност, 
в рамките на наскоро създадената 
програма за зелени облигации. 
Заемите могат да се използват за проекти като инфраструктура за улавяне на 
въглеродния диоксид.

Обявиха нови правила за защита 
на пътниците при полет

Федералното правителство обяви 
нови правила за защита на пътниците 
при полети в навечерието на летния 

туристически сезон, определяйки компенса-
циите, които авиолиниите трябва да платят, 
ако не осигурят адекватно обслужване. 
Новите правила ще бъдат въведени на два 
етапа. Някои от тях влизат в сила от 15 юли, а 
други от 15 декември. Според транспортния 

министър целта е те да бъдат предсказуеми и справедливи за пътниците, а в 
същото време авиопревозвачите да останат силни и конкурентни.  

Арестуваха 13-годишен със 
заредено оръжие в училище
13-годишно момче е било обвинено, след 

като е внесло заредено оръжие в училище 
в Отава. Никой не е бил застрашен, зая-

виха от полицията в града. Полицията получила 
обаждания за въоръжено лице в средно училище 
и арестувала тийнейджъра, който носел оръжи-
ето, като го обвинили във въоръжена заплаха. 
Директорката на училището изпратила писмо до 
родителите, в което казва, че е горда от това, че са 
съобщили за ученик, който носи оръжие в раницата си.





Здравейте, скъпи приятели и 
читатели! Както ви обещах ми-
налата седмица, днес ще говорим 
за това как можем да забогатеем, 
заделяйки само по $15 на ден. Знам, 
че за много от вас това звучи нере-
ално и утопично, а други си мислят, 
че дори $15 на ден са голяма жертва 
да забогатеем един ден в бъдещето 
и предпочитат да ги използват по 
различни предназначения днес. 

Ако трябва да сме честни, има един 
милион и отгоре начина да станем бо-
гати, това е безспорно. В същото време 
богатството е нещо много относително 
и се измерва в различни неща за всеки 
един от нас. Днес обаче ще говорим 
специфично за финикийските знаци, 
които контролират до голяма степен 
начина ни на живот. 

Нека започнем оттам, че много хора 
в днешно време работят доста по-дъл-
го, отколкото е нужно, за да могат да 
запазят определен стандарт на живот, 
защото нямат достатъчно заделени 
пари, с които могат да се пенсионират 
и да запазят стандарта си на живот 
и по време на пенсионирането си. 
Основната причина в огромна част 
от случаите е пренебрежението към 
финансовите правила и закони от хо-
рата под 30-годишна възраст и това се 
превръща в навик и начин на живот до 
около 50 г., след което някои от тях са 
стигнали до заключението, че не искат 
да работят, докато са живи, и започват 
да заделят пари за пенсия. 

Дали обаче не е твърде 
късно вече? 

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

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

Как да забогатеем, Как да забогатеем, 
спестявайки само спестявайки само 
по $15 на ден?по $15 на ден?

Две луксозни кафета на ден могат да ни струват 
милиони след години
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По принцип по-добре късно, отколко-
то никога. Но ако погледнем един много 
интересен пример, който ми попадна 
през последната година, се оказва, че 
ако започнем да инвестираме правилно 
преди 30-годишна възраст, то спокойно 
можем да се пенсионираме на 60 г. като 
мултимилионери. 

Но как е възможно това? 
Спомняте ли си статията отпреди 

няколко седмици, която ни показва 
как да използваме “Правилото на 72”, 
за да удвоим парите си? Да, точно тази 
същата формула е в основната на моето 
откритие. 

Ето го резултата – ако инвестираме 
по $15 дневно 365 дни в годината, за 
период от 30 години в един от фондове-
те, които използвам за много от моите 
клиенти, който е близко свързан с 
индекса S & P 500, но се променя актив-
но (което значи, че компаниите вътре 
се менят в зависимост от икономиката 
и техните резултати), то след тези 30 г. в 
него бихме имали $2,479,377!

Това звучи почти нереално, защото 
една проста математика показва, че $15 
на ден по 365 дни по 30 г. правят точно 
$164,250. 

Откъде тогава идва 
тази огромна разлика в 

инвестицията? 
Говорили сме за това и преди, но 

нека припомним. Когато инвестираме 
в такъв вид фонд, ние имаме 3 различ-
ни места, от които черпим печалби в 
течение на времето. Това са дивиденти, 
капитални печалби и растеж на главни-
цата от цената на акцията на фонда. В 
случая, за който говорим, имаме ди-
виденти и капитални печалби обратно 
инвестирани във фонда и те са закупи-

ли допълнителни 
акции в течение на 
времето. 

Убеден съм, че 
всеки, който си 
постави за цел да 
спестява и инвес-
тира по $15 на ден, 
може да го направи. 
Въпросът е дали 
вярва в успеха на 
тази инвестиция и 
дали разбира как 
точно работи тя. 
Защото, ако продъл-
жим малко по-навъ-
тре с примера, ще 
видите, че ако този 
човек е вкарвал 
по $15 на ден 365 
дни в годината за 
30 години, той е 
вкарал само $164,250. В този момент 
обаче, базирано на калкулацията на 
дадения фонд, стойността на неговата 
сметка е $2,479,377. Ако той започне да 
взема по $100,000 на година за период 
от 15 години, колко пари мислите, че 
са останали в този фонд след тези 15 
години?

Тук е много важно да разберем, че 
парите са били напълно инвестирани 
дори след като той е започнал да 
дърпа от тях. Останалата част е била 
на пазара, което е дало възможност за 
натрупване на нови дивиденти, капи-
тални печалби и растеж дори по време 
на пенсия. Това е изключително важно, 
защото повечето хора си представят, 
че тези пари трябва да не са на пазара 
след пенсиониране поради риск. Но 
истината е, че единственият сериозен 
риск е, ако тези пари се издърпат и се 
държат кеш, защото покупателната им 
способност в течение на годините се 

губи драстично. 
Но ако се върнем към примера и 

видим фактите – парите, инвестирани 
през годините, са $164,250, издърпани 
са $100,000 на година за 15 години, 
което се равнява на $1,500,000. В края 
на тези 15 години стойността на сметка-
та е била вече $2,769,375. Това е изуми-
телно, като се има предвид, че 2008 г. 
е сринала този фонд с около 30% и той 
след това е направил растеж с около 
200% за следващите 7 години! Това, 
разбира се, не е гаранция за бъдещето, 
но е много често срещано явление в 
историята на стоковата борса. 

Виждате ли, има много неща, които 
не знаем, но които влияят на живота ни 
по наше или не по наше желание. Знам, 
че за много от вас тези калкулации и 
тази информация са нови, но това не 
значи, че трябва да бъдат игнорирани 
и поставени под съмнение. Фактите 
са факти и или ние ще се адаптираме 

към новите правила на финансовата 
система в света, или те ще ни пречупят 
заради нашето невежество.

Това е от мен за днес. Ако и вие има-
те въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансовата 
част от живота, можете да си запа-
зите час за консултация на директния 
ми телефон – (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща – Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис. 

Не забравяйте, че можете да си за-
пазите час за консултация в моя офис 
от понеделник до четвъртък между 9 
ч. сутринта до 7 ч. вечерта и в събота 
от 9 до 2 ч. следобед. Тази услуга въз-
можна само по предварително насроче-
на среща с мен няколко дни в аванс. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)
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Освирепелият 
феминизъм

Две новини от последните дни 
ми дадоха повод за написва-
нето на тази статия. Едната 
е решението на Спортната 

комисия на щата Калифорния да сус-
пендира боксовия лиценз на Кубрат 
Пулев заради прословутата целувка 
с репортерката Дженифър Равало. 
Другата е петицията на американски 
феминистки организации, с която се 
оспорва наградата „Златна палма” за 
френския актьор Ален Делон. 

Привидно двата казуса са твърде 
различни – докато при първия става 
дума за тълкуване на щатско законода-
телство по отношение на сексуалния 
тормоз, при втория имаме само мне-
нието на някакви активист(к)и. И все 
пак, макар и различни, двете случки 
имат и нещо общо – опити за скопяване 
на белия хетеросексуален мъж.

Да започнем с Кубрат Пулев. От 
онази злощастна целувка насам мно-
зина повториха азбучната истина, че 
законите трябва да се спазват, и когато 
отидеш в чужда държава, поведението 
ти следва да е съобразено с местното 
законодателство, независимо дали 
ти харесва или не. И по принцип са 
прави. Само че има една съществена 
подробност. Законите обикновено 
следват обществените нагласи, а 
именно обществените нагласи са обект 
на настоящото изложение.

Защитната теза на Пулев, представена 
от самия него и от адвокатката му по 
време на изслушването пред Спортната 
комисия, стъпваше върху една основна 
теза: Пулев си е позволил да целуне 
Равало, защото е усещал, че между тях 
двамата се е създала близост. Чувствал 
я е не като журналистка, а като при-
ятелка. В комбинация с еуфорията от 
победата е извършил спонтанно необ-
мислено действие. Впоследствие е ос-
ъзнал, че преценката му е била грешна, 
и съжалява за поведението си. Но има 
ли мъж на света, който да не е бъркал в 
преценката си в една или друга ситуа-
ция? И редно ли е грешната преценка 

да води до такива последствия, вместо 
на момента да бъде санкционирана (би-
ло с думи, било с гримаса, ако трябва и 
с шамар)? Нещо, което не бе направено 
от страна на Дженифър Равало и това се 
видя от цял свят.

Това не е нито първата победа в 
професионалната кариера на Кобрата, 
нито първото интервю, което дава на 
атрактивна журналистка. Защо подобно 
нещо не се е случвало преди? Струва си 
да се замислим.

Сега да преминем към случая с Ален 
Делон. Помня, че в детството ми, през 
80-те години на миналия век, всички 
жени и момичета около мен въздишаха 
по него. Та, намерили са се някакви 
феминистки, които го обвиняват в 

„агресивност” спрямо жените, в хомофо-
бия, трансфобия, сексизъм и подкрепа 
на крайнодесни политически идеи. 
Въобще всички „смъртни грехове” спо-
ред модерните тоталитарни стожери на 

„политическата коректност”. И заради 
това според тях не трябвало да получи 

„Златна палма” за цялостно творчество. 
Без значение, че списъкът с касови 
филмови хитове, в които е участвал в 
продължение на няколко десетилетия, 
е респектиращо дълъг.

Любопитно е обаче за какво са го 
погнали. Може би заради една негова 
знаменита фраза, която гласи: „Няма 
нищо по-хубаво от жена, която прили-
ча на жена.” Толкова истинско, толкова 
естествено и същевременно толкова 
влудяващо днешните джендър иде-
олози.

И Пулев, и Делон са не просто ем-
блематични фигури в своите области. 
И двамата са емблематични алфа-
мъжкари, символизиращи ролята на 
мъжа в отношенията между двата пола. 
Отношения, чиято логика не се е проме-
нила за десетки хиляди години човешко 
развитие, само дето през последните 
две-три хилядолетия тези отношения са 
облечени в цивилизована форма.

Мъжът винаги е бил активната, 
поемаща инициативата страна в 
тези отношения. Дали по-първично 
(Кобрата) или по-рафинирано (Делон), 
но винаги активно. Ако не беше така, 
щеше ли Ромео да се катери до балкона 
на Жулиета? Щеше ли Парис да отвлече 

„хубавата Елена” от Менелай?
Именно тази мъжка активност днес е 

атакувана от феминисткото движение. 
И ако тази атака се увенчае с успех, 
психологическото „скопяване” на мъжа 
е неизбежно. От което ще пострадат и 
мъжете, и жените.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ
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милиона щ.д., или 1,45 млрд. хонконгски долара струва 
най-скъпата покупка на жилище в Хонконг, който е известен 
като най-скъпия имотен пазар в света. През април 
местен магнат купи срещу тази стойност комплекс от 9 
апартамента в един от най-скъпите райони на Хонконг. 

на сто е повишението на цените на бензина в света през 
първото тримесечие на 2019 г. Най-масовият бензин А-95 се е 
продавал в България за средните 2.04 лв. за литър. Най-евтино 
е във Венецуела, Иран и Кувейт с цени от 70 и 77 ст. за литър. 
Най-скъпо е в Норвегия и Холандия с цени от 3.29 и 3.17 лв.

в цифри

хиляди тона мед е изнесла България към останалите чренки на 
ЕС. Това възлиза на 7,6 на сто от общия износ на мед в рамките на 
Евросъюза и я прави шеста по износ на натурален пчелен мед в ЕС 
през 2018 г. Според данните на Евростат изнесеният български 
мед възлиза на 33.8 млн. евро.

млн. души живеят в София според официалната 
статистика на НСИ от 2017 година. Според 
архитекти обаче столицата има капацитет да 
поеме още 1 милион души допълнително. Според 
анализ капацитет за застрояване и населяване имат 
южните и източните райони на града.



„Искам да докарам 
света в краката на 
нашите деца!“ – пали 
се Деси. Човек, ако 
чуе, че тя управлява 
$1,7 млрд. бюджет в 

една от двете най-големи банки в света, 
че семейството й има 2 къщи в Лондон и 
една в Тенерифе, ще си каже, че нещо се 
превъзнася. Във фейсбука й обаче няма 
да се видят селфита от скъпи курорти, а 
само снимки на благотворителни събития 
за българчета. За последните 6 г. съз-
дадената от нея фондация Kids Care е 
помогнала 100 български деца да бъдат 
изведени от институциите, а 200 наши 
семейства в риск да бъдат подпомогнати.

