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Дойде на работа – 
оставка, цензура

Един депутат се появи в парламента 
и това беше шок за всички. А когато го 
попитаха какво го води насам, той се 
зачуди: “Какъв изненадващ въпрос!” 
Така е – въпросът е изненадващ. В една 
нормална държава, след като цял един 
4-годишен мандат не си се явил на ра-
бота повече от 3-4 дена, няма да имаш 
втори. Ако заради твое назначение 
е паднало едно правителство, няма 
никога повече да си в обществения 
живот. Ако има подозрения, че въртиш 
контрабанда на цигари в Близкия 
изток и западните служби са притесне-
ни от това, вероятно с теб щеше да се 
занимава службата, която оглавяваше 
за няколко дни преди протестите. И 
още много ако-та, но знаете играта на 
думи и ударения – акотата смърдят. 
Като въпросния и цялата система на 
задкулисие, корупция и схеми, която 
олицетворява.

В същия ден, когато депутатът се 
появи на работа, едно друго такова 
лице напусна управляващите постове 
в собствената си партия и благодари 
на лидера й. Скандали, обвинения в 
корупция, злоупотреба с власт – нака-
занието е оставка. Няма разследване, 
няма съд, няма затвор. По същото 
време в съседна Румъния лидерът на 
управляващата партия отива в затвора. 
За няколко хиляди евро злоупотреба.

И дали сте разбрали какво точно се 
случва с тези хора? Може дори да не 
сте чули. Защото няма откъде. Много 
малко останаха медиите в България, на 
които това задкулисие да не е сложило 
ръка. Все по-рядко ще чуете за това от 
журналистите, които работят там. Но 
тази седмица имаше и такъв случай. 
Директорът на най-голямата интернет 
група в страната Христо Христов твър-
ди, че има “безпрецедентна намеса 
в политика на “Гонг” и новинарските 
сайтове”.

“С времето видях, че доста колеги си 
тръгват или биват напуснати, но никой 
не казва и дума. Аз вярвам, че нищо не 
ни се дава даром, особено нещо толко-

ва важно като свободата на словото. А 
историята е показала, че за свободата 
не можем да се борим само с думи, 
трябват и действия”, пише в отворено 
писмо Христов. 

Свободата на словото обаче изглеж-
да не е важна за обществото в Бълга-
рия. Читателите, зрителите, слушате-
лите не реагират по никакъв начин, 
когато известни лица, задаващи трудни 
и важни въпроси, изчезнат от страни-
ците на вестника или от тв и радиоефи-
ра. Липсата на потребност от журна-
листика у мнозина е страшна. Когато ги 
няма свободните медии като коректив 
на всяка власт, настъпва диктатурата. 
Когато фактите се оспорват, когато 
не се показват, когато се скриват и 
изопачават под желанието на хората 
с власт и пари, държавата престава да 
съществува. 

Тази седмица имахме повод да си 
го припомним – т.нар. Голяма екскур-
зия, Възродителен процес, който бил 
продиктуван от “външна намеса” във 
вътрешните работи на България. Нито 
е екскурзия, нито е имало какво да 
се възражда, нито е имало външна 
намеса, а всичко е било организирано 
от БКП и Държавна сигурност. Но кой 
да провери думите на тези с власт – 
в комунизъм и диктатура това не е 
възможно.

И още един повод от този месец – 
годишнината от аварията в Чернобил 
и последвалото мълчание. Липсата на 
свободна преса буквално убива. А ко-
гато я няма, диктатурата се настанява 
бързо и удобно. 

Не се заблуждавайте. Това касае 
всички. Защото дори и оставката на 
въпросния номер 2 в партията майка е 
възможна заради смелата журналисти-
ческа работа на колегите от “Свободна 
Европа”. Но само това не е достатъчно.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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М
ного често казват, че 
ГЕРБ всъщност при-
надлежи на Цветан 
Цветанов, а не на 
Бойко Борисов, заради 
усърдното му партийно 

строителство и връзките му с местните 
структури. Това, което няколко осъди-
телни присъди (макар и отхвърлени 
на последна инстанция) не успяха да 
свършат преди няколко години, го стори 
един скандал с апартаменти (не онези, 
купени уж с парите на тъста му). 

В четвъртък дясната ръка на Бой-
ко Борисов му връчи оставката си от 
всички ръководни постове в ГЕРБ. Това 
станало на разговор между двамата на 
четири очи. Но Цветанов остава член на 
партията.

„Решението е изцяло мое. Понеже аз 
съм изключително коректен и лоялен 
човек, чух много неща през тези 40 дни. 
Единственото, което беше най-разумно-
то да направя, е да не отговарям и да не 
коментирам, защото за мен беше важно 
европейските избори да бъдат спече-
лени. Аз знаех, че трябваше да взема 
решение, което да бъде споделено с 
премиера. И преди два дни имахме един 

доста дълъг разговор с него в рамките 
на 3 часа и половина. В тях говорихме 
всичко за тези 18 години, когато сме 
били заедно. Това обаче, което поставих 
като вземане на решение от премиера, 
е да предложа два варианта – единият е 
да работя всеотдайно мобилизиращо, за 

да спечелим общинските 
избори, а другият беше да 
си подам оставката и да из-
ляза от партията от всички 
ръководни позиции. Той 
предложи трети вариант. 
Аз обаче останах на тези 
два варианта и предпоче-
тох, че по-правилно е да си 
тръгна”, обясни Цветанов.

На 27 март т.г. Цвета-
нов обяви, че напуска 
парламента, но остава 
зам.-председател на ГЕРБ 
и шеф на предизборния 
щаб на партията, след 
скандала с купените на 
спорни цени апартаменти 

от страна на ръководни кадри на ГЕРБ. 
Той обаче запази поста си на заместник-
председател на ГЕРБ и е председател 
на предизборния щаб за европейските 
избори. Борисов уточни преди вота, че 
съдбата на Цветанов зависи от резултата 
на изборите.

На въпрос как е успял да си купи апар-
тамент на толкова ниска цена, Цветанов 
заяви само, че това са отношения между 
купувач и продавач.

Той каза, че не чувства никаква вина 
във връзка със скандала, колегите му 
също нямали вина.

По време на кампанията за евроизбо-
рите Цветанов отсъстваше от медийните 
изяви на партията и прессъобщенията от 
ГЕРБ, но обикаляше местните структури 
и пускаше снимки в социалните мрежи.

Допреди скандала с апартамента 
Борисов го хвалеше тъкмо за работата 
му със структурите на места, на което 
отдаваше и доброто представяне на пар-
тията на изборите. Точно след вота обаче 
Борисов пък директно обяви, че структу-
рите работят добре и без Цветанов.

Възможните сценарии сега са няколко 
– Цветанов да се снижи и да се покрие за 
известно време, защото биха го заподо-
зрели за всеки теч на компрометираща 
информация, или да работи зад кулисите 
за партийния успех на предстоящите 
през есента кметски избори. Повечето 
партийни анализатори обаче не очакват 
той да се обърне срещу ГЕРБ и Борисов. 
А той все още не е решил как да реор-
ганизира партията след оставката на 
Цветанов, но едва ли ще допусне отново 
създаването на толкова силен втори 
човек в ГЕРБ.

„Отношенията ми с премиера са пре-
красни. Човек трябва винаги да уважава 
човека, с когото е работил. А ние все пак 
18 години сме заедно на политическата 
сцена – в проекта, в МВР, в Столичната 
община. За мен той си остава Бойко 
Борисов”, каза още Цветан Цветанов.

Борисов прие оставката на дясната си Борисов прие оставката на дясната си 
ръка и пое ГЕРБ на ръчно управлениеръка и пое ГЕРБ на ръчно управление

Чия е тази партия сега? Чия е тази партия сега? 
Цветанов си отидеЦветанов си отиде
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П
оявяването на един 
депутат на работното 
му място в Народното 
събрание е новина, за 
която телевизиите правят 
извънредни включвания. 

Това е младият и успял мъж Делян Пеев-
ски – депутат от ДПС и втори в листата 
на партията за евроизборите.  

В сряда и четвъртък той се появи в 
парламента за първи път, след като по-
ложи клетва на 19 април 2017 г., т.е. по-
вече от две години по-късно. През това 
време е получавал пълната си заплата, а 
отсъствията му са били извинявани.

В сряда лидерът на ДПС и водач на 
листата на формацията на евроизборите 
Мустафа Карадайъ обяви, че Делян Пе-
евски се отказва да е евродепутат. Сами-
ят той също няма да замине за Брюксел. 
“Надделя колективното решение, че съм 

по-нужен в България”, заяви Пеевски.
На въпрос дали Пеевски не се отказва 

от мястото в ЕП заради несъгласие от 
страна на АЛДЕ (групата на либералните 
партии в ЕП, към която принадлежи 
и ДПС, бел.ред.), той отговори така: 
“Такива обструкции не е имало, колеги! 
Тези обструкции са в главите само на 
олигарха Иво Прокопиев и на негови-
те служители Христо Иванов и Радан 
Кънев – лични негови слуги. И медиите, 
които работят за Иво Прокопиев. АЛДЕ 
никога не е имала обструкции нито на 
предишните избори, нито сега.” 

Пеевски бе избран за евродепутат 
през 2014 г., но отново се отказа. 

На въпрос на журналисти какво го 
води в парламента, той каза: “Идвам 
на работа. Какъв изненадващ въпрос 
от вас!” “Аз си ходя в районите, работя. 
Това е важното за хората. Не смятам, че 

е само работата в Народното събрание 
важното за хората”, обяви още Пеевски.

Попитан дали ще идва по-често в 
Народното събрание занапред, Пеевски 
отговори: 

„Ако не ме питате защо 
идвам, може и да идвам!”

В четвъртък леснозабележимият 
депутат (заради държавната и частната 
охрана, с която ходи) отново се появи 
на работа, този път със законодателна 
инициатива.

„Мислим да внесем законопроект 
за сваляне на ДДС на хляба на 5%, на 
лекарствата, да помислим и за книгите, 
и за безплатни детски градини да поми-
слим. От всички ще търсим подкрепа”, 
коментира днес Пеевски.

Според Йордан Цонев от ДПС вни-
манието, което медиите обръщат на 

присъствието на Делян Пеевски в пар-
ламента, е по-голямо, отколкото щеше 
да е, ако Мадона беше дошла В НС.

Това е поредната публична поява 
на депутата през последните дни, 
след като в продължение на близо 
две години отсъстваше от публичното 
пространство.