Една птичка пролет не прави, но Деси 
Ламбина опровергава тази поговорка. Не 
че други българи, живеещи в Лондон, не 
милеят за страната си, но за нея казват, че е 
по българка от много нашенци тук. „Вярвам, 
че един човек е достатъчен да „докара 
пролетта“, като запали хората около себе 
си“, смее се Деси.

През 2011 г. семейството й си живее 
безметежно в първата си собствена къща 
в Лондон и с 3-годишен син, а тя е успешен 
финансов мениджър. Докато един ден не 
гледа филма на BBC „Изоставените деца на 
България“ за ужасяващия дом в Могилино. 
Потресена плаче над креватчето на сина си 
до късно през нощта. 

Веднага регистрира фондация Kids Care. 
Със собствени пари купува и изпраща в 
един дом дрехи и играчки за децата. Когато 
след 3 месеца отива да ги види, не намира 
нищо, а лелките обясняват, че „играчките са 
заключени, за да не ги счупят децата“. Деси 
разбира, че колкото и лъскави дрешки и 
играчки да купува, децата продължават да 
живеят в ужасната действителност и 

просто плачат за внимание 
и ласка

Тогава решава да насочи събраните 

от благотворителност средства към из-
веждането на деца от институциите и за 
настаняването им в приемни семейства. 
Фондацията й поема разходите за запла-
тите не само на приемните майки, но и 
на психолог, а също и на човек, който да 
наблюдава и контролира как се отглеждат 
малчуганите.

В първите години неуморната Деси 
Ламбина организира всякакви благотвори-
телни инициативи за българите в Лондон 

– търгове на красиви предмети, семейни 
срещи, спортни състезания, продажба на 
сладки, събиране на дрехи. Превръща в 
празник всяко свое събитие, на което деца 
и родители се забавляват, докато събират 
средства за българчетата. „Сега повечето 
от даренията се правят онлайн, имаме си 
специален сайт за това. Всички сме с по две 
деца и нямаме достатъчно време да орга-
низираме разпродажби“, казва Деси.

В родния й Гоце Делчев името й се свърз-
ва и с вълнуващи мотивационни срещи и 
кариерни вечери, които вече 2 поредни 
години организира през лятото. Осъзнава, 
че от помощ се нуждаят не само мъниците 
от домовете, но и всички българчета. „Сега 
е времето да отгледаме бъдещите лидери 
на България – казва Деси. – Следващите 
съдии, доктори, политици просто ще се 
самоизлъчат и ще бъдат с много по-високи 
морални ценности и много по-кадърни и 
знаещи. Резултатите ще дойдат след 10 и 
повече години, но сега трябва да посеем 
семето.“ Постепенно Десислава Ламбина 
осъзнава, че освен успешен мениджър се 
доказва и като визионер, лидер и социален 
предприемач и посвещава 

голяма част от времето си 
на социалните си проекти
Новият, който е започнала от няколко 

месеца, се казва „Клуб Магис“ и е отворен 
към всички деца в Гоце Делчев и региона. 
Казва, че го е сънувала една нощ. Силно 
религиозна и вярваща, тя си казва, че 
Господ й е посочил пътя. Става от леглото и 
трескаво започва да пише проекта си.

„Магис“ е съставен от 32 клуба. Първата 
в България сензорна стая за бебета до 3 
години е насочена към ранно стимулиране 
на сетивността. Богатата програма на клуба 

е изградена върху алтернативни дейности. 
„Искам да развиваме децата в тези области, 
в които не се развиват в училище“, казва 
Деси. От кариерните си срещи с по-големи-
те деца е забелязала, че основният ни де-
фицит е в самочувствието. Иска да създаде 
такава среда в клуба си, в която всяко дете 
да открие областта, в която е най-силно, а 
не да се потиска от сковаващата система с 
оценките в училище, която го комплексира. 

„Всеки човек е силен в нещо, важното е 
някой да помогне на детето да открие кое е 
то и да го развива – подчертава амбициоз-
ната дама. 

Занятията на клуб „Магис“ ще бъдат едно-
часови и ще започнат през лятото. Клубът 
е отворен към хора от всички възрасти, а 
мотото му е „Новото общество“. За да го съз-
даде, Десислава Ламбина дарява първия 
етаж от триетажната си къща в центъра на 
Гоце Делчев. За ремонта двамата с мъжа й 

буквално изпразват 
банковите си сметки

„Хората си мислят, че имам много пари, 
но аз редовно съм 
на минус заради 
благотворителни 
инициативи. Искам 
да облагородявам 
света около себе 
си“, споделя Деси. За 
да бъдат клубовете 
достъпни за всички 
деца, търси даре-
ния.

„Няма да взема 
една стотинка от 
този проект“, комен-
тира тя. На фейсбук 
страницата „Магис“ 
българи от различ-
ни точки на света 
пишат всеки ден, че 
се присъединяват 
към каузата. Едни 
пращат дарения, 
други са готови 
безвъзмездно да се 
занимават с децата 
в областите, в които 
са специалисти. 

Амбициите на Десислава са да привлече 
специалисти доброволци от всички кон-
тиненти, които да покажат на децата един 
друг свят, който им е непознат, и да са 
готови за него. „Искаме децата свободно да 
творят, да няма граници пред тях“, вълну-
ва се Деси. Вече са се включили хора от 
България, Великобритания, САЩ, Мексико, 
Чили, Франция, Италия. „Всеки ден се 

включват нови хора, а ремонтът в Гоце 
Делчев тече с пълна сила“, радва се Деси.

„В живота ми бързо се случват нещата“, 
казва българката. Преди да замине за 
Острова, следва индустриален менидж-
мънт в Техническия университет. В Лондон 

учи програмиране задочно 
и работи на рецепцията на хотел, тъй 

като е с английска гимназия. Още след пър-
вата година кандидатства като програмист 
в HSBC – втората по големина банка в света. 

„Интервюто беше… не искам да си спом-
ням! Провериха ми и майчиното мляко! 
Една седмица интервюта! Имах технически 
изпит, трябваше да направя програма, и 
всеки ден срещи – с HR, с отдел “Продажби”, 
с техническия ръководител… Дотогава и 
небостъргач не бях видяла през живота 
си, а отидох в район само с небостъргачи! 
Щях да припадна от притеснение”, разказва 
Деси.

От 2006-а работи няколко години като 
програмист, но като приказлив и контак-

тен човек й липсва работата с хора. „Сега 
финансовият мениджмънт е моята стихия. 
Вече съм в най-големия технологичен 
отдел и управлявам най-големия бюджет от 
1, 7 милиарда долара. Работата ми е страш-
но динамична. Следя какви инвестиции се 
правят по проекти и как вървят разходите 
на тия проекти. Всяка година получавам 
повишение“, споделя Деси. Осъзнала е, че 
когато работи с радост и себеотдаване, в 
един момент парите сами започват да идват.

На 17 г. среща голямата си любов Тодор 
Ламбин, гаджета са 3 години и се женят. Три 
седмици след сватбата Тодор заминава за 
Англия, после отива и Деси. „Тогава още не 
бяхме в ЕС, без визи, трябваха ни трудови 
договори – споделя дамата. – Беше толкова 
трудно да си намериш работа, а аз идвам 
тук без диплома. Бях толкова малка и 
никаква… Обаче ето, 

учиш, трудиш се и успяваш
Никой не го интересува, че идваш от най-

бедната държава в Европа, а дали можеш. 
През 2007-а си купихме къща тук, през 
2012-а – още една...”

Деси е много силен вдъхновител за бъл-
гарите в Лондон – винаги усмихната, пози-
тивна и пълна с енергия. Възхищават се как 
тази 35-годишна жена успява да съвместява 
отговорната си работа и благотворителните 
си каузи с отглеждането на двете си малки 
деца – 9-годишния Даниел и 4-годишния 
Джоузеф. Когато е бременна с него, до 
последния момент организира благотво-
рителни акции, а после го носи в хамак на 
гърдите си по събития. Възпитава и двама-
та си синове от малки да бъдат доброволци 
за каузата „бедните деца в България“. 

От миналата година Даниел вече е 

член на МЕНСА. „Забелязах, че 
образователните му нужди се 
разминават с това, което учи 
в училище, консултирах се 
със специалист – казва Деси. 

– Оказа се, че Даниел е със 
страшно високо IQ, което при-
тежават едва 0,2 % в света – 144 
точки. Затова бих препоръчала 
на родителите да се застъпват 
за децата си, да се борят за тях, 
да не позволяват в училище 
да им се слагат етикети, които 
не отговорят на техния потен-
циал, защото Господ е заложил 
пълен потенциал у всеки от 
нас. Затова и организирам 
клуб „Магис“, в който децата на 
България да се чувстват свобод-
ни и да развиват потенциала си.“
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Лист

Дамата, управляваща $1,7 млрд. в Лондон, изпразни 
сметката си за благотворителен проект 

БОРЯНА АНТИМОВА

Една Деси пролет правиЕдна Деси пролет прави

На благотворителен базар в Българското училище в Лондон

Търг и български ансамбли и забавления за децата с клоун и Роуън Аткинсън Почистване на горичката в село Хаджидимово по време на летните мотивационни занятия в Гоце Делчев

Безплатен курс по английски за деца в Гоце Делчев

На благотворително семейно парти в българското посолство в Лондон с 
Роуън Аткинсън - Мистър Бийн

Семейство Ламбини на благотворителен спортен празник с хвърчила
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Amazon продава цели 
къщи на цена по-
малко от $20 000 с 
безплатна доставка. 
Предложенията 
включват странни, 

но предизвикващи интерес хижи 
и домове за продажба в интернет 
гиганта. Трябва обаче да се има пред-
вид, че макар цените да са шокиращо 
ниски, често има допълнителни раз-
ходи и значителни недостатъци. 

Създаването на сглобяемите и мо-
дулни жилища – домове, предварител-
но построени във фабрики, има своя 
нов момент. От 2013 до 2018 г. при-
ходите на индустрията са нараснали 
на годишна база с 8,6 на сто до близо 
10,5 милиарда долара, включително 
ръст от 4,1 процента само през 2018 г., 
според проучвателната компания IBIS 
World. 

Тези често малки домове, по-рано 
асоциирани с Dwell и други списания 
и уебсайтове за подслон, сега достиг-
наха Amazon и очевидно се продават 
там. Много сайтове за недвижими 
имоти съобщиха, че сглобяема хижа 
от 52 кв.м на цена 7,250 долара, за 
която самите производители твърдят, 
че може да бъде построена за 8 часа 
и доставена безплатно от Amazon, е 
била продадена. (Последваха съобще-
ния, че домът е бил върнат обратно 
за пазара за продажба, както и преду-
преждения от потребители и публич-
ни подигравки.)

И това съвсем не е единствената 
къща за продажба на интернет ги-
ганта – някои могат дори да станат 
постоянни жилища. Не съм изненадан 
да видя къщи за продажба в Amazon, 

казва експерт по продажбите. Според 
него продажбата онлайн на тези къщи 
представя едно ново ниво на възмож-
ности за търговците да достигнат до 
потребители, които са  извън техния 
местен район. „Има няколко къщи 

за продажба в Amazon, като цените 
варират от няколко хиляди до десетки 
хиляди долара“, обяснява експертът. 

Ето и някои от тях:

 Lillevilla Allwood Getaway 

Cabin от 89 кв.м за 19 хил. 
долара

Компанията твърди, че тази хижа е 
достатъчно голяма, за да може да се 
използва като лятна къща, домашен 
офис или дори самостоятелна търгов-
ска сграда. И че дори ако се направят 
някои полезни подобрения, може да се 
превърне в жилище. Разбира се, това 
ще изисква допълнителни разходи и 
компанията отбелязва, че ако живеете 
при по-студен климат, ще имате нужда 
да добавите  изолация. Според фир-
мата двама възрастни може да сглобят 
тази къща за два-три дена.  

Ecohousemart Timber 
Home с площ 304,8 км.м 

за около $40 000 
Тази модерна структура, направена 

от  северен смърч, е „проектирана като 
салон“,  който може да се използва като 
къща с много гъвкавост във вътрешно-
то оформление. Компанията отбелязва, 
че един „опитен архитект може да я 
превърне в постоянно жилище“. С 
допълнителна цена, разбира се. 

Lillevilla Escape от 34,4 
кв.м за около 5000 долара

Компанията казва, че тази къщичка 
е по-добре приспособена за вашето 
„хоби, за инструменти и консумативи 
за градина или басейн“ или “просто 
едно убежище в задния ви двор“. И 
като повечето от тези къщи тази ниска 
цена, която включва безплатна достав-
ка, е само отправна точка – ако искате 
да добавите изолация, също както и 
основи, това ще бъде допълнително.

Къща от “Амазон” срещу Къща от “Амазон” срещу 
20 хиляди долара с 20 хиляди долара с 
безплатна доставкабезплатна доставка
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Приключението Game 

of Тhrones приключи, 

но не само за фено-

вете.  Game of Тhrones 

вече е история, а 

за осемте години 

на излъчването му много непознати 

дотогава лица станаха от  най-разпоз-

наваемите актьори в света; други пък 

пораснаха и от деца се превърнаха в 

обещаващи таланти. Ето какво предстои 

за някои от хората, изиграли любимите 

ни герои в епоса на НВО.

Емилия Кларк (Денерис 
Таргариен)

Два са филмите с участието на 

Емилия Кларк, които ще излязат до края 

на 2019 г. Единият от тях е Last Christmas 

– романтична комедия по сценарий на 

Ема Томпсън, а на Кларк ще партнира 

Хенри Голдинг (Crazy Rich Asians). Above 

Suspicion пък e трилър, в който агент от 

ФБР се влюбва фатално в своя инфор-

маторка.

Кит  Харингтън (Джон 
Сноу/Егон Таргариен)
След незабележителната съдба на 

героя му в сериала Кит Харингтън е 

решил да последва примера му. „Искам 

да се скрия малко, да си отрежа коса-

та, да стана по-малко разпознаваем 

и да започна нови неща с нов вид и 

настроение”, признава актьорът пред 

Entertainment Weekly. Така че ще трябва 

да почакаме да си почине, преди да го 

видим отново на екран.

Софи Търнър (Санса 
Старк)
Кралицата на Севера изглежда 

предпочита всички очи да 

са вперени в нея. Освен че 

й предстои сватба с Джо 

Джонас, голямото заглавие 

с нейно участие е „Х-Мен: 

Тъмния Феникс”, което излиза 

идния месец. Освен това 

две драми с нейно участие 

– Broken Soldier и Heavy, са в 

етап на постпродукция.

Мейзи Уилямс (Аря 
Старк)

Най-добрата приятелка 

на Софи Търнър също се е 

захванала с филм за суперге-

рои – The New Mutants, който 

трябва да излезе следващата 

пролет. Междувременно 

Мейзи Уилямс започна сним-

ки и на трилъра The Owners.

Питър Динклидж 
(Тирион Ланистър)

Един от без съмнение 

любимите персонажи от 

Game of Тhrones е чудесен 

актьор, когото помним добре 

от получилата много награди 

драма „Кантонерът” (Station 

Agent) и е доста продуктивен. 

Наскоро го видяхме в още 

един сериозен филм – „Три 

билборда извън града”, а сега 

ще очакваме изпълнението 

му в новия проект на Мел 

Гибсън The Wild Bunch, както и в драми-

те The Thicket и The Dwarf.

Лена Хийди (Церсей 
Ланистър)
За актрисата, превъплътила се в 

Церсей Ланистър, предстои доста лю-

бопитно заглавие – The Flood. Драмата 

с Лена Хийди е на актуалната тема за 

имиграцията в Европа, но любопит-

ството е по-скоро свързано с факта, че 

двете главни роли се играят от актьори 

от Game of Thrones – Хийди и Йън Глен, 

по-познат на феновете на сериала като 

Джора Мормонт.

Николай Костер-Валдау 
(Джейми Ланистър)
Вторият ни най-любим датски актьор 

след Мадс Микелсен също си партнира 

на екрана с колега от Game of Thrones. 

В Domino, който излиза през тази 

седмица, Костер-Валдау играе заедно с 

холандката Карис ван Хутен или магьос-

ницата Мелисандра. Suicide Tourist пък 

е драма, с която 48-годишният актьор 

се връща отново към  

датското кино.

Кристофер 
Хивю (Тормунд) 
Няма как да се про-

пусне най-прекрасният 

червенокос актьор от 

Game of Thrones (и по 

принцип). 40-годишни-

ят норвежец се е отдал 

на нов сериал, където 

играе не една, а две 

роли. TWIN разказва за 

жена, която погрешка 

убива мъжа си, но моли 

неговия брат близнак 

да заеме мястото му.

След края на сериала те 
продължават своите кариери

А сега накъде за актьорите от А сега накъде за актьорите от 
Game of Тhrones?Game of Тhrones?
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Учебните системи по 
света са различни, а 
някои дори колоритни. 
На един и същ конти-
нент има страни с много 
добро образование, 

както и такива, в които неграмотността 
е доста висока.

Въпреки че през последните години 
Финландия трудно успява да удържи 
челната позиция от азиатските си съпер-
ници, тя си остава европейската страна с 
най-добро средно образование.

Във Финландия децата започват 
училище задължително след като са 
навършили 7-годишна възраст, но не 
по-рано. В страната на Дядо Коледа 
децата нямат домашни, нито оценки и 
типичните изпитвания под формата на 
тест, поне докато не влязат в гимназия.

Учениците във Финландия прекарват 
най-малко време в класната стая в срав-
нение с връстниците си от останалите 
европейски страни. При по-малките 
игрите се прилагат като основен метод 
за запаметяване и научаване.

Не се прилага разделение 
по какъвто и да е начин на децата 
по отношение на способностите им. 
Учениците, които привидно изпитват 
затруднения с материала, остават след 
часовете за безплатни консултации.

Учителската професия във 
Финландия е една от най-престижни-
те и добре платени, а практиката за 
посещаване на частни уроци е почти 
неприложима.

Азия е един от примерите за най-
големите разлики по отношение на 
развитието на страните в рамките на 
самия континент. Докато Япония, Южна 
Корея, Сингапур и Хонконг оглавяват 

класациите за най-високо качество на 
средното образование, в другия край 
са азиатски страни като Афганистан, 
Бангладеш, Индия.

В Южна Корея например наблягат 
най-интензивно върху началното 
образование, а учениците посеща-
ват занятия седем дни в седмицата. 
Страната отделя около 8% от бюджета 
си за развитието на образователната 
система.

Учителската професия е 
една от най-желаните

и високоплатени, а родителите са ин-
тензивно въвлечени в образователния 
процес, като отделят големи средства 
за доброто и качествено обучение на 
своите деца.

Моделът в Япония, Сингапур и 
Хонконг е подобен, а мотото на обра-
зователната им система се синтезира 
в следното: „Учи по-малко, научавай 
повече.” В Япония се обръща особено 
внимание на дисциплината и високия 
морал, а децата сами помагат в пригот-
вянето и сервирането на храната си в 
междучасията за обяд.

На другата крайност е Афганистан. 
Там делът на грамотното население е 
около 30%. В повечето местности, къ-
дето има военни конфликти, децата се 
налага да учат в шатри и дори палатки.

В Бангладеш пък са принудени да се 
справят с тежките климатични условия 
и честите наводнения. Много пъти се 
случва учебните занятия да се про-
веждат върху лодки, прикрепени към 
брега на реките, които преливат поради 
малката надморска височина.

Въпреки че в повечето случаи ви-
сокото качество на образованието е 
пряко или непряко свързано с иконо-

мическото развитие 
на съответната 
страна, невинаги 
това е константа.

САЩ, Китай и 
Русия например се 
нареждат в средата 
на класациите за 
качество на сред-
ното образование. 
И все пак страните 
от Западна Европа 
се оказват сред 
едни от най-ефек-
тивните по отно-

шение на образователните си системи. 
Източноевропейските страни изостават 
по този фактор. Като добри примери 
освен Финландия могат да се посочат 
Холандия, Германия, Естония, Норвегия, 
Франция.

Не навсякъде учебният процес и 
неговото осъществяване протичат по 
начина, по който ги познаваме.

В Перу и Гватемала например честа 
практика е ходенето на училище с лодка, 
ако сградата се намира на отсрещния бряг 
на реката. В някои райони на Филипините 
пък децата стигат до класните стаи с 

рикши.
Учениците от Кели Айлънд, Охайо, и 

Оркни Айлънд, Шотландия, се превозват 
до училищата си със специални малки са-
молети. В Кения поради липсата на сгради 
децата често буквално учат под дърветата.

В Иран съществува сегрегация в учи-
лищата на полова основа. До завършва-
не на гимназия момичетата и момчетата 
се обучават отделно. В Бразилия пък 
разпространена практика е децата да 
се прибират вкъщи за обяд, след което 
да се връщат в училище за продължава-
не на занятията.

Учебните системи са различни, 
качеството на образованието също

В Япония се обръща особено внимание на дисциплината и високия морал

В Афганистан грамотното население е  около 30 процента

Филипински ученици
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През последните 

няколко месеца 

най-голямата звуко-

записна компания в 

Индия T-Series има 

огромно присъствие в 

света на онлайн музиката.

Базираната в Мумбай компания 

разполага с най-популярния канал 

в YouTube с над 60 млрд. гледания. 

Каналът също така наскоро изпрева-

ри по брой абонати този на шведския 

влогър Феликс Келберг, по-известен 

като Pewdiepie, и е на път да премине 

границата от 100 милиона абонати, 

което никой досега не е постигал.

Начинът, по който T-Series достига 

цифрите, за които изпълнители като 

Джъстин Бийбър и Тейлър Суифт 

могат само да си мечтаят, включва 

смесица от това, че компанията е на 

подходящото място в подходящото 

време и добре познати маркетингови 

похвати.

Според ветерана в музикалната 

индустрия Атул Чурамани внима-

нието към детайла на Бушан Кумар, 

председател и управляващ директор 

на T-Series и на компанията като цяло, 

я прави толкова успешна.

“Бушан подходжда лично към биз-

неса”, казва той. Чурамани е управля-

ващ директор на Turnkey Music and 

Publishing – компания, която издава 

независима музика, организира 

музикални събития и 

играе ролята на ментор на 
изпълнители

Възходът на T-Series е сходен с 

този на повечето индийци. Бащата на 

Бушан – Гулшан Кумар, произхожда 

от бедно семейство и през 80-те 

години създава компанията майка 

Super Cassettes Industries от нулата. 

Лейбълът първоначално продава 

духовно съдържание под формата на 

химни и молитви, както и пиратска 

филмова музика.

С разрастването й тя започва да 

продуцира филмова музика за про-

дукциите от Боливуд. През 1997 г., 

след като подземният свят в Мумбай 

убива баща му, Бушан поема ръко-

водството на 19-годишна възраст.

Според някои оценки годишните 

приходи на T-Series възлизат на 100 

млн. долара, а пазарният й дял е 70-

80%. Най-голям интерес извън Индия 

предизвиква внезапният възход на 

компанията в YouTube. Тя увеличи 

броя на абонатите на канала си от 18 

милиона през 2017 г. до близо 100 

милиона в рамките на две години.

Бушан казва, че набирането на по-

голяма популярност в YouTube не е 

било някакъв предварително зада-

ден план за изпълнение. “Наистина 

не сме правили целенасочени опити 

да станем номер едно”, казва той 

пред BBC.

Чак след като международните 

медии започват да отразяват сери-

озно това постижение, той осъзнава 

мащабите му. “Честно казано, по това 

време през миналата година 

дори не знаех къде се 
класираме в YouTube

казва Бушан.

Той избягва да посочва цифри, но 

твърди, че 20% от общите приходи 

на T-Series идват от YouTube. Около 

65-70% от абонатите на канала пък са 

от Индия.

За да разбере успеха на T-Series, 

човек трябва да осъзнае драстичните 

промени в интернет достъпа в Индия 

през последните две години. От 2010 

г. T-Series започва да пуска трейлъри 

и музикални видеа в YouTube със 

скромен успех. След това Reliance Jio, 

която е собственост на най-богатия 

индиец Мукеш 

Амбани, преобър-

на телекомуника-

ционния пазар в 

Индия с пускането 

на мобилните си 

услуги през 2016 г.

Така масите 

в страната се 

сдобиха с евтин 

интернет.

Този ход при-

нуди големите 

компании като 

Vodafone и Bharti 

Airtel да намалят 

драстично цените 

на своите планове.

Резултатът е, че 

сега над 500 милиона индийци разпо-

лагат с интернет, което прави Индия 

втория най-голям пазар след Китай. 

Ефектът от това е огромен. Новите 

потребителите на интернет надхвър-

лят 16 милиона души всеки месец, 

като повечето от тях са през мобилни 

устройства.

В момента средностатистическият 

потребител в Индия потребява пове-

че мобилни данни от повечето евро-

пейци. Сега е често срещана гледка 

шофьори на 

рикши и амбулантни 
търговци

които може и да нямат вода и електри-

чество в домовете си, да гледат музикал-

ни клипове в YouTube на телефоните си.

“Наричаме го ефекта Jio, тъй като 

това изстреля нагоре потребле-

нието на индийско съдържание и 

помогна на платформи като YouTube 

да навлязат в индийските домове”, 

казва Неерадж Калян, президент на 

T-Series.

T-Series е идеално позиционирана, 

за да извлече печалба от този Jio 

ефект. Компанията има над 160 000 

песни и 55 000 музикални видеа в 

архива си, което й дава предимството 

на първия на пазара.

Как Индия превзе интернет Как Индия превзе интернет 
пространствотопространството

Музикална компания от Мумбай е 
с най-популярния канал в YouTube
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Когато катарски шейх 
поискал от консиержа 
в хотел „Рафълс Дубай“ 
да достави подарък за 
съпругата му, той само 
кимнал. „Разбира се, 

г-не, какъв да бъде подаръкът?“ „Ролс-
Ройс Гоус“ последен модел“, отвърнал 
шейхът. „И да бъде доставен в Катар до 
утре вечер.“

Случката се разиграва през 2012 
година с Харолд Абонитала, сега гла-
вен консиерж в хотел „Хабтур палас“. 
Думата “консиерж” е труднопреводима 
на български. Тя означава нещо като 
“подчинен сътрудник”. Абонитала смята 
тази поръчка за едно от най-големите 
предизвикателства в близо 14-годишна-
та си кариера.

„Беше доста напрегната ситуация“, 
спомня си той. Беше четвъртък вечер, 
а петък е ден за почивка и молитви в 
Дубай и повечето магазини са затво-
рени. Той буквално се втурнал към 
шоурума на „Ролс-Ройс“ и до 8 ч. вечер-
та успял да получи модела „Гоус“. Но 
как се транспортира автомобил за 300 
000 долара на 400 мили разстояние до 
залез на следващия ден?