Отсъствието на Пеевски от публич-
ното пространство доведе до сигнал 
от гражданското движение „Боец“ в 
Централната избирателна комисия 
(ЦИК), която постанови, че кандидатът 
за евродепутат има постоянен адрес в 
България и така изпълнява условието за 
уседналист. Въпросът стигна до Върхов-
ния административен съд (ВАС), който 
обаче отказа да изиска справки от 
граничните власти, митниците, летище 
София, НСО и външното министерство 
на ОАЕ за пътуванията на депутата.

Виж #КОЙВиж #КОЙ
дойде на дойде на 
работаработа
Два последователни дни Два последователни дни 
Делян Пеевски се появява в Делян Пеевски се появява в 
парламента и това е новинапарламента и това е новина Сн.: Христо Какабов/БТА
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Е
нигматичният специален 
прокурор и бивш шеф 
на ФБР Робърт Мълър 
проговори за първи път 
публично през последните 
2 години, докато траеше 

разследването му. И каза, че се надява 
да е за последен, а докладът му говорел 
сам по себе си. Мълър даде ясен знак, 
че не желае да свидетелства пред Кон-
греса. Но прехвърли към тях отговор-
ността да преценят дали Доналд Тръмп 
е възпрепятствал правосъдието. Мълър 
даде зелена светлина за импийчмънта 
на президента, заявявайки, че е бил 
ограничен да повдигне обвинения 
срещу Тръмп от действащите правила 
на правосъдното министерство. 

„Обвиняване на президента в пре-
стъпление не беше вариант, който да 
обмисляме. Изводът ни беше, че не 
можем да заявим дали президентът е 
извършил престъпление или не”, каза 
специалният прокурор.

Но Мълър не оневини 
Тръмп

„Ако бяхме убедени, че президентът 
очевидно не е нарушил закона, щяхме 
да го кажем”, подчерта Мълър.

Той добави, че формулировките в 
доклада на разследването са били 
грижливо подбрани и че „написаното 
говори само за себе си”.

В доклада на Мълър се посочва, че 
Тръмп се е опитал да поеме контрола 
над разследването на руската предиз-

борна намеса и да уволни Мълър, за да 
му попречи да разследва потенциално 
възпрепятстване на правосъдието от 
страна на президента.

Мълър обобщи главния извод от 
доклада си с думите, че е имало „много-
кратни и системни усилия за намеса в 
изборите” за президент на САЩ от 2016 
г. Той потвърди наличието на 

„множество връзки” 
между Русия и членовете 

на предизборния 
екип на Тръмп

Но добави, че не разполага с доказа-
телства за съглашателство между двете 
страни.

Робърт Мълър съобщи, че напуска 
Министерството на правосъдието, след 
като разследването му е завършило.

След като Мълър направи краткото 

си изявление, прези-
дентът Тръмп написа в 
туитър: „Нищо от Доклада 
на Мълър не се променя. 
Нямаше достатъчни дока-
зателства и следователно 
в нашата страна човек е 
невинен. Случаят е при-
ключен! Благодаря.”

Думата импийчмънт 
се чува все по-често във 
Вашингтон – поне 50 
конгресмени подкрепят 
идеята за стартиране на 
процедурата.

Лидерите на демокра-
тите обаче са по-пред-
пазливи, като заявяват, 
че трябва да се изготви 
изключително убедите-
лен казус, преди да се 
пристъпи към такава 
процедура, за да може да 
бъдат привлечени доста-
тъчно републиканци.

„Това е мръсна дума, 
грозна, отвратителна 
дума. Не е имало тежко 

престъпление, нито закононарушение, 
така че как можете да говорите за им-
пийчмънт?”, попита Тръмп.

По думите му Мълър е пристрастен, 
защото той искал отново да оглави ФБР. 
Това обаче не е вярно според служите-
ли в Белия дом. 

„Той е човек, който не харесва До-
налд Тръмп”, каза президентът по адрес 
на Мълър. 

Тръмп написа в туитър, че Русия му 
е помогнала да спечели изборите през 
2016 г., но малко по-късно пред журна-
листе се опита да замаже това. „Русия не 
ми е помагала да бъда избран. Аз си по-
могнах да бъда избран”, заяви Тръмп и 
обвини Мълър, че не е обективен. Спо-
ред заключение на неговите спецслуж-
би обаче още в началото на кампанията 
Москва е решила да застане на страната 
на Тръмп и да го подкрепи чрез намеса-
та си в американските избори.

Специалният прокурор Робърт Мълър каза, че се надява 
това да е първият и последния път, в който говори за руското 
разследване

Специалният прокурор каза, че не можел да Специалният прокурор каза, че не можел да 
повдигне обвинение срещу Тръмп, но не го оневиниповдигне обвинение срещу Тръмп, но не го оневини

Мълър даде зелена Мълър даде зелена 
светлина за импийчмънтсветлина за импийчмънт

Снимка: „Свободна Европа“





BG ТЕЛЕГРАФ
Пореден авиоинцидент Пореден авиоинцидент 
отне човешки живототне човешки живот

Пореден авиоинцидент, втори 
за по-малко от седмица, отне 
човешки живот.

Катастрофата е станала в землището 
на село Юлиево, община Мъглиж. Само-
летът изпълнявал полет за селскосто-
пански цели.

Не са ясни причините, предизвикали 
авиокатастрофата. По първоначални 
данни произшествието е станало при пръскане на лозя в поле край селото. 
Загиналият е 60-годишен мъж, който бил изключително опитен пилот.

Испания екстрадира в България Испания екстрадира в България 
Маринела АрабаджиеваМаринела Арабаджиева

Маринела Арабаджиева беше 
екстрадирана в България. В 
началото на месеца под конвой 

беше върнат и съпругът й Ветко Араба-
джиев.  Бизнесмените бяха задържани 
през март край Барселона. Месеци 
наред те бяха издирвани с европейска 
заповед за арест и червена бюлетина на 
Интерпол. Прокуратурата в България ги 

обвинява в данъчни престъпления и пране на пари.
При претърсването на хотела им „Маринела” в София миналата година бяха 

открити 10 млн. лева.

Нинова подаде оставка, Нинова подаде оставка, 
БСП БСП се върна в парламентасе върна в парламента
Лидерката на социалистите Корне-

лия Нинова подаде оставка заради 
загубата на европейските избори. 

БСП загуби вота от ГЕРБ с повече от 
7 процента. Социалистите насрочи-
ха конгрес за избор на нов лидер в 
средата на юни, а Нинова обяви, че ще 
се кандидатира отново. Червените се 
върнаха в парламента, който напуснаха 
преди три месеца и се отдадоха на агитация за евровота. „Очакваме конструк-
тивна работа през следващите месеци”, обяви зам.-шефът на депутати от БСП 
Драгомир Стойнев.

Арестуваха варненец Арестуваха варненец 
заради 100 грама канабисзаради 100 грама канабис

Варненец осъмна в ареста, след 
като полицията откри в дома 
му около 100 г канабис. Мъжът 

влязъл в полезрението на разследва-
щите заради свой познат по време на 
специализирана акция срещу разпрос-
транението на наркотици в морската 
столица. Униформените проверили 
първо 25-годишния му приятел, у 

когото открили малко количество марихуана. Последвали обиски и задържане. 
По случая има образувано досъдебно производство, а на двамата са повдигнати 
обвинения.

Върнаха пейката на баща Върнаха пейката на баща 
и син Славейкови в Софияи син Славейкови в София
Известната пейка на баща и син Сла-

вейкови бе върната на едноимен-
ния площад в столицата. Тя беше 

реставрирана по време на ремонта на ул. 
„Граф Игнатиев“, площадите „Славейков“, 
„Гарибалди“ и градината на „Св. Седмо-
численици“, който официално приключи. 
Възстановена е и сянката на Славейкови, 
както е била по първоначалния проект.
Пейката бе поставена през 1998 г. заедно 
с фонтана, който сега е възстановен във 
вида му от 30-те години на ХХ век.





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

П
оредни доказателства за 
груба намеса в работата 
на журналисти и медии 
в България през послед-
ните дни.

Изпълнителният 
директор и съдружник в „НетИнфо“ 
Христо Христов излезе с остра позиция 
срещу случващото се в новинарския 
отдел на компанията. Той заявява, че 
вижда “засилена намеса в редакторска-
та политика на сайтовете „Гонг“, „Вести“ 
и „Дарикнюз“. Изявлението му идва 
дни след като спортният екип на радио 
„Дарик“ обяви, че прекратява отноше-
нията си с „Гонг”“ в знак на солидарност 
с колегата си и доскорошен главен ре-
дактор на сайта Николай Александров.

Сайтовете „Гонг“, „Вести“ и „Дарикнюз“ 
са част от сделката, при която фирма на 
Кирил Домусчиев и брат му Георги купи 
„Нова броудкастинг груп“. Все още оба-
че не е завършена сделката, свързана 
с придобиването от тях на останалите 
30% от „НетИнфо“ (в която е дигитално-
то портфолио на „Нова“). Те са прите-
жавани от Христо Христов и Радосвет 
Радев (собственик на „Дарик радио“).

Страхът ражда компромис, а

компромисът е краят на 
свободната журналистика
се казва в изявлението. В него Христов 
говори за натиск за публикуване на 
новини, „които са с доста съмнителни 
факти и достоверност“. За пример 
той дава новина в „Гонг“ със заглавие: 
„Задава се огромен скандал, ЦСКА 
заплашен от изхвърляне от Първа лига“, 
публикувана след скандала с решение-
то на футболния „Черно море“ да излезе 
без част от основните си футболисти в 

решителния мач срещу “Лудогорец”.
„Когато даден редактор откаже да 

публикува подобен материал, над него 
започва да се оказва натиск наред 
с обвинения, че е пропуснал важна 
новина, която други медии са публику-
вали (повечето пъти се цитират медии 
с подозрителна 
репутация). При 
повторно възпро-
тивяване от страна 
на редактора 
следва скорошното 
му напускане по 
„взаимно съгласие“, 
пише Христов и по-
сочва, че подобен е 
случаят с Алексан-
дров.