Чрез своята мрежа от контакти конси-
ержът успял да намери свой колега, 
който имал чичо, притежаващ фирма 
за превоз на товари. Именно той осигу-
рил товарен самолет, който превозил 
автомобила – срещу съответната сума, 
разбира се. „Превозът струваше 350 
000 дирхама (около 95 000 долара)“, 
съобщил Абонитала на госта си. „Не 
ми съобщавай сумата, просто свърши 
работата“, отвърнал шейхът.

Златните ключове
Да направиш и невъзможното, за 

да изпълниш поръчката на госта, 
е ключово мото за всеки член на 
Международната асоциация на елитни-
те консиержи „Ле Кли Дор“. Членовете 
на тази организация се разпознават по 
логото – два златни кръстосани ключа, 
забодени на реверите на саката им. 
Мрежата от елитни консиержи се прос-
тира в 80 държави по света и има около 
4000 членове. Тяхната основна гордост 
е постигането на невъзможното.

Ела Ланзанас, главен консиерж в 
5-звездния хотел „Феърмонт Дубай“, 

веднъж трябвало да издири ливански 
фризьор, да го убеди да откаже всич-
ките си ангажименти за деня и да го 
качи на чартърна лодка, която да го 
отведе на кораба на една от гостенки-
те, която тръгвала на 3-дневна круизна 
обиколка.

„Тя каза, че нямало да има време 
да отиде до салона, а имала офици-
ална вечеря на кораба“, припомня си 
Ланзанас. И консиержът трябвало да 
направи невъзможното. „Най-важното 

за мен беше да изпълня тази поръчка 
в последната минута, за да направя 
гостенката си щастлива“, заявява тя. „В 
крайна сметка гостенката беше доволна 
от направената й прическа.“

Да осигуриш „чист лукс“
„Консиержът ще изпълни всяка мол-

ба, стига да е в рамките на морала, да е 
законна и да е в рамките на човешките 
възможности“, се посочва на официал-
ния сайт на организацията „Ле Кли Дор“.

Дубай привлича 15,8 милиона души 
всяка година основно благодарение 
на големия брой бизнес пътувания и 
репутацията си на притегателно място 
за туристите. Затова и очакванията към 
предоставяните услуги са изключител-
но високи.

„Луксът е в кръвта на Дубай“, заявява 
Аби Сам, президентът на „Ле Кли Дор“ 
в Обединените арабски емирства. „А 
наше задължение е да осигурим чист 
лукс.“

Веднъж двойка предоставила на Сам 
почти празно шишенце от парфюм без 
етикет. Купили го преди няколко години 
в Дубай, но не могли да си спомнят 
откъде точно.

По думите на консиержа в Дубай 
има над 200 парфюмерийни магазина 
и нито един не разпознал уханието. 
Затова Сам се обърнал към производи-
тел, който установил химичния състав 
на парфюма и го създал отново.

„Когато дадох на двойката парфю-
ма – те бяха изумени. Самите те бяха 
прекарали четири дни в издирването 
му“, спомня си Сам. „Това са само част 
от предизвикателствата, пред които се 
изправяш. А ако си добър консиерж, ти 
ще можеш да се справиш с тях.“

В хотел „Билионеър Меншън Дубай“ 
всичко е направено така, че да при-
влича погледа. „Когато говорят парите, 
всеки слуша“, заявява Абонитала, който 
обяснява как точно се изпълняват „най-
дивите“ желания на гостите. Всъщност 
гостите, които имат определен бюджет 
за ваканцията, са тези, които предста-
вляват най-голямо предизвикателство с 
молбите си.

Това са гостите, които използват 
инстаграм, за да планират посещението 
си, преди да пристигнат в страната. „Те 
знаят за какво става дума“, категоричен 
е Абонитала. „Те са проучили мястото, 
знаят какво да очакват и се опитват да 
„изстискат“ консиержа за всичките му 
контакти, за да получат отстъпка за това 
или онова.“

Развитието на технологиите по-
стави нови предизвикателства пред 
консиержа. Те се състезават с гугъл и 
инстаграм, така че трябва да са наясно 
с най-новите тенденции, къде са най-
новите ресторанти, изложби и спортни 
събития в града.

Професия консиержПрофесия консиерж
Да задоволяваш прищевките на богатите
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Човек прекарва близо 
една трета от живота 
си спейки и през това 
време сънува. На 
сутринта обаче най-
често не помни нищо 

от сънищата си. В най-добрия случай в 
паметта остават само фрагменти, които 
се забравят изненадващо лесно.

Причината за този феномен не е 
съвсем ясна на учените, въпреки че те 
знаят сравнително добре какво се случ-
ва в човешкия мозък по време на сън.

Докато спим, ние сънуваме средно 
на всеки 90 минути, като всеки след-
ващ цикъл е по-дълъг от предишния. 
Първият ни сън продължава около 5 
минути. Докато последният, който се 
случва преди събуждане, може да е 
дълъг 45 минути или дори час.

Когато заспим, не всички части на 
мозъка преминават в режим на сън по 
едно и също време. Един от последните 
дялове, които заспиват, е хипокампусът – 
структура с решаващо значение за транс-
фера на информация от краткосрочната 
памет към дългосрочната памет.

Вероятно това, че хипокампусът 

се събужда по-късно от 
останалите 

части на мозъка, може да е причината 
да не запаметяваме сънищата си.

Тази теория може да обясни защо 
спомените за сънища са толкова крат-
котрайни. Но хипокампусът не е неак-
тивен през цялата нощ. Всъщност този 
дял от мозъка е доста активен по време 
на сън и изглежда, че съхранява и се 
грижи за съществуващи спомени, за да 
ги консолидира.

Има данни, че по време на някои от 

етапите на съня хипокампусът изпра-
ща информация в кората на главния 
мозък, но не получава никакви ответни 
сигнали. Това вероятно означава, че 
хипокампусът е до такава степен зает 
с консолидирането на наличната вече 
информация, че не може да обработва 
нови впечатления.

При пробуждане мозъкът често се 
нуждае от поне 2 минути, за да ускори 
способностите си за запаметяване. 
Ако например се събудим за по-кратко 
време през нощта, на сутринта почти 
сигурно няма да помним, че сме се 
събуждали.

Слабата способност да кодираме 
нови спомени по време на сън също 
е свързана с промени в нивата на два 
невротрансмитера – ацетилхолин и но-

радреналин, които са особено важни за 
запазване на спомените. Когато заспим, 

нивата на тези два 
хормона спадат драстично

След това се случва нещо странно, 
когато влезем в етапа на съня с бързото 
движение на очите, при който се появя-
ват най-ярките сънища, ацетилхолинът 
се връща към нивата на будност, но 
норадреналинът остава нисък.

Учените все още не са разкрили при-
чината за този парадокс. Повишаването 
на ацетилхолина поставя мозъчната 
кора в състояние на възбуждане, по-
добно на будното, докато ниското ниво 
на норадреналин вероятно намалява 
способността ни да помним.

Според друга теория сънищата често 

се считат от мозъка за несъществена 
информация. Човешкият ум е залят 
постоянно от поток от сетивни данни, 
повечето от които напълно игнорира. 
Вероятно това се случва и с по-голямата 
част от сънищата ни.

Ако си спомняме сън, то той обикно-
вено е фрагмент от сънуването преди 
събуждане и най-често е свързан 
със силна негативна или по-рядко 
позитивна емоция. Съвсем нормално 
е да помним точно неща, които са ни 
изплашили в съня, тъй като и в будно 
състояние умът ни 

би регистрирал това, 
което ни плаши, като 

важно
Друг често срещан феномен е 

чувството за парализа по време на 
сън. Всъщност то има съвсем логично 
обяснение.

Активният сън се характеризира с 
бездействие на съзнателно управля-
емите мускули. Феноменът е известен 
като мускулна атония. По време на сън 
и дори на събуждане мозъкът не изпра-
ща сигнали към двигателните неврони. 
Така тялото не реагира на сънищата и 
остава в състояние на покой. Понякога 
мускулната парализа може да продъл-
жи до 10 минути след събуждането.

Въпреки че е плашеща и често на 
точно този страх се дължи това, че 
запомняме части от съня си, мускулната 
атония е съвсем нормална и при събуж-
дане минава известно време, докато 
възстановим контрола върху способ-
ността си да се движим.

Точно тази междинна фаза на съ-
буждането е свързана и с най-често 
запомняните сънища – те включват 
различни кошмарни усещания: от това, 
че човек се дави, до безсилие, това, че 
е окован, че е замразен, че е затворен 
в тясно пространство, че се намира 
в състояние на свободно падане или 
дори че лети. Така полубудното съзна-
ние интерпретира страха, породен от 
мускулната атония.

Защо не си спомняме Защо не си спомняме 
сънищата?сънищата?

Те често се смятат от мозъка за 
несъществена информация
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Чаят винаги се е смятал за 
напитка, която има много и 
различни полезни свойства 
за човешкия организъм. 
Освен останалите известни 
ползи като това, че изчиства 

организма от излишните мазнини и 
действа срещу простудни заболявания, 
проучване е потвърдило, 
че пиенето на чай 
понижава 
стреса, 

напре-
жението 
и безпокойството. 
Когато пием билков чай с подхо-
дящите лечебни растения, химичните 
им свойства подобряват работата на 
мозъка, успокояват, подобряват съня 
и понижават стреса. Учените обаче 
смятат, че това се дължи не само на 
съдържанието му, но и на 

самия ритуал около 
приготвянето на 

напитката
Проучване на британски психолози 

е имало за цел да установи колко 
ефикасна може да бъде чаша чай за 
успокоение по време на силна тре-
вожност и как самото му приготовяне 
повлиява стреса.

Проучването е направено с 42 
доброволци, разделени в две групи 

– едната пие чай, а другата не. Преди 
началото на експеримента те са по-
пълнили специални тестове, които 
определят нивата им на тревожност и 

стрес, а също и предразположението 
им към депресия. Експериментът 
включва подлагането на участниците 
на специални тестове, които трябвало 
да бъдат направени за 
определено време 
и предизвикват 
стрес у пове-

чето 
участници. 

След тези стрес тестове 
доброволците от първата група полу-
чават чаша от любимия им чай, докато 
другата група получава само вода. 
След това те трябвало да попълнят 
въпросник, който да определи нивото 
им на стрес след тестовете.

Резултатите показват, че преди стрес 
тестовете не се 
наблюдава 
съществена 
разлика 
в психиче- ската активност на 
участниците. След изпитата чаша чай 
обаче се забелязва съществена разлика. 
Доброволците, които не са пили чай, 
показват до 25 процента повишение 
нивата на стрес. За разлика от тях в гру-
пата, в която са пили чай, се наблюдава 
намаление на стресовите нива с  4%.

Повечето от доброволците твърдят, 
че свързват приготвянето и пиенето 
на чай с нещо хубаво, което ги кара да 
чувстват комфортно.

Чаша чай срещу стрес

Ягоди за здраво сърце

Сега е сезонът на 
ягодите. Освен 
че са едни от 
най-вкусните и 

приятни плодове, те са и 
много здравословни. В 
тях се съдържат дие-
тични фибри, калций, 
желязо, магнезий, 
калий, витамин С, 
витамин А, фолиева 

киселина и още мно-
жество хранителни 

вещества. Затова не е 
чудно, че ягодите имат тол-

кова полезни свойства. Едно от 
важните качества на ягодите е, че те 
подобряват функцията на сърцето, 

тъй като съдържат високи нива 
на антиоксиданти и флавоноиди. 
Според изследване тези фенолни 
съединения допринасят за нама-

ляване на сърдечно-съдовите 
заболявания, тъй като намаляват 
лошия холестерол. Според учени 
консумацията на 3 или повече пор-
ции седмично при жените в млада 
и средна възраст намалява с 34 
процента вероятността от сърдечен 
удар в сравнение с тези, които ядат 
по малко от плодовете. Причината е, 
че високите нива на антоцианини в 
плодовете отпускат 
кръвоносните 

съдове, помагат за 

понижаване на кръвното 
налягане 

и предотвратяват сърдечно-съдо-
вите проблеми. 

Витамин С, фолиевата киселина, 
антоцианините, които се съдържат 
в ароматните плодове, предпазват 
също така от рак и от развитието и 
разпространението на туморите. 
Според лабораторно проучване кон-
сумирането на ягоди в продължение 
на 13 седмици е намалило метастази-
те на ракови клетки.

Сред другите известни ползи от 
плодовете е и това, че те помагат за 
поддържането на правилното функ-
циониране на нервната система. 
Това е благодарение на витамините, 
минералите и фитохимикалите, 
съдържащи се в тях, които подо-
бряват когнитивните функции чрез 
увеличаване на притока на кръв 
към мозъка. Затова те са много 
полезни и при по-възрастните хора. 
Редовната консумация на ягоди 
предотвратява също така състояния 
като сухи очи, дегенерация на маку-
лата, дефекти на зрението, повише-
на чувствителност към инфекции. 
Според проучвания антиоксиданти-
те, флавоноидите и фитохимикалите 
са способни да облекчат почти 

всички проблеми с очите, защото 
възпрепятстват движението на 

свободните радикали.
Ако не страдате от 

алергия, тези прекрасни 
плодове могат да се кон-

сумират редовно и за 
да се намали рискът 

от диабет, както и 
за стимулиране 

на имунната 
система, за 

заздравяване 
на костите 
и дори за 
отслабване.

Напитката понижава значително 
нивата на тревожност 
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Лятото е на прага и вече 
е време да прегледаме 
гардероба си, за да 
видим с какви бански 
разполагаме. И да го 
обновим с някоя от мод-

ните тенденции за това лято. 
А тази година възможностите за 

избор са много – за всяка фигура и за 
всеки вкус и нагласа. Актуалните бански 
за това лято се движат от предизвика-
телни цели до класическите модели с 
флорални мотиви, така че всяка дама да 
се появи на плажа със самочувствие и 
настроение. 

Ето и някои от актуалните тенденции 
за сезона. 

Целият бански безспорно си е класи-
ка, особено ако може да се похвалите с 
идеална форма. Определено обаче не 
става въпрос за скучен цял бански, а 

за модел с акцент. Можете да изберете 
вариант с открояващ се принт или с 
връзки.

 Целият бански с дълбоко деколте пък 
е страшно секси, а изрязаните модели 

придават извивки на 
фигурата

Къдричките пък могат да направят 
дори най-обикновения модел бански 
по-женствен и по-интересен. През това 
лято те са и сред топ тенденциите, а 
вариантите с тях са много и най-раз-
лични. Същото се отнася и за банските 
с връзки – те за идеален начин да се 
разнообрази и най-скучният модел. Те 
обаче имат и друго много важно пред-
назначение – връзките са идеални за 
придаване на извивки на фигурата и се 
препоръчват най-вече за дами, които не 
са надарени с тънка талия. 

Дамите, които искат да изглеждат 
по-пищно, могат да заложат на бански 
с висока талия. Те така или иначе са 
сред топ тенденциите почти всяко лято. 
Предизвикателно изрязаните бански са 
също водеща тенденция с уговорката, 
че не биха допаднали на всяка дама. Те 
имат едно предимство – издължават 
краката, но онези, които ги предпоче-
тат, 

трябва да са доста смели
Още една тенденция при банските 

през тази година са спортните модели. 
При тях най-често горната част на 
банския е с по-широко бюстие, наподо-
бяващо сутиен за спорт или бандо.

Флоралните мотиви не са само при 
дрехите, през тази година те се забе-
лязват и при банските и имат безброй 
разновидности. Което дава възможност 

да намерите нещо и за вашия вкус – от 
бански с принт на малки цветчета до 
модели, при които цветята са само 1-2 и 
наподобяват бродерия. 

Банските на точки пък притежават 
специфичен ретро чар. Това лято 
те ще са актуални в неутрални цве-
тове – бяло, черно, телесни тонове. 
Всъщност Nude тенденцията изобщо 
продължава да властва в модните 
тенденции – дрехи, аксесоари, грим, 
обувки, а през това лято и бански. У 
нас на тези цветове е прието да им 
казваме телесни. Те са нежни и семп-
ли, а ако цветът се доближава макси-
мално да вашия тен, са и много секси. 
Животинският принт, който е хит при 
дрехите и аксесоарите, не подминава 
и банските. Те са секси предизвика-
телна тенденция, на която също може 
да заложите.

Актуалните бански 
за лято 2019

От предизвикателни цели бански 
до класически модели с флорални 
мотиви
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Kитaйcĸият бpaнд Ноnоr 

пoĸaзa тpи нoви мoдeлa, 

cpeд ĸoитo и пъpвия им 

мoдeл c чeтиpи ĸaмepи, 

c ĸoйтo дaвa зaявĸa зa 

eднa oт нaй-дoбpитe 

ĸaмepи в мoбилeн тeлeфoн днec. Kaĸтo 

ĸoмпaниятa oбяви нacĸopo, тя иcĸa дa 

ce изĸaчи дo чeтвъpтo мяcтo в cвeтoвeн 

мaщaб и имeннo тoвa ca мoдeлитe, 

ĸoитo тpябвa дa й пoмoгнaт дa cтигнe 

дoтaм.

Ноnоr 20 Рrо
Ноnоr 20 Рrо e пъpвият мoдeл нa 

мapĸaтa, ĸoйтo paзпoлaгa c чeтиpи 

ĸaмepи. Ocнoвнaтa e c 48 МР, пpoиз-

вeдeнa oт Ѕоnу. Bпeчaтлявaщoтo в нeя 

e, чe e пъpвaтa, влoжeнa в cмapтфoн, 

ĸoятo имa блeндa oт eдвa f/1,4, ĸoeтo 

oзнaчaвa, чe щe мoжe дa пoeмa 

дaлeч пoвeчe cвeтлинa, oтĸoлĸoтo 

ĸoнĸypeнтитe. Cпopeд Ноnоr c oĸoлo 

50% пoвeчe cпpямo ĸoнĸypeнтнa 

ĸaмepa c f/1.8.

Toй paзпoлaгa и c oптичнa cтaбилизa-

ция нa ĸapтинaтa, ĸaĸтo и c тexнoлoгия, 

ĸoятo cъбиpa инфopмaциятa oт чeтиpи 

пиĸceлa в eдин, зa дa пpeдocтaви 

нaй-дoбpия възмoжeн peзyлтaт зa 

cитyaциятa.

Ноnоr 20 Рrо имa и 16МР 

yлтpaшиpoĸoъгълнa ĸaмepa, ĸoятo 

cнимa нa 117 гpaдyca, ĸaĸтo и 8 МР 

tеlерhоtо ĸaмepa зa тpи пъти oптичнo 

пpиближeниe и пeт пъти xибpиднo. 

Teлeфoнът paзпoлaгa и c 2 МР ceнзop, 

ĸoйтo e cпeциaлнo зa мaĸpocнимĸи 

дo 4 cм пpиближeниe дo oбeĸтa. 

Moдeлът щe paзчитa cepиoзнo и нa 

изĸycтвeния интeлeĸт зa пoдoбpявaнe 

нa cнимĸитe, ĸaтo paзпoлaгa c АІЅ Ѕuреr 

Nіght Моdе, ĸoйтo щe ĸoмбиниpa 

изчиcлитeлнaтa cилa и coфтyepa зa 

възмoжнo нaй-дoбpa cнимĸa. Toвa щe 

cтaнe чpeз зacнeмaнeтo нa няĸoлĸo 

cнимĸи eднoвpeмeннo, ĸoитo мoмeн-

тaлнo щe бъдaт ĸoмбиниpaни в eднa. 

Oбeщaниeтo e зa пo-яcни cнимĸи пpeз 

нoщтa и пo-ĸpacиви цвeтoвe. Зaтoвa щe 

пoмoгнe и ІЅО oт 204 800.

Πpeднaтa ĸaмepa e 32МР
Ноnоr 20 Рrо идвa c 6,26” eĸpaн c тpa-

дициoннoтo вeчe cъoтнoшeниe 19,5:9, 

a в нeгo e вгpaдeнa и пpeднaтa ĸaмepa, 

ĸoятo зaeмa eдвa 4,5 мм в диaмeтъp – 

нaй-мaлĸoтo дoceгa в cмapтфoн.

Moдeлът щe бъдe зaдвижвaн oт пoз-

нaтия ни oт нoвитe мoдeли нa Нuаwеі 

пpoцecop Кіrіn 980 c 6, или 8 GВ RАМ, 

дo 256 GВ вътpeшнa пaмeт и тexнoлo-

гия зa бъpзo зapeждaнe нa бaтepиятa, 

чийтo paзмep e 4000 mАh. Ceнзopът зa 

пpъcтoв oтпeчaтъĸ пъĸ щe бъдe oтcтpa-

ни – въpxy бyтoнa зa oтĸлючвaнe. Ноnоr 

oбeщaвaт тoй дa oтĸлючвa тeлeфoнa 

зa eдвa 0,3 ceĸyнди. Cъщият бyтoн щe 

имa и oщe eднa фyнĸция – щe вĸлючвa 

глacoвия acиcтeнт нa Gооglе.

И тpитe мoдeлa ca c изцялo нoв 

дизaйн, ĸoйтo ĸoмпaниятa нapичa 

3D Тrірlе Маѕh. Toй ce cъcтoи oт тpи 

cлoя – cтъĸлo, цвят и eдин зa дълбo-

чинa. Кoмпaниятa пoĸaзa двa цвятa 

– Рhаntоm Вluе, ĸoйтo e cмecицa oт 

cиньo и зeлeнo, ĸaĸтo и Рhаntоm Вlасk – 

ĸoмбинaция oт чepнo и лилaвo.

Teлeфoнът нямa бeзжичнo зapeждaнe, 

mісrоЅD ĸapтa, нитo 3,5-милимeтpoв 

ayдиoжaĸ, ĸoeтo пoмaгa и зa пo-

дocтъпнaтa цeнa нa мoдeлa. B Eвpoпa 

вepcиятa c 8 GВ RАМ и 256 GВ пaмeт щe 

ce пpoдaвa зa €599.

Ноnоr 20
Koмпaниятa пoĸaзa и Ноnоr 20. 

Πo-дocтъпният мoдeл щe имa тpи 

ĸaмepи. Ocнoвнaтa cъщo e 48 МР, нo 

c f/1,8 блeндa. Ocвeн тoвa тoй щe 

имa и yлтpaшиpoĸa ĸaмepa c 16МР и 

2МР зa мaĸpocнимĸи. Oт нeгo липcвa 

тeлeфoтo ĸaмepaтa, ĸoятo дaвa oптичнo 

пpиближeниe. Toй щe имa и чeтвъpти 

ceнзop, ĸoйтo щe paзчитa дълбoчинaтa 

нa ĸaдъpa, ĸoeтo пoмaгa зa пo-ĸpacиви 

пopтpeтни cнимĸи.

Ноnоr 20 идвa и cъc cъщия пpoцecop 

– Кіrіn 980, нo c пo-мaлĸo RАМ (дo 6 GВ) и 

вътpeшнa пaмeт (дo 128 GВ),

Дpyгa paзлиĸa щe бъдe бaтepиятa, 

ĸoятo щe бъдe 3750 mАh.

Moдeлът щe ce пpeдлaгa в тpи цвятa 

– Ѕарhіrе Вluе, Міdnіgt Вlасk и Ісеlаndіс 

Whіtе. Toй щe зaпoчнe дa ce пpoдaвa 

в Бългapия oщe пpeз юни, дoĸaтo Рrо 

мoдeлът щe излeзe c oĸoлo мeceц пo-

ĸъcнo. A цeнaтa мy зa Eвpoпa e €499.

Ноnоr 20 Lіtе
Tpeтият пoĸaзaн мoдeл e пo-дocтъп-

ният Ноnоr 20 Lіtе, пoзнaт вeчe нa 

aзиaтcĸия пaзap. Eĸpaнът мy щe бъдe 

6,21 инчa, ĸaтo ĸaмepaтa щe пoĸaзвa 

пpeз пpopeз в cpeдaтa. Caмaтa тя щe 

бъдe 32 МР. Гъpбът мy щe бъдe плacт-

мacoв, a цвeтoвeтe щe бъдaт чepвeн, 

чepeн и cин.

Зaднaтa ĸaмepa щe бъдe 24 МР, 

a тeлeфoнът щe paзпoлaгa c 8 МР 

yлтpaшиpoĸa ĸaмepa и oщe eдин 

ceнзop зa дълбoчинa. Бaтepиятa щe 

бъдe 3400 mАh, a пpoцecopът Кіrіn 710. 

Bepcиятa c 4 GВ RАМ и 128 GВ пaмeт щe 

cтpyвa €299 в Eвpoпa.

Oт cцeнaтa пpeзидeнтът нa 

ĸoмпaниятa нe ĸoмeнтиpa тeмaтa зa 

oтнoшeниятa мeждy Gооglе и Нuаwеі. 

Oтмeнeни бяxa и пpeдвидeнитe пo-

ĸъcнo интepвютa c пpeдcтaвитeли нa 

ĸoмпaниятa.

Бpaндът Ноnоr, cъздaдeн пpeз 2013 

г., e изцялo coбcтвeнocт нa Нuаwеі. Toй 

oбaчe e нacoчeн ĸъм пo-млaдитe xopa 

и бъpзo ce пpeвъpнa в нaй-гoлeмия 

e-бpaнд в Kитaй. Ceгa ĸoмпaниятa щe 

ce oпитa дa yвeличи влияниeтo cи чpeз 

cъздaвaнeтo нa цeнтpoвe нa мapĸaтa в 

paзлични гpaдoвe в cвeтa, вĸлючитeлнo 

в Mocĸвa и Πapиж, в ĸoитo ce нaдявa дa 

пpивличa млaди xopa.

Honor показа нов моделHonor показа нов модел

Той е с четири камери и най-
широката бленда в телефон
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Осем сезона, осем титли 
в Първа лига. Това 
е равносметката за 
„Лудогорец“ след края 
на сезон 2018/2019, 
една от най-трудно 

спечелените титли в историята на тима. 
Битката за златните медали се задържа 
до последния кръг, като едва за трети 
път през последните 10 години титлата 
се решаваше с финалните мачове.

Както и в предходните два случая 
обаче победител излезе „Лудогорец“, 
завършвайки с точка пред ЦСКА.