За това откъде 
идват наставлени-
ята за редакторска 
намеса Христова 
казва: „Трудно е да се разбере, защото 
много умело се прехвърля топката. В 
конкретния случай със статията за „из-
хвърлянето на ЦСКА от Първа лига“

заръката е дошла от 
Миляна Велева

която стана директор „Новини и 
актуални предавания“ на „Нова теле-
визия“. Христов каза, че не е изразявал 
позицията си пред новите собственици 
на „Нова броудкастинг груп“, защото не е 
имал срещи с тях. Изпълнителни дирек-
тори на телевизията в момента са Вяра 
Анкова и Николай Андреев, а Георги 
Домусчиев е председател на съвета на 
директорите.

„Нова броудкастинг груп“ ЕAД (НБГ) 
като мажоритарен собственик на „Не-
тИнфо“ отхвърля обвиненията за намеса 
в редакционната политика на „НетИнфо“.

Ръководството на НБГ заяви, че 
изнесените от Христо Христов факти са 
некоректно и манипулативно предста-
вени, като се експлоатира важната за 

журналистическата общност и цялото 
общество тема за свободата на сло-
вото. НБГ изисква спазването на ясни 
професионални правила, сред които 
представянето на различни гледни 
точки при отразяване на важните за 
нашата публика събития. Смятаме, че 
това е неразделна част от свободата на 
словото.

Председателят на съвета на дирек-
торите на „НетИнфо“ свика спешно 
заседание, за да се защити интересът на 
акционерите и медията и обяви, че вре-
менно „суспендира“ правата на Христов 
като Изпълнителен директор.

Междувременно стана ясно, че

двама от основните 
продуценти на 

новините в Нова тв
Цветомир Семов и Диана Димова са 

напуснали, като са обявили решението 
си сутрешна планьорка. Пред медията 
Семов е коментирал, че не иска да се 
спекулира по темата и че не е бил при-

нуден да напусне, а така е решил.
В началото на май за директор на но-

вините беше назначена Миляна Велева, 
която е била на тази позиция в Канал 
3 (свързван с Делян Пеевски) и в ТВ7, 
финансирана от фалиралата КТБ, но е 
известна и като спортен журналист. Дни 
след това от Нова тв бяха освободени 
Силва Зурлева, която работи за медията 
над 20 години и беше в борда на дирек-
торите дълги години, а след това беше 
уволнена, и назначената неотдавна да 
отговаря за стратегическото развитие 
на новините Виктория Бехар.

По-рано днес Асоциацията на ев-
ропейските журналисти (АЕЖ) също 
излезе с критично становище по темата. 
Организацията посочва, че „смяната на 
собствеността или ръководството на 
една медия не бива да създава напре-
жение у журналистите, които да се при-
тесняват, че могат да загубят работните 
си места, тъй като не са симпатични на 
новите собственици, директори или на 
свързани с тях лица“.

Спортният екип на „Дарик“ напусна, Спортният екип на „Дарик“ напусна, 
продуценти си казаха „сбогом“ с Новапродуценти си казаха „сбогом“ с Нова

Нови доказателства Нови доказателства 
за медийната за медийната 
несвобода в Българиянесвобода в България

Христо Христов

Цветомир Семов Диана Димова





US ТЕЛЕГРАФ
В Калифорния се роди В Калифорния се роди 
най-малкото бебе в светанай-малкото бебе в света

Най-малкото бебе в света се е ро-
дило в калифорнийска болница. 
Сейби е момиченце, била е по-

малка от 23 сантиметра и е тежала само 
245 грама при раждането си.

Бебето е родено през декември в 
болницата „Шарп Мери Бърч” в Сан 
Диего. Бременността на майката е про-
дължила едва 23 седмици и три дни. Лекарите решили да направят секцио по 
спешност, тъй като усложнения застрашили живота на майката. Сейби прека-
рала пет месеца в интензивно отделение и в средата на май е изписана в добро 
здраве и тежаща вече около 2,3 кг.

Мъж се запали в парк Мъж се запали в парк 
близо до Белия домблизо до Белия дом

Мъж се самозапали в парка 
„Елипс“ близо до Белия дом. 
Това съобщиха секретните служ-

би на САЩ.
Инцидентът се е случил на 29 май 

около обяд, когато американският пре-
зидент Доналд Тръмп е бил в една от 
административните сгради. На кадрите, 

публикувани в социалните мрежи,се вижда мъж в горящи дрехи на поляната до 
монумента на Вашингтон, който се намира между Белия дом и Капитолия.

Служители на спецслужбите и полицаи, пристигнали на мястото на инциден-
та, са предоставили на човека първа помощ. Той е хоспитализиран.

Иранският върховен водач Иранският върховен водач 
отказва преговори със САЩотказва преговори със САЩ
Иран няма да преговаря със САЩ 

по своята ядрена и ракетна 
програма. Това заяви иранският 

върховен водач аятолах Али Хаменей, 
след като президентът Хасан Рохани 
допусна възможност за такива прегово-
ри, ако американските санкции бъдат 
отменени. През миналата година САЩ 
се оттеглиха от иранското ядрено споразумение и неотдавна наложиха нови 
санкции върху Техеран в опит да спрат иранските международни продажби на 
петрол.

В понеделник президентът Тръмп изрази надежда, че Иран ще се съгласи да 
преговаря по ново споразумение.

„Нетфликс“ се закани на „Нетфликс“ се закани на 
Джорджия заради абортитеДжорджия заради абортите

Медийната компания „Нетфликс” 
(Netfl ix) ще „преосмисли” инвес-
тициите си в американския щат 

Джорджия, ако в сила влязат строгите 
ограничения на абортите, приети преди 
седмици. Това трябва да се случи след 
около шест месеца. Компанията обеща 

още да подкрепи организации, борещи се по съдебен път с рестриктивния 
закон. Филмовата индустрия осигурява над 92 хил. работни места в Джорджия. 
В щата са снимани около 455 филма и телевизионни предавания през миналата 
година.

Зетят на Тръмп започна Зетят на Тръмп започна 
обиколка в Близкия изтокобиколка в Близкия изток
Д жаред Къшнър, зет и съветник на президента 

на САЩ Доналд Тръмп, започна обиколка в 
Близкия изток. Целта е да спечели подкрепа 

за мирния план на американската администрация, 
целящ уреждане на израелско-палестинския кон-
фликт. Къшнър и специалният пратеник на Тръмп 
за международните преговори Джейсън Грийнблат 
ще посетят Мароко, Йордания и Израел тази сед-
мица. След обиколката в Близкия изток Къшнър ще 
посети швейцарския град Монтрьо и ще замине за 
Лондон, за да се включи във визитата на тъста си.
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П
рокуратурата във 
Флорида разпространи 
нови интимни снимки 
и видеоклипове, които 
разкриват повече за 
връзката между Грант 

Амато и българката, с която се запознал 
в сайт с еротични камери. 
Той й изпратил 200 хиляди 
долара кеш, подаръци и 
секс играчки, с които тя 
после си играела за него 
в еротичния сайт. Парите 
Амато откраднал от семей-
ството си, а сега е обвиняем, 
че е убил майка си, баща си 
и брат си. Прокуратурата 
сочи като мотив полицата 
по застраховката „Живот“ 
на тримата, а парите Амато 
смятал да похарчи отново 
за да преследва любовното 
си увлечение с българката. 
От документите научаваме 
и нейното пълно име – Сил-
вия Венциславова. Тя е ра-
ботила в сайта myfreecams.
com, където двамата се 
запознават.

Амато се опитал да получи пари от  по-
лицата на 7 май, но от застрахователната 
компания The Standard му отказали иска 
с мотива, че е арестуван за тройното 
убийство.

След серия скандали и лечение в 
клиника за зависимости от интернет 
и порно семейството приема обратно 
Амато в дома си, но с условието да не се 
чува повече с Венциславова, да си наме-
ри работа и да върне откраднатите пари. 
Правилата са написани на бележка, 
която прокуратурата също ни предоста-
ви. На нея някой е написал, че не очакват 
Грант да спази правилата: “Не очакваме, 
защото няма истински чувства.”

Той продължил връзката си с бъл-
гарката и когато баща му разбрал, се 
разразил скандал. На следващия ден 
полицията открива труповете на майка 
му Маргарет (61 г.), на баща му Чад (59 г.) 
и на брат му Коди (31 г.). Няколко дена 
по-късно Грант Амато е арестуван по 
обвинения за тройното убийство. Про-
куратурата пусна и записи от неговите 
разпити, които може да гледате на www.

BG-VOICE.com.
В новите доказателства, които обвине-

нието ни изпрати, има 

стотици снимки и видеа – 
много от тях порнографски 

и еротични
както и есемеси между Грант Амато и 
Силвия Венциславова, банкови извлече-
ния, които показват сумите, които той е 
харчил за нея.

Силвия се опитала да учи Грант на 

български: „HaresvaSH mi – when you 
want to say ’I like YOU”, пише му тя. “Много 
интересно. Трябва да си направя скрийн-
шот, за да не го забравя”, отговаря Амато.

В едно от клипчетата той моли Силвия 
да му прати нейни видеа и снимки и каз-

ва, че се чувства странно, когато плаща 
за нейните материали.

Тя дори му праща коледна картичка, 
в която му пише, че е “нейният суперге-
рой”, придружен с целувка.

От шерифството в Семинол каунти, 
Флорида, казват, че не са разпитвали 
Венциславова във връзка с убийствата и 
ареста на Амато.

Сред 20-те гигабайта доказателствен 
материал, разпространен от прокурату-
рата, има и видеа от пейнтбол състеза-
ния, в които Грант Амато участва заедно 
с брат си Коди.

Снимките показват огромно количе-
ство оръжия и амуниции, които също 
са открити в дома им. Но защитата на 
Грант Амато казва, че разследващите не 
са успели да свържат нито едно от тези 
оръжия с тройното убийство.

Адвокатите Джеф Дауди и Джаред 
Шапиро казват, че

няма никакви физически 
доказателства

които да свързват техния клиент с 
ужасяващото престъпление. Те искат от 
съда да изключи от доказателствения 
материал всичко, намерено в къщата, 
защото според тях то е открито при 
неправомерно претърсване.

Прокуратурата иска смъртното нака-
зание за Грант Амато. Съдът е определил 
гаранция от 750 хиляди долара, но той 
не я е платил засега. Той няма право да 
използва семейни пари за тази цел.