Още преди няколко седмици собстве-
никът на шампионите Кирил Домусчиев 
обяви, че тимът му е много пред оста-
налите. „По-скоро ние сме напред пред 
другите. Колкото и да вървим назад, 
те още не могат да ни стигнат“, каза 
Домусчиев. И въпреки залитанията 
„Лудогорец“ го доказа, спечелвайки 
титлата, без да впечатлява през целия 
сезон.

Макар и да имаше много големи 
проблеми, тимът от Разград остава с 
крачка пред останалите. В края на се-
зона статистиката сочи, че „Лудогорец“ 
има най-добрата атака в Първа лига (67 
гола) и втората най-добра отбрана (19 
получени гола) след ЦСКА.

Началото на сезона предвещаваше, 
че „Лудогорец“ няма да бъде същата 
сила, след като още през миналото лято 
се стигна до изненадващи промени. 
В деня, в който започваше лятната 
подготовка на шампионите, треньорът 
Димитър Димитров напусна, несъг-
ласен с назначаването на бразилеца 
Пауло Аутуори за главен мениджър. В 
крайна сметка двукратният носител на 
Копа Либертадорес започна да води 
тима, през лятото „Лудогорец“ не осъ-
ществи нито един значим трофей.

Тимът не успя да влезе в 
Шампионската лига и се задоволи с 
участие в Лига Европа, но там разо-

чарова с представянето си, след като 
завърши последен в група с „Байер“ 
(Леверкузен), „Цюрих“ и АЕЛ (Ларнака). 
През октомври се стигна до раздяла с 
Аутуори, а още по-изненадващо беше 
уволнен дългогодишният спортен 
директор Методи Томанов. Начело на 
тима застана Антони Здравков, при 
който тимът не показваше нищо по-раз-
лично от това при Аутуори.

Въпреки проблемите, колебливите 
игри и тенденцията да има застаряващ 

състав „Лудогорец” успя да постигне 
впечатляваща серия от 11 поредни 
победи, които му гарантираха да зиму-
ва начело с аванс от шест точки. Това 
се оказа и втората най-голяма разлика 
между „Лудогорец“ и преследвача му на 
полусезона.

В крайна сметка тимът завърши сезо-
на с трети различен треньор – Стойчо 
Стоев, който се завърна в Разград близо 
пет години след като направи отбора 
шампион и стигна до осминафиналите 
в Лига Европа. Без да блести и просто 

правейки по-малко греш-
ки от ЦСКА, „Лудогорец“ 
успя да грабне и титлата.

Сезоните на другите два 
претендента също бяха 
белязани от треньорски 
смени. ЦСКА започна с 
Нестор Ел Маестро, който 
беше заменен веднага 
след края на зимната 
подготовка, за да дойде 
Любослав Пенев. Той 

записа седем победи, три равенства и 
четири загуби в 14 мача, но си тръгна 
в началото на май, несъгласен с ръко-
водството. Сезонът довърши Добромир 
Митов, подпомаган от Люпко Петрович 
в ролята на консултант.

Още по-драматично беше на 
„Георги Аспарухов”, където начело 
на „Левски” се изредиха Делио Роси, 
Тодор Симов, Славиша Стоянович, 
Георги Дерменджиев и за финал Георги 
Тодоров. Най-дълго от тях се задържа 
Стоянович – пет месеца.

„Лудогорец” ли отстъпи, или другите 
прогресираха? Това беше най-често 
задаваният въпрос след Нова годи-
на, когато на няколко пъти ЦСКА се 
връщаше в битката за титлата и меч-
таеше да детронира тима от Разград. 
Статистиката обаче не е на страната на 
червените въпреки многото обрати. 
През пролетта трите водещи тима 
се надпреварваха да правят грешки, 
сякаш никой от тях не иска титлата. 
В осем мача срещу ЦСКА и „Левски“ 
„Лудогорец“ не записа нито една загуба. 
Шампионите спечелиха четири пъти 
и направиха четири равенства при 
голова разлика 9:3. Тимът записа само 
три загуби през сезона, като две от 
тях дойдоха при гостувания на „Черно 
море“ и веднъж отстъпиха срещу 
„Локомотив“ (Пловдив).

За сметка на това ЦСКА имаше много 
по-големи проблеми срещу преките 
си съперници от топ 6. До последното 
дерби с „Левски“ червените не бяха 
вкарали гол на сините в предходните 
три мача. Тимът имаше проблеми още 
с „Ботев“, „Берое“ и „Черно море“ за 
разлика от предходните години, когато 
губеше повече точки срещи тимовете 
от долната половина на класирането.

„Лудогорец“ – по-слаб, но „Лудогорец“ – по-слаб, но 
все още най-силенвсе още най-силен

„Зелените“ спечелиха осма поредна титла
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Отговори на кръстословиците от миналия брой

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

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

� � ☺
 Докторе, в депресия съм!

- Най-доброто лекарство е да се 
потопите изцяло в работата си.

- Но, докторе, аз бъркам бетон...

� � ☺
- Г-н капитан, обедът няма да стигне за 

всички!
- Тогава първо ще атакуваме! След 

това ще има за всички...

� � ☺
Шотландец изгубил жена си и оти-

шъл в местния вестник, за да отпечата 
некролога й.

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

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

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

Добре тогава: „Продавам стар FORD.”

� � ☺
Две баби се срещнали на пазара:

- Ей, Марийке, какви времена настана-
ха, всеки ден чета за обири по къщите 
и като излизам, започнах да оставям 
радиото включено.

- Тъй е, права си.
- А ти вземаш ли някакви мерки?
- Слагам една бележка на външната 

порта.
- Добре де, какво пише на нея?
- Петърчо, баба, змиите ти пак са 

излезли от аквариума и са плъзнали из 
къщата. Затуй не можах да ги нахраня.

� � ☺
Срещат се стари приятели на улицата.

– Как си, приятелю? Не сме се виж-
дали от толкова години. Дъщеря ми се 
омъжи в щатите за милионер, синът 
ми стана бизнесмен, аз в момента си 
строя вила на морето… Кажи ти какво 
правиш?

– Ами… тръгнал съм да платя тока…
– Аха… ами иначе?
– Иначе ще го спрат…

� � ☺
Адвокат към клиента си, обвинен в 

убийство:
- Имам за теб две новини - добра и 

лоша.
- Давай лошата по-напред.
- Кръвната ти проба е излязла, съв-

пада с тази от кръвта на мястото на 
престъплението.

- А добрата?!
- Нямаш проблеми с кръвната захар.

� � ☺
- Абе вие защо викате на шефа „чай-

ката”?
– Защото долита, крещи, осира всичко 

и отлита...

� � ☺
- Дядо, кое е най-важното нещо, като 

остарееш?
– Да си пиеш гинко билобата, чедо!
– Защо така, дядо?

– За да помниш къде ти е ракията...

� � ☺
- О, дом! О, праг свещен на моите 

деди! И него ми вземА, мръсницата...
- Господине, пишете жалба в момента, 

не издавате стихосбирка...

� � ☺
Пациент вързал с връвчица една 

тухла и взел да я влачи. Минал покрай 
него главният лекар и за да го изпита 
дали се оправя, му казал:

– Много хубаво кученце водиш.
– Това не е кученце, а тухла! – отвър-

нал пациентът.
Доволен от отговора му, главният 

лекар се прибрал в кабинета си.
Тогава пациентът се озърнал, клекнал, 

погалил тухлата и рекъл:
– Ей, Шаро, пак го преметнахме тоя 

баламурник!

� � ☺
- Дължите ми 16.95, младежо. Да ви я 

опаковам?
- Не, не. Просто я пуснете в пликчето. 

А гаранция има ли?

- В какъв смисъл дали има гаранция?
- В смисъл дали ще се прочете.
- Извинете, вие програмист ли сте?
- Как разбрахте! Програмист съм.
- Ами, небръснат, в едната ръка недо-

изядена пица, от джоба 
бутилка бира, смъкнати 
дънки, некъпан...

- Добре, добре да се 
върнем на гаранцията.

- Ама каква гаранция, та 
това е книга, хартиен носител...

� � ☺
Подарена къща назад не се 

връща. - Цветан Цветанов

� � ☺
- Мамо, каква е разликата между 

българите и италианците?
- Разликата е, че след две бири итали-

анците минават на „ти”, а българите - на 
ракия.

� � ☺
Пиян гинеколог се връща след банкет. 

На стълбището крушката е изгоряла и 
нищо не се вижда... Опитва се да наце-
ли ключалката, но нищо не се случва и 
си мисли:

- Е, поне един косъм да имаше за 
ориентация...

� � ☺
- Защо не се жениш още?
– Щото все си мисля за жена ти…
– Какво? Мръсник!
– Не беее, страх ме е да не ми се падне 

някоя като нея!

� � ☺
Отива 80-годишен дядо на преглед, 

гледа докторът изследванията и вика:
- Браво, бе, деде! Супер ти е кръвната 

картина, кръвното ти като на младеж, 
добре си, ама я ми кажи как я поддър-
жаш тая форма?

- Па ставам сабале рано, извеждам 
козичките, агънцата и цял ден след тях, 
така карам...

- Не ми се вярва да е това, щото от 
гледане на овце не се оправя здравето. 

Сигурно от гена нещо... Я ми кажи баща 
ти на колко почина?

- Кой починал, бе, пепел ти на езика, 
жив и здрав си е човекът.

- Е как така жив, на колко е?
- 99...
- Е той как се държи?
- Ми нали ти казах, ставаме сутрин и 

пускаме овцете и козичките и цял ден 
след тях...

- Няма начин от това да е, нали ти 
казвам. Дядо ти на колко умря?

- Докторе бе, ненормален ли си? Защо 
да е умрял, супер си е дядо, на 120 е.

- И дядо имаш? Добре бе, и той ли с 
вас върви след козите и овцете?

- Да, ама напоследък не, че ще се жени 
и има работи по сватбата да върши 
нещо...

- Ще се жени? Ама добре бе, от какъв 
зор ще се жени на 120 години и той?

- Ами, а де, и той не иска, ама техните 
го натискат...

� � ☺
- Кой си ти бе, момче?
- Нео. 
- Откъде си?
- От „Матрицата”.
- И кой идиот те е кръстил на телеви-

зор тебе!

� � ☺
- Татко, скъсах с приятелката ми...
- Мани я тая, сине! И без това беше 

гола вода в леглото....

� � ☺
Вика ми:

- Познат си ми отнякъде...
- Така е, мила, всички жени сънувате 

идеалния мъж - нормално е да съм ти 
познат...

� � ☺
Гледам я - отвън като модна икона, 

а в главата й празно като в неделно 
училище...

� � ☺
- Мамо, приятелите ме навиват да ида 

с тях да пуша трева, ама аз не ща, щото 
тревата е вредна. Моля те, ела да ме 
вземеш!

- Иване, не можеш да бъдеш женчо 
цял живот! Тревата няма да ти навреди. 
Отиди и се нагърми с приятелите си 
като хората и се забавлявай. А като се 
върнеш - измий чиниите.

� � ☺
- Добър ден, крем „Виши” имате ли?
- Това е аптека, госпожо, кренвирши 

нямаме! 

� � ☺
Телефонен разговор в 1 ч. през 

нощта:
- Здрасти, какво правиш?
- Е...какво може да прави порядъчна 

жена в 1 ч. през нощта? Ровя в хладил-
ника и се тъпча...

� � ☺
- Да знаеш с какво маце се запознах!
- Красива ли е?
- 30-35 лайка!

- Най-накрая си 

уговорих среща с 

умен и хубав мъж!

- Ей, браво! И кога 

ще се видите?

- С умния в сряда, а 

с хубавия в петък.

ВОДОРАВНО: Пепа Николова. Ело. Гал. Оргии. Антим. Лом. Драма. Гланда. Бира. 
Винар. Воин. Фиданка. Итами. ТТ. Норис. Офика. Сетиво. Лиман. Сеч. Лат. Уводи. Скарн. 
Сет. Мливо. Сканиа. Ката. Долап. Тихи. Стружки. Идиом. Ас. Лоран. Арсис. Божури. 
Аорти. Осо. Цип. Лакта. Лекар. Пет. Карат. Липоми. Немо. Етори. Алея. Отломка. Кусур. 
Скалп. Делхи. Пастир. Елаци. Ман. Лор. Донор. Каабе. Цикада. Свинарник. 

ОТВЕСНО: Тегоби. Електроцентрали. Памид. Татар. Жител. Сок. Тал. Ранит. Тулуп. 
Мостра. Данов. Мажор. Комки. Диор. Кроул. Крила. Карда. Краваи. Видиа. Ареал. Догми. 
Слово. Накат. Пенс. Лиани. Идоли. Оток. Лов. Сои. Атоми. Адара. Рудари. Графа. Спирт. 
Лисец. Ваал. Минск. Осили. Улика. Навик. Катми. Епарх. Ар. Петно. Асани. Сокол. Иман. 
Лидит. Ериха. Самец. Аби. Романтична история. Шнек.

Виц в снимка

БАЩА НА ГОДИНАТА



димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки петък! 

Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 

№16307

$$$ ШОФЬОРИ $$$, 
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

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

OWNER OPERATORS !!!,
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-

Chicago + suburbs

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 кур-

сове; 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 работа * Предимно леки 

товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 70 

цента на галон!!! №16336

!!! ШОФЬОРИ !!!
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-

лага работа за регионални шофьори! Добро запла-

щане! Възможност за прибиране в къщи през ден 

и всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; 

Чек всеки петък! Коректно отношение! За пове-

че информация 847-665-9273 или (847) 483-8787! 

№16337

CDL-DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60008, Диспатчър търси шофьор 

за личния си камион постояно курсове за добро 

заплащане според опита обадете се на тел 847 

2542504 Емил за повече информация №16354

CDL DRIVERS 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Power Pro Service Inc 

Набира от цялата страна шофьори CDL клас А и 

Owner Operators със собствен трейлър! Минимум 

2 години опит, Чист рекорд! Заплащане по дого-

варяне Чек всеки петък! Коректно отношение! Tel. 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и р ц р
административни сградид р р д
и здравни кабинетидр

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
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РаботаРабота
Предлагам

РЕСТОРРАНТ „МЕХААНАТА”

ТЪРСИ

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FUFULL or PART TIMMEE

847-824-010000 иилили  84847-824-0103

(262) 744-1445 E-mail: powerproserviceinc@gmail.

com №16358

ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търся шофьор за малък 

камион, достатъчен е само клас С. Документи и 

опит са предимство. Заплащането е процент от 

оборота. За повече информация на телефон 847-

749-9161 №16359

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-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 * Предим-

но 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! 

Коректно отношение! За повече информация 847-665-

9273 или (847) 483-8787! №16337

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

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

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

!!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-

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
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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
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

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
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
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$, Зипкод 60007, Търся шофьори class A с
double-triple, може и без опит за стеди рънс, 5500
мили на седмица, добро заплащане 708-369-1475
№16077
HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$, 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
МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17111, Нужна е млада по-

мощница 4 дни в седмицата за чистенето и упра-

влението на жилища в Pennsylvania $18 на час. Must

speak English , has a valid American driver license ,

pass criminal check and drug test .Предоставяме

стая Please e-mail resume to tocconsult@yahoo.com

3039748716 №16363
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 r 45445 cen

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

РАБОТАРАБОТА
Търся

Chicago + suburbs
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 

работа. Намирам се в България.+359-876-511-784 

Viber  №16362
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

ИМОТИИМОТИ 
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-
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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

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
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

ИМОТИИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СТАЯ
Цена US$ , Зипкод 60018, Търся стая. Около летището. 

След Август 2019. Работя на смени. 8592702860 №16305

ИМОТИИМОТИ
Продавам

Chicago + suburbs
СПАЛНЯ С МАТРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Продавам спалня с ма-

трак Queen size и стъклена кухненска маса. Кремена

7733664225 №16111

УСЛУГИУСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
FOR RENT CAR HAULER
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60176, FOR RENT -CAR

HAULER-8CAR-$300-PER WEEK. Tel.: 7084074466

№16361
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

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

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
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
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

ТЪРСЯ ЖЕНА 
Цена US$ , Зипкод 60634, Жена, свястна жена с коя-

то да се разбирам, над 46 години. Живея в Чикаго. 

Моля подробно съобщение 773-934-0247, благдаря 

на всички. 7736001009 №16360
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

КАМИОН ВОЛВО
Цена US$ , Зипкод 60193, Волво 2008г, ISX 500 без 

DEF; EATON 13; 990 000 ml ;23000$; Трейлър Great 

Dane 2017г, 24000$ 7736200271 №16364 
FOR SALE, 
Цена US$ 27,500.00, Зипкод 60176, For Sale - 8 Car Hauler 

2002-moze i na izpla6tane 7084074466 №16344
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. $75,000. Tel.: 2243881039 №16294
РЕСТОРАНТ ЗА ПРОДАН
Цена US$ 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

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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Зоопарк връща на свобода
Природозащитници 

успяха да се наложат 

зоологическата гра-

дина в Барселона да не 

развъжда животни, ако не може 

да ги върне в природата.

„Искаме зоологическите гради-

ни да спрат да развъждат животни 

без стратегия, да ги развъждат са-

мо за да ги сложат в клетка” – каза 

активистът Леонардо Анселми от 

групата ZOO XXI, която постигна 

да бъде променен правилникът на 

зоологическата градина с реше-

ние на градския съвет.

Новият стратегически план 

за зоологическата градина в 

Барселона предвижда комитет от 

учени и експерти по етика да оп-

редели до една година как да се 

постъпи с всеки от 300-те различ-

ни вида в нея. На теория някои 

от тях могат да бъдат върнати в 

природата, втори – предадени 

на други зоологически градини, 

а в нея да останат само животни, 

които иначе не биха оцелели – 

слонове, костенурки и носорога 

Педро, който яде франзели на 

закуска. 

„Кайзер чийфс“ с нов албум
Новият албум на бри-

танската група „Кайзер 

чийфс” ще бъде оза-

главен Duck и ще бъде 

представен на публиката на 26 юли.

Това е първата тава на бандата, 

която излиза след Stay Together, 

издадена преди три години. 

Пускането на албума беше предше-

ствано от излизането на сингъла 

Record Collection. По думите на 

фронтмена на състава Рики Уилсън 

това парче е типично за стила на 

„Кайзер чийфс”. Песента се фокуси-

ра върху интернет зависимостите, 

които ни дебнат.

Уилсън довери, че много си 

харесва занаята, който в никакъв 

случай не е стресиращ. „Пиша 

песни и ги записвам, това е чудес-

но! От време на време изнасяме 

концерти, а в гримьорната ни чака 

безплатна бира. Това никак не е 

лошо!”

Банкси с нова инсталация

Британският стрийт худож-

ник Банкси изглежда е 

изложил нова своя инстала-

ция, която цели да привлече 

вниманието върху противоречи-

вото присъствие на големи круизни 

кораби във Венецианската лагуна. 

„Докато подреждам щанда си на 

Биеналето във Венеция”, е заглави-

ето на видеоклип на мистериозния 

художник, чиято самоличност се 

пази в тайна. „Независимо че става 

дума за най-голямото и най-прес-

тижното културно събитие в света, 

поради някаква причина никога не 

съм бил канен да участвам в него”, 

отбелязва Банкси. 

Клипът показва мъж, който, без 

да се вижда лицето му, излага 9 

платна, създаващи заедно изобра-

жение на голям круизен кораб, 

заобиколен от гондоли в Канале 

гранде във Венеция. Творбата е 

озаглавена „Венеция в Масло”. 

Забранен газ 
регистриран в Китай

Заводи в Североизточен Китай произ-

веждат големи количества газ, който 

разрушава озоновия слой в нарушение 

на международното споразумение.

От 2013 г. годишните емисии на хлорфлуоро-

въглерод-11 – (CFC-11) са се увеличили с около 

7000 тона. 

През 1987 г. беше подписано международно 

споразумение, за да бъде намалено постепенно 

производството на хлорфлуоровъглероди, 

използвани в охладителната техника и аерозоли-

те. Те са отговорни за дупката в озоновия слой на 

стратосферата.

Съгласно Протокола от Монреал производ-

ството на хлорфлуоровъглероди е приключило 

през 2010 г. в развиващите се икономики. Китай 

твърди, че не го произвежда от 2007 г. 

Забраната доведе до значимо намаляване на 

концентрацията на CFC-11 в света до 2012 г. През 

миналата година обаче учени установиха, че 

темпът на това намаляване се е забавил наполо-

вина от 2013-а до 2017 г. Това означава, че има 

нови емисии. 

Ботсвана вдига 
забраната за лов на 
слонове

Властите в Ботсвана вдигнаха забраната 

за лов на слонове, тъй като тя е увели-

чила конфликтните ситуации между 

местното население и дивите животни.

Според Министерството на околната среда 

заради въведената в предишните години забрана 

слоновете са причинили много вреди на реколти-

те на фермерите и на добитъка им. По този начин 

те са застрашили самото съществуване на някои 

общности. Решението за вдигането на забраната 

е взето сред широки консултации с всички заин-

тересовани страни. Това стана една година след 

като правителството назначи специална комисия, 

която да преразгледа нормативната уредба за 

лова на слонове.

По оценки на специалистите в Ботсвана има 

около 130 хиляди слона, които са основен обект 

на сафари туризма в тази страна.
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Риана с нов моден бранд
Певицата от Барбадос 

Риана лансира своя нов 
моден бранд заедно с 
френската групировка за 

луксозни изделия LVMH, която е соб-
ственост на бизнесмена Бернар Арно. 

Брандът „Фенти” носи цялото име 
на изпълнителката на хита Umbrella 
– Робин Риана Фенти, и е предназ-
начен за облекла прет-а-порте, 
обувки и аксесоари от кожа. Той ще 
е базиран върху съществуващия 
съвместен бранд на Риана и LVMH в 
козметиката. 

„Моята мода ще е различна и 
нетрадиционна, защото не идва от 
тази индустрия”, каза певицата. Тя 
допълни, че се надява да доприне-
се за ново виждане в модата.

Колекцията е представена в 
магазин в парижкия квартал Маре. 
Тя включва дамски бели и бежови 
сака с широки рамене и рокли тип 
блейзъри, както и мъжки якета от 
плат деним и парки.

Групировката LVMH все по-често 
прибягва до сътрудничество със 
знаменитости. 

Би Би Си не е искала от 
Кремъл разрешение 
да използва образа 
на руския президент 

Владимир Путин за новото 
телевизионно шоу. Това заяви 
говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков.

Той каза също, че има много 
книги, изписани за Путин, както и 
много карикатури и марионетки, 
вдъхновени от него, но руският 
президент не се интересува от тях. 
Той никога не е чел въпросните 
книги, нито пък е гледал карикату-
рите, добави Песков.

Би Би Си обяви, че пуска ново 
пародийно шоу, в което водещ 
ще бъде виртуална карикатура на 
Путин, „която ще задава въпроси на 
специални гости”.

В Русия имаше телевизионна 

емисия, наречена „Кукли”, която 
се опита да направи пародия на 
Путин, представяйки го като джу-

дже, но беше изтеглена от ефира, 
след като той стана президент през 
2000 г.

Планктонът мигрира на север
Планктонът в северното 

полукълбо мигрира на 
север в резултат на кли-
матичното затопляне. 

„Това не е хубава вест за мор-
ските екосистеми – заяви ръко-
водителят на изследването Лукас 
Йонкерс от университета в Бремен, 
Германия. – Група зоопланктон е 
изтласкана далеч от естествения си 
хабитат, а това е тревожно, защото 
означава, че дори ако климатич-
ното затопляне не надхвърли 1,5 
градуса Целзий, екосистемите 
вероятно ще са силно засегнати.”

Учените изследвали форамини-
фери – едноклетъчни, снабдени 
с твърда и резистентна обвивка. 
Едни проби, взети през периода 
1978-2013 г., били сравнени с други 
от океански седименти, които дати-
рат отпреди няколко века. Оказало 
се, че неотдавнашните проби били 
сходни с онези от древността, кои-
то са събрани в морета по на юг.

Джефри Ръш спечели 
дело за клевета

Австралийският актьор Джефри Ръш 
спечели делото за клевета срещу него, 
като ще получи общо 2,9 милиона 
австралийски долара обезщетение за 

понесени морални и финансови щети.
Носителят „Оскар” даде на съд издателство 

на вестник и журналист, които го обвиниха в 
неприлични действия спрямо актриса. Шестдесет 
и девет годишният актьор успя да осъди издател-
ството на вестника от Сидни „Дейли телеграф”, 
както и журналиста Джонатън Моран за две ста-
тии и постер, публикувани в края на 2017 година.

Съдията Майкъл Уигни отсъди в полза на Ръш и 
постанови той да бъде обезщетен с допълнител-
ни 1,98 милиона австралийски долара за минали 
и бъдещи финансови щети, свързани с опетня-
ването на името му. Магистратът се произнесе 
по делото в полза на Ръш и през април, когато 
присъди първото обезщетение на ищеца да бъде 
в размер на 850 хиляди австралийски долара.

„Макдоналдс“ прави 
ресторант за пчели

Веригата за бързо хранене „Макдоналдс” 
представи в Швеция действащ ресто-
рант за пчели под формата на кошер.

Умаленият модел повтаря и в най-мал-
ки подробности архитектурата на заведенията 
от този бранд. Пчелите влизат през главния вход 
на заведението, могат да кръжат над паркинга и 
дори да си почиват в градината на открито.

В Швеция много здания подслоняват на покри-
вите си кошери, за да поддържат околната среда 
и опрашването на растителните видове. Ако 
трябва да се даде финансов израз на дейността 
на пчелите, тя възлиза на 265 милиарда долара 
годишно, а те я осъществяват напълно безплатно.

Ресторантът играчка под формата на действащ 
кошер беше кръстен „Мак Хайв” („Мак Кошер“). 
Той е проектиран от дизайнера Никлас Нилсон.

Би Би Си ползва Путин без 
разрешение
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„Ролинг стоунс“ с нов албум

Групата „Ролинг стоунс” 
се връща в звукозаписно 
студио, за да работи над 
първия си албум с нови 

песни от 14 години след успешната 
сърдечна операция на фронтмена 
й Мик Джагър.

Легендарната рок банда бе 
принудена през април да отложи 
концертите от северноамерикан-
ското си турне, тъй като лекари 

предупредиха Мик Джагър, че 
трябва спешно да му бъде сменена 
сърдечна клапа.

Сега 75-годишният вокалист 
на бандата е в добро здраве 
и 17-те концерта от турнето й 
бяха пренасрочени за това лято. 
Изпълнителите на хита Start Me 
Up бързат да приключат записите 
за първия си диск с нови песни 
от излезлия през 2005 г. A Bigger 

Bang. Бандата започна да работи 
над новия си албум през миналата 
година. 