През последните седмици Амато се 
опитва да продаде права за интервю с 
него и историята му на различни журна-
листи както във Флорида, така и на до-
кументалист от Ню Йорк, но безуспешно 
– медиите тук не плащат за интервюта.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Ето я българката от Ето я българката от 
еротичния сайт, на която еротичния сайт, на която 
Амато праща $200,000Амато праща $200,000

На www.BG-VOICE.com може да намерите 
още снимки, видеа от показанията на 
Амато и всичко по темата 

Мъжът е убил цялото си семейство заради Мъжът е убил цялото си семейство заради 
застраховката „Живот“, смята прокуратуратазастраховката „Живот“, смята прокуратурата

Силвия Венциславова е българката, с която Грант Амато се запознава в 
еротичния сайт с камерите
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М
алко българско учили-
ще в Чикаго вече офи-
циално е собственик на 
своя сграда. Сделката 
беше формално фина-
лизирана в четвъртък.

Цената на сградата е 1,3 милиона 
долара, от които 10%, или 130 000, са 
платени като първоначална вноска от 
МБУ. Разликата ще се финансира чрез 
ипотечен заем.

„Днес душата ми ликува! Изпълнихме 
мечта. Заедно показахме, че сме сила! 
Благодаря и поклон пред младостта, 
която идва с нови идеи, горещи сърца и 
мощна градивна енергия! Децата ви ще 
се гордеят с вас!”, написа във Facebook 
директорът на МБУ Живка Петрова 
минути след като сделката беше фина-
лизирана.

Имотът се простира върху 5 градски 
парцела в центъра на Дес Плейнс и се 
състои от голяма зелена площ, училищ-
на сграда и две самостоятелни къщи. 
Като част от сделката МБУ получава и 
всичкото налично оборудване в сгра-
дата.

Училищната сграда ще бъде дом на 
българско училище „Алеко Константи-
нов“ и други български организации в 
Чикаго.

Към днешна дата от дарения и други 
инициативи 

МБУ има 
събрани $175,572

във фонда за закупуване на сграда. Тези 
пари са изразходвани за първоначална 
вноска и още $56,297 за адвокатски и 
професионални услуги по сделката.

Училището предвижда да похарчи 
още близо 150 хиляди долара за ремонт 
и строежа на нов паркинг за 63 коли, 
каквото е изискването на общината в 
Дес Плейнс.

„Много хора и до ден днешен се чудят, 
шушукат и спекулират и не могат да 
разберат каква е далаверата? Отговорът 
е много прост – храна за душата. В съ-
временния материален свят най-лесно 
е да се наядеш, буквално на всеки ъгъл, 
но душевната храна е кът. Колкото сме 
по-забързани да правим пари, да имаме 
по-големи къщи, по-хубави коли, толко-

ва повече се отдалечаваме от това, което 
ни прави да бъдем по-добри и да създа-
ваме по-добър свят – душевната храна. 
Била тя под формата на знание, инте-
ресна постановка, вълнуващ концерт, 
спиращо дъха изпълнение на български 
песни от деца, родени в Америка. Затова 
работим без пари – за да има храна за 
душата, която е безценна!”, написа във 
Facebook председателят на борда на 
настоятелите Георги Петров и добави:

Ценностите не се купуват 
с пари, те се създават, 
запазват и предават

на следващите след нас.”
Emmanuel Lutheran School е вакантно 

от 2015 година и разполага с 13 огромни 
класни стаи, спортна зала със сцена за 
театрални представления и още поме-

щения.
Това ще е 

първото частно 
българско училище 
със собствен дом в 
чужбина. По време 
на комунистиче-
ския режим е имало 
5 столици със 
собствени сгради – 
Будапеща, Москва, 
Берлин, Прага и 
Братислава, като 
само последните две продължават да 
функционират.

Малко българско училище обаче 
успя да постигне невероятната си цел 
без държавно финансиране и само 
за две години. Училището проведе 
множество благотворителни концерти 

и акции, с които успя да привлече близо 
166 хиляди долара от дарения според 
последната справка в тяхната GoFundMe 
страница.

В момента Малко българско наема 
цял етаж всеки уикенд в Elk Grove High 
School, за да събере над 600-те деца, 
които да се обучават там.

Новата сграда на Новата сграда на 
Малко българско Малко българско 
училище струва училище струва 
$1,3 милиона$1,3 милиона

Сн.: Жако Герджев

Новата сграда разполага с голяма зала за спорт и театър

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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Е
кстремното време наказа 
големи части на Съедине-
ните щати през последния 
месец с проливни дъждове, 
наводнения и стотици тор-
надо. Времето взе най-мал-

ко 40  жертви и нанесе щети на много 
къщи, улици и бизнес сгради. Цели 
градчета са обезлюдени и не е ясно 
дали някога ще се върнат към обичай-
ния си ритъм и население.

През последната седмица централни-
те и източните части на Щатите бяха 

под ударите на 
безпощадната 

природа цели 13 
последователни дни 

Много хора казват, че не са виждали 
такива бури и торнадо през живота си 
и са благодарни, че са живи. Предиш-
ният рекорд за последователни дни със 
серия торнадо е 11-дневен период през 
1980 г., който завършва на 7 юни. 

Причината за екстремното време – 
сблъсъкът на студения фронт, който се 
задържа над планините, с топлия фронт 
от югоизток, изпращащ топъл, влажен 
въздух към централната част на САЩ. 
При този сблъсък се създава едно бой-
но поле между двете маси, в резултат 
на което се образуват силни и продъл-
жителни гръмотевични бури, които от 
своя страна могат да се превърнат в 
торнадо. 

Националният център по океаноло-
гия и метеорология е регистрирал 

повече от 500 сигнала 
за торнадо за май 

Това е почти двойно на средния брой 
торнадо, които са били регистрирани 
през май досега – 279. Това прави по 9 
туистъра на ден. А сега те са били 16 на 
ден. Май е най-интензивният месец за 
образуване на торнадо. 

Едни от последните торнадо са реги-
стрирани в градчето Селина в Охайо, 
недалеч от Дейтън и в периметъра на 
Далас и Форт Уорт. В Селина е загинал 
един човек и са били ранени 130.

Метеоролозите са 
засекли и  

2,200 бури за пери-
ода 17-30 май 

Те донесоха със себе 
си проливни дъждове 
и вода, която на места 
образува наводнения 
почти до покривите 
на къщите. Десетки 
градове в Оклахома, 
Арканзас, Мисисипи и 
Луизиана се оказаха в 

капана на водата и властите трябваше да 
вадят хората от къщите им. 

В тези райони и в момента продъл-
жават да се борят с придошлата вода, 
като 10 млн. души са все още в опасност 
заради възможно преливане на река 
Арканзас, което ще засегне всеки град 
по течението й. И това може да се случи 
през следващите 7 до 10 дни. В Тулса, 
Оклахома, пък всеки момент очакват 
язовирът в близост до града също да 
прелее. Иначе времето ще се оправи за 
по-голямата част от страната още през 
този уикенд.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Наводненията в Тулса, Оклахома         

Разрушенията в Селина от 28 май                 

Доброволци спасяват добитък от наводненията в Оклахома           Торнадо преобърна десетки автомобили в този дилършип в Джеферсън сити, Мисури             

Торнадо разруши цял квартал на Дейтън, Охайо              

Сн.: АП/БТА Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

Преливащата река Арканзас потопи 2 кораба
Сн.: KFOR-TV

Над 500 торнадо Над 500 торнадо 
през май в САЩпрез май в САЩ



WORLD ТЕЛЕГРАФ
7 загинаха след обръщане 7 загинаха след обръщане 
на корабче в Дунавна корабче в Дунав

Най-малко седем души са загина-
ли и близо 20 са в неизвестност, 
след като малък кораб, превоз-

ващ южнокорейски туристи, се прео-
бърна в р. Дунав в Будапеща.

Според някои информации кораб-
чето се е сблъскало с друг туристиче-
ски плавателен съд край сградата на 
унгарския парламент. Реката е била 
придошла, а в унгарската столица има-
ло буря с проливни дъждове. От водата са извадени 14 души. Седем са мъртви, а 
останалите са с хипотермия, но в стабилно състояние.

Военен хеликоптер се разби Военен хеликоптер се разби 
в Украйна, има жертвив Украйна, има жертви

Военен хеликоптер се разби в за-
падната част на Украйна. На борда 
е имало четирима души, които са 

загинали. Хеликоптерът Ми-8 се е раз-
бил в западния регион Ривн по време 
на тренировъчен полет в сряда вечерта. 
Все още не е ясно какво е довело до 
катастрофата.

„Нашата армия не трябва да губи 
хората си по време на учения”, заяви по 

повод инцидента новият президент Владимир Зеленски.

Охранител стреля в Охранител стреля в 
самолета на чешкия премиерсамолета на чешкия премиер
Случаен изстрел с пистолет, 

произведен от член на охраната, 
отекна снощи в Брюксел на борда 

на самолета на чешкия премиер Андрей 
Бабиш. Ранени няма. От чешката полиция 
съобщиха, че изстрелът е станал, докато 
охранителят проверявал оръжието си на 
излитане от белгийската столица. Изстре-
лът е бил даден на място, където никой не 
е бил изложен на опасност, освен самия 
бодигард. Самолетът с 22-м души излетя с 
един час закъснение.

Двама спечелиха по €32 млн. Двама спечелиха по €32 млн. 
от „Евромилиони“от „Евромилиони“

Французин и белгиец спечелиха 
по 32 милиона евро, като си 
поделиха джакпота от лотарията 

„Евромилиони”. 
Лотарията „Евромилиони” е създадена 

през 2004 г. Организира се в 9 страни 
– Франция, Великобритания, Испания, 
Португалия, Белгия, Ирландия, Австрия, 
Швейцария и Люксембург. В тиражите й 
редовно участват над 20 милиона души.

Рекордът за печалба от „Евромилиони” се държи от 27 октомври 2014 г. от 
португалец, спечелил 190 милиона евро.

Забраниха пушенето Забраниха пушенето 
на гръцки плажна гръцки плаж
Плажът Вая на остров Серифос 

стана първият на Цикладските ос-
трови и в цяла Гърция, на който е 

забранено пушенето. За пушачите там ще 
бъде определена специална зона. Иници-
ативата за това решение е на общината в 
Серифос и на благотворителната фонда-
ция „Атанасиос К. Ласкаридис”. Идеята е, 
освен да се спре пушенето на плажа, да се 
защити и морето от замърсяване. Плажът 
Вая е защитена зона, част от мрежата 
„Натура 2000”.
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М
ощна експлозия и по-
жар унищожиха къща 
в град Халберщат в 
немската провинция 
Санксония-Анхалт 
около 0:22 часа в 

понеделник, съобщава „Билд”. Хората в 
радиус от 300 метра са били евакуира-
ни от домовете си заради опасност от 
вторични взривове.

При експлозията сериозно е постра-
дал 43-годишен българин, който живее 
в къщата.

„В момента се концентрираме върху 
мерките за сигурност в града”, каза 
пред немското издание говорителка на 
полицията в коментар на възможните 
причини за инцидента.

Според оценката на пожарникарите 
в къщата има

огромно количество 
химикали

заради които е възможно да послед-
ва втора експлозия. Разследващите 
тепърва ще установяват какъв вид са 
химикалите и защо те се намират в 
имота.

Евакуираните хора са настанени в 
спортния център в Халберщат, където 
ще останат, докато опасността не 
премине.

По-късно бе съобщено, че полицията 

в Халберщат е започнала разследване 
срещу 43-годишния българин. Според 
разследващите именно той е причинил 
взрива в къщата си в неделя срещу 
понеделник.

Мъжът, който има и германско граж-
данство, е в изкуствена кома, съобщи-
ха лекарите от болницата, в която е 
бил транспортиран след инцидента. В 
къщата му са открити химикали, които 

могат да се използват за направата на 
взривно вещество.

Става въпрос за отделни химически 
елементи, снабдяването с които става 
легално, уточниха от полицията.

Мощна експлозия в дома Мощна експлозия в дома 
на българин в Германияна българин в Германия

Стотици бяха евакуирани в района, Стотици бяха евакуирани в района, 
полицията започна разследване срещу мъжаполицията започна разследване срещу мъжа



З
дравей, Ангеле! Бих искал 

да те попитам как да нама-

ля данъчната облагаемост 

на моите инвестиционни 

акаунти, които не са под 

формата на Traditional/Roth 

IRA. Тоест за парите, които съм инвес-

тирал извън пенсионните ми акаунти, 

аз всяка година плащам данъци на 

печалбите, които съм реализирал при 

продаване на акции и на дивидентите 

от фондовете ми. Има ли алтернативни 

инвестиционни стратегии, които могат 

да ми помогнат да избегна поне част от 

тези данъци, наложени върху остана-

лия ми заработен доход?

Здравейте и от мен, благодаря ви за 

интересния въпрос. Това е по-нетипи-

чен въпрос, който навлиза леко и в да-

нъчната сфера, но определено е такъв, 

с който съм помагал на много хора във 

вашата ситуация и съм компетентен да 

ви отговоря.

Първото нещо, което трябва да се 

стремите да направите, е да се опи-

тате (ако е възможно) да задържите 

инвестициите си за повече от година 

и да не правите продажби в по-кратък 

от това срок. Нека да уточним, че всеки 

път, когато продавате инвестиция на 

по-висока цена от тази, на която сте 

я закупили, вие дължите данъци на 

печалбата. Данъчният процент, който 

плащате обаче на дадената инвестиция 

след продажба над 1 година и 1 ден, е 

по-малък от този, който плащате, ако 

сте я купили и продали за по-кратък 

срок от 1 година.

На това се казва данък на капитална-

та печалба и както казах

процентът на данъка 
е по-нисък

ако сте продали актива след най-

малко година и един ден от датата на 

закупуването му. Ако трябва да сложим 

проценти на уравнението – при кратко-

срочна капитална печалба (short-term 

capital gains) тази печалба се таксува на 

същия процент като вашия заработен 

доход, и по-точно – налага се върху 

него, тоест може дори да бъде още 

по-висок процент от това, което ще 

платите до момента на останалите ви 

доходи.

При дългосрочна капитална печалба 

(long-term capital gains), всичко купено 

и продадено в срок над една година 

и един ден, най-високият данъчен 

процент би бил 20%, но повечето хора 

плащат между 0-15%. Разликата между 

двете ситуации може да се окаже 

голяма според останалите ви доходи, а 

печалбата от спестените данъци остава 

за вас. Това е важно правило, което 

трябва да се помни и спазва от всеки 

инвеститор.

Вторият похват, който може драстич-

но да намали данъците ви при инвести-

ране извън пенсионните фондове, са 

инвестициите в общинските фондове, 

така наречените municipal bond funds. 

Дивидентите или по-лесно разбираемо 

за повечето хора – лихвата на такъв 

вид фондове, са често спасени от феде-

рални и щатски данъци.

Това си е чиста печалба
независимо дали са реализирани 

(продадени) в срок по-малък от година. 

При растежа на цените на акциите на 

такъв вид фондове ще трябва да пла-

тим данъци на печалбата, но лихвата 

под формата на дивиденти идва като 

печалба, без да се облага с данъци, и 

може да бъде събирана всеки месец 

като доход. Това е един от похватите, 

които често използвам с клиенти, 

които са на висок данъчен процент с 

останалите им доходи и това ни дава 

предимство от гледна точка на данъчни 

облекчения.

Третият начин, по който можем да на-

малим данъците си чрез инвестицион-

ни стратегии, е продажбата на губещи 

инвестиции, за да намалим данъчната 

си облагаемост за годината. Напри-

мер, ако имаме реализирана загуба от 

$2,000 на дадена инвестиция и печалба 

от $2,000 на друг актив или заработен 

доход, загубата на инвестицията (която 

вече сме продали, това означава да 

я реализираме) ще ни помогне да не 

платим данък на $2,000 печалба, дошла 

от друго място. Лимитът, който можем 

да изпишем като загуба, за да заличим 

печалба, е до $3,000 на година, а

ако тази загуба 
е по-голяма

от дадената цифра, разликата, която 

остава неизползвана, може да се при-

ложи за следващата данъчна година.

Знам, че за повечето от нас продаж-

бата на даден актив на загуба би била 

лоша идея, но в някои ситуации може 

да се окаже печеливш ход, когато ни 

спестява определена сума от данъци на 

други активи или доходи. Тази стратегия 

трябва да се използва много внимател-

но и винаги под наблюдението на квали-

фициран и опитен данъчен експерт. 

Във всяка една от ситуациите, които 

споменавам, мнението на вашия личен 

данъчен експерт би било много важно 

за правилната екзекуция на стратегия.

Както много пъти съм казвал и преди, 

ние, българите, сме щастливци да има-

ме достъп до много добри счетоводи-

тели и данъчни експерти, моят съвет е 

да използваме знанията и експертизата 

им във всички ситуации, които засягат 

тънкостите в данъчното законодател-

ство.

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 зададе-
те въпросите си или да си запазите 
час за консултация на директния ми 
телефон – (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща – Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com.

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

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

И не забравяйте да се усмихвате!:)

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

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

3 начина да платим 3 начина да платим 
по-малко данъци на по-малко данъци на 
нашите инвестициинашите инвестиции
Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица
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Н
авсякъде по света има 
почивни дни, свързани 
с различни празни-
ци и обичаи. B eднa 
ĸoмпaния oбaчe вcяĸa 
cpядa e тaĸaвa, пишe ВВС. 

Vеrѕа – дигитaлнa мapĸeтинг aгeнция 
в Aвcтpaлия – дaвa нa cлyжитeлитe cи 
чeтиpиднeвнa paбoтнa ceдмицa, нo 
зaплaщaнe ĸaтo зa пeтднeвнa.

Cлyжитeлитe paбoтят cтaндapтнo 
paбoтнo вpeмe пoнeдeлниĸ и втopниĸ, 
пoчивaт в cpядa и ce вpъщaт oтнoвo в 
чeтвъpтъĸ и пeтъĸ. Bce пaĸ, aĸo ĸлиeнт 
имa cпeшнa нyждa, зaeтитe във Vеrѕа 
тpябвa дa вдигнaт тeлeфoнитe cи.

Πъpвoнaчaлнo Tифaни Шpoyeн, 
пpoджeĸт мeниджъp, ce пpитecнявa дaли 
нoвият плaн щe paбoти. Ho ĸoмпaниятa 
ycпявa дa peopгнизиpa дeйнocтитe 
cи и дa cтaнe пo-eфeĸтивнa. Cpeщитe 
cъщo cтaвaт пo-ĸpaтĸи и фoĸycиpaни, a 
бeзcмиcлeнoтo бъpбopeнe e нaмaлeнo 
дo минимyм. A и caмитe cлyжитeли ca 
пo-мoтивиpaни, зaщoтo знaят, чe aĸo 
идeятa нe пpopaбoти, щe тpябвa oтнoвo 
дa paбoтят и в cpядa.

Πoчивĸaтa в cpeдaтa нa 
ceдмицaтa

e въвeдeнa пpeз юли минaлaтa гoдинa. 
Oттoгaвa пpиxoдитe ca нapacнaли c 46 
пpoцeнтa, a пeчaлбaтa пoчти ce e yтpoи-
лa, ĸaзвa ocнoвaтeлят и СЕО Keт Блeĸaм. 
Бpoят нa бoлничнитe cъщo нaмaлявa.

Зaщo cpядa?
Блeĸaм oбяcнявa, чe пoчивнитe 

пeтъĸ или пoнeдeлниĸ нямa дa имaт 
cъщия eфeĸт, тъй ĸaтo cлeд пoчивĸa 
cлyжитeлитe ca пo-eфeĸтивни. Oт дpyгa 
cтpaнa, aĸo cлyжитeлитe caми избиpaт 
ĸoй дeн дa пoчивaт, тoвa щe дoвeдe дo 
нepaзбиpaтeлcтвa мeждy тяx, ĸaĸтo и c 

ĸлиeнтитe.
Cпopeд Aндpю Бapнc, coбcтвeниĸ нa 

Реrреtuаl Guаrdіаn, 4-днeвнaтa paбoтнa 
ceдмицa e „ĸayзa, чиeтo вpeмe e дoшлo”.

5-днeвнaтa paбoтнa ceдмицa бe 
въвeдeнa пpeз 1926 г. oт пpoизвo-
дитeля нa aвтoмoбили Xeнpи Фopд, 
ĸoйтo peшил, чe тoвa щe yвeличи 
пpoдyĸтивнocттa нa paбoтницитe. 
Иĸoнoмиcтът Джoн Meйнapд Keйнc 
пpeдpeчe пpeз 1930 г., чe c нaвлизaнeтo 
нa тexнoлoгиитe в ĸpaйнa cмeтĸa paбoт-
нaтa ceдмицa

щe бъдe caмo 15 чaca
Cĸopoшнo изcлeдвaнe пъĸ пocoчвa, чe 

cлyжитeлитe ca пpoдyĸтивни caмo oĸoлo 
пo 2 чaca и пoлoвинa нa дeн.