„Не е оповестена дата за изли-
зането му – заяви говорител на 
„Ролинг стоунс”. – Мик е склонен да 
направи нужното, за да се навакса 
изгубеното време. За албума се го-
вори отдавна, така че групата иска 
той да излезе възможно най-скоро.”

Сири Хутсвет спечели 
„Принцеса на Астурия“
Американската писателка 

Сири Хуствет спечели 
испанската литературна 
награда „Принцесата на 

Астурия”.
Журито, присъждащо наградата, 

каза, че „амбициозните” творби на 
Хуствет „се впускат в аспекти, които 
описват разтърсващото и обърква-
що настояще от феминистка гледна 
точка”.

Сири Хуствет е написала бест-
селърите „Какво обичах” и „Лятото 
без мъже”. Тя е родена в Минесота. 
Книгите й са повлияни от невро-
биологията, психоанализата, изку-
ствата. Преведени са на повече от 
30 езика.

Съпругът на Сири Хуствет – Пол 
Остър, печели същата награда през 
2006 г.

Наградата е наречена на титлата 

на испанската престолонаследнич-
ка Леонор. Тя се присъжда в осем 
категории – комуникации и хумани-
тарни науки, изкуство, литература, 

обществени науки, наука и техника, 
международно сътрудничество, 
спорт и единение. Всяка от тях е с 
паричен еквивалент 50 000 евро.

Вол предрече добра реколта 
от ориз
Камбоджанският крал-

ски вол предрече богата 
оризова реколта през 
тази година, която е 

основната земеделска култура 
на страната по време на древен 
ритуал.

Годишната церемония, предава-
на по телевизията, бе проведена 
под патронажа на крал Нородом 
Сиамони. В ритуала, който се 
състоя в югоизточната провинция 
Свай Риенг, кралският вол изорава 
нива, след което е обсипан с даро-
ве. По този начин се бележи нача-
лото на новия сезон по засяване 
на ориза. Тази година животното 

изяде 85 процента от ориза и боба 
90 процента от царевица, които му 

бяха предоставени в специално 
украсени съдове. 

Котарак поклонник се 
завърна

След 300-километрово поклонничество 
котаракът Мурчик от Лвовска област се 
завърна в родния си манастир.

Домашният любимец на монасите 
се сдобил и с нов прякор след премеждието си 
– Поклонника. Мурчик живял осем години под 
един и същ покрив със свещенослужителите, 
като за него се грижел един добър монах. Той бил 
преместен в друг манастир в Луцк и взел котара-
ка със себе си. Но след известно време животно-
то изчезнало. Дълго време от Мурчик нямало и 
следа, докато един ден не се появил в родния си 
манастир в село Лавров близо до град Лвов.

Поклонника бил отслабнал, изтощен и много 
изплашен. Монасите не могли да повярват на 
очите си, че техният домашен любимец се е за-
върнал след 300-километровия преход. Хубавата 
селска храна бързо вдигнала на крака котарака и 
сега той отново радва с компанията си монасите.

Бяла акула в протока 
Лонг Айлънд

Голяма бяла акула за първи път беше 
видяна в протока Лонг Айлънд между 
едноименния остров, щатите Ню Йорк и 
Кънектикът.

Учени, следящи акулата, казаха, че тя е стиг-
нала до южната точка на Лонг Айлънд – Монток.  
Триметровата акула, наречена Кабот – на итали-
анския мореплавател, вероятно е влязла в про-
тока, следвайки тюлени, риба или друга храна. 
Проследяващо устройство й е поставено още 
край Нова Скотия миналата година. След това е 
засечена във водите край Флорида и Мериленд. 
Тя не представлява значим риск за хората.

„Кабот ни напомня, че природата е навсякъде 
около нас и трябва да отделяме малко време да 
спрем и да се насладим на това, което предлага – 
гласи съобщението на полицията. – Нападенията 
на акули над хора, колкото и да са сензационни, 
са много редки.“ 
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Харви Уайнстийн постигна 
споразумение
Холивудският продуцент 

Харви Уайнстийн успя 
да постигне споразу-
мение за 44 милиона 

долара със своите жертви на сек-
суално насилие и с кредиторите 
си. Документът обаче все още не 
е подписан. Целта на споразуме-
нието е да покрие всички искове, 
заведени срещу Уайнстийн, 
включително тези в Канада и 
Великобритания.

Споразумението обаче не спира 
криминалното разследване и 
обвиненията срещу него в сексуал-
ни посегателства, за които ще бъде 
съден през септември.

От края на 2017 г. Харви 
Уайнстийн, един от най-влиятелни-

те мъже в Холивуд, беше обвинен 
в сексуален тормоз от повече от 80 
жени, включително известни ак-
триси като Ашли Джъд, Анджелина 

Джоли и Салма Хайек. Шумът около 
този случай и съдебният процес 
срещу комика Бил Козби дадоха 
началото на движението #MeToo.

Холивудската звезда 
Лео ди Каприо мечтае 
да живее във времена, 
когато мобилните теле-

фони не са съществували.
„Предпочитам което и да е 

време, когато не е имало мобилни 
телефони“, заяви той, отговаряйки 
на въпрос в коя епоха би искал да 
живее.

Ди Каприо е в една от главните 
роли в новия филм на Куентин 
Тарантино „Имало едно време… 
в Холивуд“. Лентата разказва за 
събитията, случили се при залеза 
на „златния век“ в Холивуд през 
1969 г. Във филма героят на Ди 
Каприо Рик Далтън не преживява 
добри времена: рядко му предлагат 
добри роли в Холивуд, той започва 
да се съмнява в способностите си. 

„Но той е дяволски добър актьор“, 
застъпва се артистът в защита на 
своя персонаж.

Брад Пит, изпълняващ ролята 

на дубльор и приятел на Далтън, 
призна, че за него е било голя-
мо удоволствие да работи с Ди 
Каприо.

„Спейс Екс“ изстреля първите 
60 сателита за космически 
интернет
Американската частна 

космическа компания 
„Спейс Екс“ изстреля 
ракетата „Фалкън 9“, на 

борда на която се намират пър-
вите 60 сателита от съзвездието 
„Старлинк“ – мрежа, чиято цел е да 
осигури високоскоростен интернет 
от Космоса, която един ден може да 
наброява до 12 000 сателита.

Изстрелването беше осъществе-
но успешно от космодрума в Кейп 
Канаверъл, щата Флорида. Втората 
степен на носещата ракета ще за-
почне да освобождава постепенно 
сателитите, когато достигне висо-
чина от 440 километра. След това 
сателитите ще използват собствени 
двигатели, за да се подредят в отно-
сително ниска орбита около Земята 
– на височина от 550 километра.

Това е малко по-високо от 
Международната космическа 

станция, но доста под височината 
на останалите спътници, някои от 

които са на геостационарна орбита 
от 36 000 километра.

Джоха Алхарти спечели 
„Ман букър“

Оманската писателка Джоха Алхарти 
спечели международната награда 
„Ман Букър” за „Небесни тела” – роман 
за съзряването на три сестри, семей-

ните връзки и промените в обществото.
Алхарти е първият арабски писател, спечелил 

наградата, и първата жена от Оман, чието произ-
ведение е преведено на английски език. 

Председателят на журито – историчката Бетани 
Хюс, каза на церемонията в Лондон, че „лирич-
ният” роман е „книга, която въздейства поравно 
и върху главата, и върху сърцето”. „Небесни тела” 
пресъздава силите, които ни възпират, и тези, 
които ни освобождават”, добави тя.

Джоха Алхарти се наложи за наградата над 
миналогодишната й носителка – полякинята Олга 
Токарчук, колумбиеца Хуан Габриел Васкес, фран-
цузойката Ани Ерно, германката Марион Пошман 
и чилийката Алия Трабуко Серан.

Опровергаха теория за 
произхода на човека

Учени от Чикагския университет заклю-
чиха, че хомо сапиенс не произхожда 
от австралопитеците седиба. Като най-
вероятни прародители на съвременния 

човек са посочени австралопитеците афаренсис, 
станали известни от фосилите от Луси.

Специалистите са създали генеаложка карта на 
28 двойки от различни видове хоминиди и по-
томците им, като взели под внимание възрастта 
на първите открити фосили. В един-единствен 
случай вкаменелостите от прародителя се ока-
зали по-стари от тези на неговия потомък – при 
хомо еректус и еволюиралия 100 000-200 000 
години по-късно от него хомо антесесор. При 
това е известно, че австралопитеците седиба са с 
800 000 години по-млади от най-ранните фосили, 
свързани с рода хомо.

Ди Каприо не иска мобилни 
телефони
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Преди 30 години 
лятото в България 
е горещо. Не само в 
климатичния, но и в 
политическия смисъл. 
През 1989 г. се рази-

грават драматични събития, останали в 
историята като Голямата екскурзия.

Така е известен процесът на масово 
изселване на български граждани 
от турското малцинство в страната. 
Засегнатите са стотици хиляди души, 
които са принудени набързо да изоста-
вят домовете си и да потърсят убежище 
в съседна Турция.

Причина за това събитие става изя-
вление, направено от председателя на 
Държавния съвет Тодор Живков в края 
на май същата година. По това време 
Тодор Живков е фактически държавен 
глава в условията на тоталитарното уп-
равление на комунистическа България. 
Основното послание и призив на изя-
влението е Турция да отвори границата 
си за желаещите да се изселят български 
граждани, на които ще се даде тази 
възможност. Излъчено е по държавните 
БНР и БНТ. 

Малко след това Турция действително 
отваря границите си. В края на лятото 
обаче ги 

затваря заради огромния 
поток от хора

които тръгват към нея.
В официалната позиция на българ-

ските власти по отношение на масовото 
изселване на български турци и мюсюл-
мани се използва думата „екскурзия“, 
което провокира медиите с известна 
доза печална ирония да нарекат събити-
ето Голямата екскурзия.

Причините за Голямата екскурзия се 
коренят в събития, станали 5 години по-
рано. През 1984 г. Централният комитет 
на БКП взема решение за изпълнение 
на програма за насилствена смяна на 
имената на българските турци и бъл-
гарските мюсюлмани. Тази програма 
остава в историята като „възродителен 
процес“, при който около 850 000 бъл-
гари мохамедани и турци са задължени 
да променят своите рождени имена с 
български. Наред с това е забранено 

носенето на шалвари от жените и черни 
такета с „антенки“ за мъжете, както и 
мюсюлманските празници.

Голямата екскурзия се предхожда 
от протести именно срещу смяната 
на имента, станали през май 1989 г. 
И досега ДПС чества тези протести 
като “майски събития”. Те са и една от 
редките открити форми на съпротива 
срещу тоталитарната власт и са от 
предвестниците на нейното рухване в 
края на 1989 г.

През май 1989 г. в Париж се про-
вежда конференция на Съвещанието 
по сигурност и сътрудничество в 
Европа (предтеча на ОССЕ), посветено 
на проблемите на човешките права и 

свободното движение на хора през 
границите. Представител на България 
е Петър Младенов и той съобщава, че 
в изпълнение на поетите ангажимен-
ти от страна на България на 10 май 
1989 г. Народното събрание е приело 
поправки в законите за паспортния 
режим, българското гражданство и 
Наказателния кодекс. Законът за зад-
граничните паспорти влиза в сила от 1 
септември, но събитията се развиват 
стремително и издаването на паспорти 
на българските турци започва по-рано.

След изявлението на Живков пропа-
гандите, слуховете, взаимното угова-
ряне и натиск раздухват повсеместно 

изселническа еуфория сред българските 
турци. Турция отваря границата си и 
това довежда до 

мащабна миграционна 
вълна 

през летните месеци на 1989 г. 
Нагнетяват се тревога, националисти-
чески страсти и ксенофобия у цялото 
общество. На среща с политическия 
елит Тодор Живков не оставя никакво 
съмнение за смисъла на очертаващото 
се масово изселване.

“Бунтовете в страната спряха след 
това изложение. Ние сме на прага на 
голяма психоза за изселване. Как трябва 

да оценим тази психоза? Такава психоза 
на нас ни е необходима, тя е добре 
дошла. Аз ще кажа нещо, което пазим в 
тайна. Ако не изведем 200-300 хиляди 
души от това население, след 15 години 
България няма да я има. Тя ще бъде като 
Кипър или нещо подобно”, каза Живков.

В България се появяват икономически 
и социални проблеми, тъй като цели 
села и области се обезлюдяват напълно 
или частично. Местната промишленост 
изпитва затруднения, а също и големи 
индустриални предприятия в страната и 
в транспорта, където работят и българ-
ски турци. Налага се българските власти 
да организират 

прибирането на реколтата 
в обезлюдените райони 

с помощта на бригадири – войници и 
ученици. Разискват се въпросите около 
движимата и недвижимата собственост 
на изселващите се, добитъка, изтегле-
ните спестявания, регламентирането 
на изнасяните стоки и парични суми. 
Предприемат се мерки жилищата да 
бъдат изкупувани от общините, а не от 
частни лица.

По време на Голямата екскурзия око-
ло 360 000 души успяват да емигрират, 
макар че до отстраняването на Живков 
от власт около 40 хиляди се завръщат 
в България, преди да е изтекъл срокът 
на издадените им тримесечни визи. До 
края на 1990 г. в България се завръщат 
над 150 000 от изселниците.

„Голямата „Голямата 
екскурзия” на екскурзия” на 
българските 

турцитурциПрез 1989 г. стотици хиляди 
напускат България в посока Турция
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