He вcичĸи oпити зa нaмaлeнa paбoтнa 
ceдмицa oбaчe ca ycпeшни. B Швeция 
дъpжaвни cтapчecĸи дoмoвe oпитaxa 
дa нaмaлят paбoтния дeн дo 6 чaca. И 
въпpeĸи чe бoлничнитe нaмaляxa, a 
пpoдyĸтивнocттa ce yвeличи, paзxoдитe 
зa пepcoнaл ce yвeличиxa знaчитeлнo.

Скорошно изледване на Евростат 

показа, че в Гъpция и Бългapия paбoт-
нaтa ceдмицa e нaй-дългa oт вcичĸи 
ocтaнaли дъpжaви в Eвpoпeйcĸия cъюз. 
B Гърция xopaтa ce тpyдят cpeднo пo 
42,3 чaca ceдмичнo, a в България – пo 
40,8 чaca ceдмичнo, пoĸaзвaт дaнни нa 
eвpoпeйcĸaтa cтaтиcтичecĸa cлyжбa 
Eвpocтaт, цитиpaни oт Cвeтoвния 
иĸoнoмичecĸи фopyм.

Cпopeд изчиcлeниятa, нaпpaвeни нa 
бaзa нa дoгoвopитe зa

пълeн и нeпълeн 
paбoтeн дeн

тpeтa в тoвa oтнoшeниe в cъюзa e Πoлшa 
cъc cpeднa пpoдължитeлнocт нa paбoт-
нaтa ceдмицa oт 40,7 чaca.

Peдицa eĸcпepти oбяcнявaт oтнocи-
тeлнo дългaтa paбoтнa ceдмицa в 
Гъpция c eфeĸтa oт финaнcoвaтa ĸpизa. 
B cвoя пyблиĸaция зa Тhе Соnvеrѕаtіоn 
aĸaдeмиĸ Bacилиoc Teoxapaĸиc oбяc-
нявa: „Cлeд oceм мъчитeлни гoдини нa 
ĸpизa гъpцитe paбoтят дългo и yпopитo, 
зa дa опpaвдaят зaплaтитe cи.”

B Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa нaй-
ĸpaтĸa e paбoтнaтa ceдмицa зa cлoвeн-
цитe – cpeднo 39,3 чaca. Πoд 40 чaca тя 
e oщe в Pyмъния, Унгapия и Xъpвaтия. 
Bъпpeĸи тoвa cтpaнитe oт peгиoнa 
зaeднo c Πopтyгaлия ocтaвaт c нaй-пpo-
дължитeлни чacoвe нa тpyд в EC.

Компанията, в която Компанията, в която 
всяка сряда е почивнавсяка сряда е почивна

Тя намали работното време на Тя намали работното време на 
служителите си и стана по-ефективнаслужителите си и стана по-ефективна



С
лед 20-дневно издир-
ване беглецът Стоян 
Зайков, издирван за две 
убийства в Костенец, бе 
открит. МВР съобщи, че 
попаднал в полицейска 

засада, той се е самоубил с ловна пушка 
в сърцето.

Сигналът за местоположението на 
Зайков не е бил подаден от граждани 
въпреки многото свидетелства, че е 
виждан през последните дни. Открит 
е бил благодарение на работата на 
служителите на реда. „От анализа, който 
направиха колегите от психоинститута 
към МВР, се установи, че той се е прид-
вижвал”, обясни директорът на столич-
ната полиция комисар Николай Спасов.

Той съобщи, че органите на реда са 
забелязали лице, което отговаря на 
описанието. След това предприели 
действия по заграждането му, но в този 
момент се чули изстрели от полето. 

Полицаите също са произвели преду-
предителни изстрели. „Спрямо Зайков 
не е употребявано оръжие и не е упо-
требена физическа сила”, категоричен 

бе шефът на ОД на МВР-София.
За момента няма данни издирваният 

да е имал помощници. „Той постоянно 
се е придвижвал. На ден е изминавал 

по около 20 километра”, обясни още 
Николай Спасов.

Най-вероятно оръжието, с което 
беглецът се е самоубил, е самоделно. 
На този етап не може да се каже дали 
то е същото, с което е убит и съседа на 
Зайков. Полицията обаче е категорична, 
че именно Зайков е убил бившата си 
съпруга Милена Шишкова.

С нейното убийство на 9 май започна 
издирването на мъжа, както и кошмара 
за жителите на Костенец и околните 
места, които дни на ред живяха в страх.

Милена бе открита убита в родната й 
къща, а няколко дни по-късно бе наме-
рен застрелян и братовчедът на Зайков 
Валентин Петров.

През последните дни излязоха нови 
подробности около плановете на Стоян, 
наричан още Чане.

Ден преди да убие Милена, той 
изтеглил 28 хил. лв. от банка. Според 
разследващи причините за изтеглените 
пари може да са няколко. Една от тях 

BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕBBGG VVOOIIICCCCEEEE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ G LINKEDBG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Обграден от полицията, Обграден от полицията, 
Стоян Зайков се Стоян Зайков се 
застрелял в сърцетозастрелял в сърцето
Разследващи подозират, че той се готвел да напусне странатаРазследващи подозират, че той се готвел да напусне страната



е, че той е дал голяма част от сумата на 
третия си братовчед Валентин Петров, 
за да се крие при него известно време. 
Втора причина, поради която убиец-
ът може да е изтеглил парите, е да ги 
използва

за бягство след 
екзекуциите

Според близки на Милена Чане е 
действал по план, а не в момент на 
афект. Той е преценил къде и кога да 
убие жена си и братовчед си и веднага 
след това да избяга на място, на което е 
уредил престоя си предварително. Не е 
изключено мъжът да е планирал да из-
ползва парите, за да избяга от България 
и да се покрие в друга държава.

От полицията не изключват Стоян 
дори да е използвал един от моторите, 
които притежава, за да се придвижи до 
мястото, което е набелязал. Разслед-
ващите подозират, че Зайков се е крил 
някъде в гората, където имал бърлога 
и запаси от храна. Именно негови 
съграждани обясниха пред медии, че и 
преди години мъжът отново е прекарал 
дълго време в гората, докато го издир-
ват за предишни престъпления.

От тази гледна точка Чане

затрудняваше 
изключително много 

полицаите
които го издирваха, тъй като познаваше 
много добре планината Рила. Там той 
редовно правел дълги походи. Именно 
по този начин престъпникът разпускал 
в свободното си време, а пред познати 
дори споделял, че това било истинското 
му хоби и можел да прекарва дълго 
време сред природата.

Един от основните свидетели, на 
чиито показания разчитаха разследва-
щи, бе 14-годишният син на Зайков и 
Милена – Стивън. Преди разстрелите 
момчето живеело с баща си, с когото 
били много близки. Двамата постоянно 
прекарвали време заедно. Най-често 
разпускали, като ходели на дълги раз-

ходки в Рила.
Поради тази причина полицията се 

разчиташе Стивън да ги насочи към 
определени места, които Стоян обичал 
да посещава. Според близки на Милена 
синът им никога не се е оплаквал от 
домашен тормоз. Той често ставал 
свидетел на скандалите между майка 
си и баща си, но нито един от тях не е 
проявявал агресия срещу него. Никой 
от познатите на семейството не може да 
каже защо Стивън е останал да живее 
със Стоян, а не с Милена. Въпреки това 
момчето било в прекрасни отношения 
и с двамата. Зайков не му е забранявал 
да се вижда с Милена и той често го 
правел.

Стоян завел бившата си жена Милена 
на дискотека в Ихтиман

5 дни преди 
убийството й

– разказали близки на двамата пред 
traffi  cnews. Двамата са се забавлявали 
с приятели там, разкриват камери в 
заведението.

Все още не е ясно какво е довело 
до скандала между Стоян и Милена и 
последвалото престъпление.

Безуспешното издирване на бившия 
затворник хвърли в паника жители-
те на селата около Костенец, както и 
собствениците на вили. В страх живяха 
и близките на убитата Милена. Една 
от сестрите й, Надя Шишкова, втора 
седмица бе под полицейска закрила 
в България. Както BG VOICE писа, тя е 
учителка в българското училище във 
Вашингтон, но се прибрала веднага 
със семейството си в България, когато 

научила страшната новина.
И докато разследващите подозираха, 

че Стоян може и да планира бягство 

от България, собственици на вили в 
района на Долна баня съобщиха, че ня-
кой е влизал в имотите им, докато ги е 
нямало. Две от вилите в района са били 
разбити, а полицейски кучета надушиха 
следите на Стоян. Той е взел храна и се 
е изкъпал.

Заради набезите на Зайков хората са 
уплашени и сами искат полицията да им 
претърси къщите.

Възрастни хора от Горна Василица се 
оплакват, че спят със секири и и тояги 
до главата, защото се боят да не ги 
навести издирваният убиец.

Замръкваме 
със страх

Ако дойде – ще го нахраня, да не ме 
трепе”, сподели пенсионерка преди 

дни.
Наоколо има много изоставени и 

необитаеми къщи, където Чане може да 

потърси убежище, без изобщо да бъде 
забелязан, коментираха местните.

По ирония на съдбата една от празни-
те сгради бе на 65-годишен мъж, който 
преди две години застреля пенсионер 
от Костенец пред тотопункт в центъра 
на града.

Съпрузи, собственици на вила в До-
лна баня, пък разказали пред разслед-
ващите, че им липсвали консерви и суха 
храна, както и три одеяла. Междувре-
менно роми от махалата в Долна баня 
също подали сигнал на тел. 112, че са 
видели Зайков.

На 19 май пък издирваният бил забе-
лязан в ягодарници край вилната зона. 
В понеделник вечерта жена е сигнали-
зирала, че Зайков е видян в района на 
Костенец.

31 май - 4 юни 2019 20-21

М
илена често събираше 
смелост да го напусне, но 
той не я оставяше на мира 
и я тероризираше, докато 

тя не се върне при него. Моята пре-
красна и смела сестра беше жертва 
на домашно насилие. Не физическо, 
а психическо. Един абсолютно смел 
и неудържим човек във всяка друга 
област на живота си мълчеше за най-
големия си страх.”

Това разказва във Facebook Надя 
Шишкова след убийството.

Тя си спомни, че преди няколко 
месеца между Чане и Шишкова имало 
скандал, след който тя поискала 
да го напусне. Това бил поредният 
път, в който двамата се карали, а 
жената споделила намерението си 
да прекрати отношенията си с него 
завинаги.

„Той заплаши, че ще се самоубие, 
ако Милена не се върне при него 
– разказва сестра й – Посъветвах я 
да остане силна и да не се поддава. 
Посъветвах я да не се връща и тя не 
го направи, но той влезе в дома й и я 
застреля.” Малко преди случилото се 
самата Милена споделила пред Надя, 
че изпитва страх.

Обяснила й, че усеща, че мъжът я 
преследва и че дори влиза в къщата 
й, за да я дебне. Въпреки тези опасе-
ния обаче жертвата така и не подала 
сигнал до полицията.

Познати на убитата си спомнят, че 
тя не споделяла много за отношени-
ята си със Стоян. Предпочитала да не 
разказва за личните си проблеми, но 
пред най-близките си обяснявала, че 
той е много ревнив и повечето скан-
дали между тях били точно заради 
това.

„Ако нещо се е случвало в дома 
й, то за него знаят само роднините 
– разказва Петър Ковачев, който е 
познат на Милена. – Тя беше човек, 
който опитва да разреши всичките си 
проблеми сама.”

Според близки на жената ревността 
на Стоян била неоправдана. Милена 
била изключително общителна и 
умеела да разговаря с всеки един 
човек, но никога не давала истински 
поводи за ревност на мъжа си. Тя не 
му изневерявала, но той постоянно 
се съмнявал в нейната вярност. В по-
следно време разприте помежду им 
ставали все по-често, а мъжът дори 
прибягвал до сериозни заплахи.

Милена искала да не Милена искала да не 
се виждат повечесе виждат повече

Стоян Зайков

Убитата Милена
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К
ато приказка. Така може да 
се определи фестивалът 
„Балкан фест“ по идея на 
продуцента Петро Душков и 
актрисата Мария Бобева от 
продуцентска къща „Хитър 

Петър“, реализиран с домакинството на 
италианец и подкрепата на Българско-
образователно и културно дружество 
„Пчела”. Той се провежда винаги на 
Мемориъл Дей и трае няколко дни, дори 
си има свой амфитеатър. Цялото място 
се е превърнало в своеобразно село 
за български песни, танци и различни 
кръжоци.

Мястото е собственост 
на италианец

„Казва се Базилио и има огромно 
сърце“, казва Петро. „Той е женен за бъл-
гарката Мария Брешкова и работи дълги 
години за построяването му. Амфитеа-
търът, който той направи с рециклиран 
цимент, събира над 200 души. Мястото е 
наистина вълшебно“, обяснява той. Вече 

20 години Базилио прави на своя терито-
рия фламенко фестивал, но след като чул 
идеята за българско село и български 
фестивал, не се поколебал да я реализи-
ра със съпругата си, Петро и Мария, тъй 
като това щяло да помогне и на трите му 
деца да имат повече досег с българската 
култура. Всички те били единодушни, че 
трябва да разширят формата и затова се 
спират на балкански фестивал.

От началото

фестивалът беше таен
– споделя Петро. „Участниците тряб-
ваше да се потрудят да разберат къде 
е адресът и как да участват. Адресът 
всъщност е близо до „Сан Диего Стейт 
юнивърсити“. Имахме тайна група във 
Facebook, в която да обсъждаме всички 
организационни въпроси. На нашия 
фестивал всички са и създатели, и участ-

ват в построяването на трите сцени, 
опъват кабели и други подобни задачи“, 
разкрива той.

На първия фест през 2013 г. участват 
няколко групи, хореографът на народ-
ни танци от Сиатъл Даниела Найберг и 
фламенко звезда от кубински произход. 
„Още след първата година фестивалът се 
разрасна значително“, разказва Петро. 
„На втората година с Мария Бобева 
докарахме

огромен 
чипровски стан

който един дърводелец успя да построи 
по поръчка на една 
от художничките, 
с които работехме. 
После купихме и 
каменно грънчарско 
колело. Трудно го 
влачихме до мястото 
на фестивала, но 
успяхме“, допълва 
родолюбивият 
българин. Така се 
създава кръжок 
по грънчарство, а 
по-късно започва и 
кръжок по изработ-
ване на кукерски 
маски под вещото 

ръководство на художничката Биляна 
Янкулова. „С многото занаяти, големите 
концерти в амфитеатъра, танцовите кръ-
жоци и музиката, която не спираше от 
сутрин до вечер, искахме да се превър-
нем в една мини-Копривщица“, обяснява 
още Петро.

Друг много интересен 

момент от „Балкан фест“ 
е българската сватба

която се  прави там също през втора-
та година. На нея се показват всички 
наши български обичаи – краденето на 
булката, бръсненето на младоженеца, 
танца с петела. По-напред във времето 
на „Балкан фест“ участва и голямата 
ни певица Валя Балканска заедно с 
американския откривател на песента й 
„Излел е Делю хайдутин“ Мартин Кьониг. 
„Тогава събрахме три генерации в една 

група – Валя Балканска, Петър Янев и 
„Оратница“, спомня си Петро. През 2017 
г. пък фестивалът е

в памет на Васил 
Бебелеков

– починалия наш голям гайдар от Лос 
Анджелис. Тогава всички участници 
трябвало да изпълнят песен, посветена 
на него, или негова такава, а публиката 
достигнала 300 души и препълнила 
амфитеатъра.

Други известни бълга-
ри, които са били част от 
фестивала „Балкан фест“, 
са семейство Варимезови, 
Таня Костова от ансамбъл 
„Антика“ в Сан Франци-
ско, аскордеонистът ни 
от Орегон Милен Славов, 
мултиинструменталистът 
Румен Сали Шопов, пиа-
нистът и композитор в Ел 
Ей Милен Киров, гъдуларят 
от Ню Йорк Николай Колев 
заедно със съпругата си 
Донка, Константин Маринов, патронът 
на фестивала „Верея“ в Чикаго.

Тази година
участие взеха оркестър „Мераклии“ с 
гост-китарист Петър Димитров от Бос-
тън, младият Джеси Стремски и други. 
Присъстваха и чуждестранни формации 
като „Аксон оркестра“ (смесен между-
народен състав), „Електрокарпатиянс“ 

(оркестър от Карпатите с гост българ-
ската цигуларка Емилия Симеонов) и 
сръбският певец Бобан Мариянович. 
Дойдоха фолклорните хореографи Да-
ниела Найберг, Юлиян Йорданов, Дени-
ца Богомилова, Тони Петрулиев. Имаше 
кръжоци по перкусии и тъпан с Румен 
Сали Шопов, по пеене с Мария Бебе-
лекова, по поезия с Даниела Найберг в 
съпровод на кавал от Васко Денев, йога 
и балкански фитнес „ведрина“ с Анна 

Мария Георгиева, грънчарство с Креме-
на Лефтерова, правене на ракия с Петър 
Иванов и други. По-интимните кръжоци 
(по пеене, по поезия) се провеждат на 
специално място за седянки. За децата 
беше организиран куклен театър от ор-
ганизация „Пчела“ с Калин Кумов. Имаше 
и машина за изкуствен сняг, както и го-
ляма кукер арт кола. Гост беше консулът 
ни в Ел Ей Веселин Вълчев.

Български фестивал на Български фестивал на 
три сцени в Сан Диеготри сцени в Сан Диего

Участието на Валя Балканска

Кръжок по бродерия до амфитеатъра

Кръжок по тъпан с Румен Сали Шопов (най-вдясно)

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Фестивалът се казва „Балкан фест“ и се провежда за шести пътФестивалът се казва „Балкан фест“ и се провежда за шести път

сн. Владислав Скрежев

Петро Душков (вляво) с консула за Ел Ей Веселин Вълчев на една от сцените



Български фестивал на 
три сцени в Сан Диего
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Б
ългарски велосипед 

получи световна награда 

за дизайн и се нареди до 

световни брандове като 

Apple, Bulgari, Ferrari, 

Lenovo, LG, Philips, Porsche 

и Sony. Редом с тях екипът от българи, 

произвел градското колело, ще получи 

отличието на грандиозна церемония в 

операта в Есен през юли.

Велосипедът на фирма Urbanized 

Bikes, който се произвежда в България 

от български екип, e отличен за изклю-

чителен дизайн и иновации, а награда 

се дава от световния конкурс Red Dot.

Българският продукт ще влезе 

в годишника на червените 

точки 2018/2019, както 

и в специализирана 

изложба, посветена 

на отличените в 

най-голямото в 

света изложение 

на съвременния 

дизайн.

Наградата 

за българите е 

заради нивото 

на иновации, 

функционалност, 

качество, дълголе-

тие и ергономичност и 

идва сред конкуренция от 

рекордните досега 6300 заявки 

от над 59 държави.

Освен дизайна техническите харак-

теристики на родния продукт също са 

допринесли за спечелването на приза, 

а именно огромното предимство да 

инвестираш във велосипед за градско 

колоездене, който

не се нуждае от абсолютно 
никаква поддръжка

Наред с подобряването на здравето 

си притежателят му допринася и за 

опазване на околната среда.

Безвъздушните гуми не се помпат с 

въздух, ремъчното задвижване е без-

шумно и не изисква смазване, капсуло-

ваните спирачки и скоростнаjd кутия 

не се замърсяват и не изискват никакво 

обслужване.

Елементите от естествена кожа са 

с UV защита и са устойчиви на атмос-

ферни влияния, 

което превръща 

дизайнерския 

велосипед, тежащ 

едва 12 кг, в подхо-

дящ за целогодишна 

употреба без сезонни 

ограничения.

Томас Локууд, член на 

журито на Red Dot: Best ot The Best 

и влиятелна личност в областта на 

иновациите, вижда подобряването на 

качеството като знак, че компаниите 

все повече определят 

добрия дизайн като 

фактор за успех, за да 

останат на пазара. „Ди-

зайнът и иновациите са 

жизненоважният еле-

мент на нашия бизнес”, 

казва той.

Това не е първата 

награда за дизайн за 

URBANIZED BIKES. Още 

на фаза прототип през 

2017 г.

велосипедът печели 
златен медал

от международния конкурс 

A’design Awards в Италия. Въ-

преки жестоката конкуренция 

на този конкурс с участници от 

над 100 държави българският 

продукт е отличен сред най-

добрите в света.

Освен в дизайна фирмата 

използва и иновативни подхо-

ди в маркетинга, съчетавайки 

рекламата с корпоратив-

на социална отговорност. 

Представянето на продукта на 

американския пазар например 

беше направено чрез спонсор-

ство на международния тенис 

турнир “Хавай оупън“ през 

декември миналата година в 

Хонолулу.

Така велосипедът попадна 

в ръцете на световния номер 

7 при мъжете в тениса Кей 

Нишикори, който в интервю сподели, че 

това е първият велосипед, който прите-

жава. Широкото медийно отразяване на 

турнира заедно с креативното предста-

вяне на велосипеда осигуриха силен 

старт на продажбите отвъд океана.

В България фирмата също развива со-

циална дейност. През 2018 г. URBANIZED 

BIKES спонсорираха участието на отбор 

в международната ветроходна регата 

„Посейдон-Калиакрия къп“ и планира 

да направи същото и през 2019 г.

Единствено в производството ком-

панията не използва 

иновации. Тук

всичко се 
сглобява ръчно
от високо обучени спе-

циалисти, а готовата 

продукция преминава 

през допълнителни 

тестове и прецизен 

контрол на качеството.

Според компанията 

само така може да се 

осигури върховото 

ниво на качество, 

необходимо за такъв 

елитен луксозен про-

дукт.

Български велосипед редом Български велосипед редом 
до Applе, Ferrari и Porscheдо Applе, Ferrari и Porsche

Колелото, разработено от българи и в Колелото, разработено от българи и в 
България, спечели световна награда за дизайнБългария, спечели световна награда за дизайн
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Е
дно българско семейство 
с три деца реши да смени 
уредения си живот във 
Флорида и да се върне в 
България. 36-годишната 
Диана начертава пътя 

обратно към родния Елин Пелин, на 
който дава сърцето и душата си с раз-
лични каузи. 

Допреди три години тя и нейният 
съпруг Даниел живеят добре в Тампа. 
Там се раждат и трите им деца – Деа, 
Димитър и Дамян. През 2016 г. обаче 
аргументите за завръщането стават 
повече от тези за оставането и те ре-
шават да поемат отново към Родината.

„Голямото ми момче беше на 6 
години и бяхме пред избора дали ще 
направим едни три американчета, или 
ще ги направим българи. Ако децата 
тръгнат на училище там, забравяш 
всичко българско”, разказва Диана.

Днес малката Деа обичайно тръгва 
на детска градина,

пеейки 
български химн

„Беше на две години, когато започ-
на да го пее“, спомня си, смеейки се, 
майка й.

Диана е завършила с отличие ико-
номика на отбраната и сигурността, но 
никога не е работила по специалност-

та. Обича предизвикателствата и не се 
бои да опитва.

„Мъката по родното място е голямо 
нещо. Сърцето винаги влече назад за 
съжаление”, обяснява днес тя защо се е 
отказала от американската си мечта.

Животът в Америка е научил Диана 
и Даниел да не бъдат безучастни към 
обществените проблеми и да си нами-
рат каузи. А талантът на младата жена 
да увлича след себе си и други хора 
бързо дава резултат.

След завръщането си Диана, подпо-
могната от Да-
ниел, се заема с 
различни общест-
вено полезни 
каузи. В родния 
Елин Пелин 
основава клуб по 
история „Аз съм 
българче”, където 
децата да се учат 
на родолюбие. 
Развива и своя 
Работилничка за 
чудеса „Малечко 
Палечко”, в която 
твори ръчно 
изработени пода-
ръци. Отворена 

към хората, усмихната и готова да 
помогне. Организирала е две акции по 
кръводаряване, обновила е детската 

площадка до блока.
“Българите трябва да се научим, че 

държавата не ни е длъжна, че

освен права имаме и 
задължения

като граждани и ако си ги изпълнява-
ме, животът ни със сигурност ще стане 
по-добър. Така е в Америка”, разказва 
още Диана. Там е научила,че „Азът не 
е в центъра на Вселената” и трябва 
да мислиш с какво можеш да бъдеш 
полезен. Убедена е, че да правиш до-
брини е висша добродетел, а доброто 
е заразно. Така възпитава и децата си.

„Това е нещото, което ни липсва. 
Винаги чакаме някой нещо да напра-
ви, а всъщност ние не правим нищо. 
Казваме: „Ами да, ние сме си платили 
данъците, така че еди-кой си е длъжен. 
Всъщност всички сме длъжни, за да 
живеят децата ни по-добре, което е 
най-важното”, убедена е младата жена.

Тя вярва, че е хубаво някой да прави 
нещо за нас, но е хубаво и ние да пра-
вим нещо, и ние да даваме нещо.

“Аз нямам нищо против да изляза, 
да боядисам пейката, да боядисам 
детската площадка, без никой да ми 

плати. Защото децата ми ще играят там, 
аз ще изляза сутрин да пия едно кафе 
там. Нямам нищо против да го правя, 
но хората винаги казват: „Ами да, ама 
някой е длъжен. Аз правя боклук, а 
на някой му се плаща да го изчисти.” 
Защо трябва някой да го изчисти, като 
можем изобщо да не го правим този 
боклук? Това много ме дразни.

Хората не са отговорни 
към собствения си живот
към средата, в която живеят”, ядосва 
се Дани.

А тя през миналия май обновила 
надписите на две мемориални плочи с 
имената на загиналите във войните.

„Купихме една такава златна боя и аз 
няколко дни висях там на едно столче, 
за да мога да ги изпиша тези буквички“, 
разказва още младата българка.

По идея на Диана през следващите 
месеци на стената на училището ще 
бъдат изрисувани владетелите от 
Първото и Второто българско царство. 
Ще започнат с ликовете на хановете 
Кубрат, Аспарух и Тервел.

Остава само да се намери художни-
кът, който да изрисува училището.Семейството в Елин Пелин

Тя и семейството й се връщат в Родината и Тя и семейството й се връщат в Родината и 
не остават безучастни към проблемитене остават безучастни към проблемите

Между Флорида и Елин Пелин: Между Флорида и Елин Пелин: 
Новите каузи на ДианаНовите каузи на Диана

Диана в клуба си по история

Малката Деа пеe „Мила Родино“

Всички в Америка
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Д
веста коли чакат пред бензи-
ностанция в западната част на 
Венецуела. „Чакаме цистерна-
та от два дни”, казва ядосано 
Луис, шофьор на такси от град 
Сан Кристобал, разположен 

на час и половина от колумбийската гра-
ница. Причината е недостигът на бензин, 
който засегна някои щати на латиноаме-
риканската страна.

Венецуела има най-големите залежи 
от петрол в света, но е подложена на 
американско ембарго върху суровия 
петрол. „Погледнете, няма бензин. Всич-
ки тук чакаме горивото да пристигне”, 
казва шофьорът, описвайки мащаба на 
проблема.

Пред него има стотици коли, чиито 
шофьори също като Луис са прекарали 
нощта на задните седалки, за да са сигур-
ни, че няма да изпуснат реда си, когато 
пристигне камионът цистерна.

Същата сцена се повтаря пред десетки 
венецуелски бензиностанции от близо 
седмица най-вече в западните щати 
Сулия и Тачира, където се намира Сан 
Кристобал. Така е и в източния щат 
Боливар, разказват кореспондентите 
на Франс прес. В столицата на Сулия, 
Маракайбо, която е силно засегната от 
прекъсвания на електрозахранването, 
Ариани Каруйо обяснява, че „не може да 
отиде на работа, нито да заведе дъщеря 
си на училище, тъй като няма бензин”.

Във Венецуела бензинът не достига, 
но петролът е в изобилие. Страната 
разполага с

най-големите доказани 
находища

от над 300 милиарда барела.
Бензинът, който е под държавен 

монопол, е „почти безплатен”, обяснява 

икономистът Хесус Касике.
„Как става така, че бензинът е толкова 

евтин? Това е заради галопиращата ин-
флация и цената на бензина, която остана 
стабилна”, заяви директорът на инсти-
тута „Економетрика” Хенкел Гарсия. Той 
подчертава желанието на правителството 
на Николас Мадуро да поддържа някаква 
форма на социален мир, задържайки 

цените на бензина.
Само че венецуелският петролен сек-

тор, който е управляван от национална 
петролна компания „Петролеос де Вене-
суела” (PDVSA), е в много лошо състоя-
ние, което обяснява отчасти липсата на 
бензин в момента.

На фона на икономическата криза 
(брутният вътрешен продукт вероятно ще 

се понижи с 25 процента през тази година 
според прогнозите на Международния 
валутен фонд) производството на петрол, 
което осигурява 96 процента от приходи-
те на Венецуела, „е намаляло значително”, 
твърди Хесус Касике. Преди 10 години 
страната произвеждаше 3.2 милиона ба-
рела на ден. През април производството 
е било само 1.04 милиона барела на ден 
според ОПЕК. В петък лидерът на опози-
цията Хуан Гуайдо обвини правителство-
то на президента Николас Мадуро, че 
е унищожило петролната индустрия на 
страната с

„корупцията, нехайството 
и апатията си”

Към вътрешните трудности се добавят 
и новите американски санкции срещу 
Венецуела, целящи да повишат натиска 
върху Николас Мадуро. Вашингтон иска 
той да се оттегли от поста в полза на 
Гуайдо.

На 28 април САЩ наложиха ембарго 
върху венецуелския петрол, което забра-
нява на всяка американска компания да 
купува петрол от „Петролеос де Венесу-
ела” или филиалите й и на всяка чуждес-
транна компания да използва амери-
канската банкова система при сделки по 
закупуването на венецуелско черно злато.

Така Венецуела не може да изпраща 
суров петрол в САЩ, за да го рафинира, а 
й е „много по-сложно да внася продукти 
като разтворители (предназначени за 
рафиниране на петрол – бел. ред.), които 
преди това идваха от американския 
пазар”, каза Хенкел Гарсия.

Недостигът на петрол обаче не засяга 
Каракас, подчерта той, тъй като „прави-
телството винаги е имало склонност да 
фаворизира столицата от страх да не 
избухне социално недоволство”.

Венецуела – Венецуела – 
има петрол, но има петрол, но 
няма бензинняма бензин
Националната петролна Националната петролна 
компания е в много компания е в много 
лошо състояниелошо състояние
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О
ткраднати милиарди, 
чиновници в затвора 
и избягал в чужбина 
ръководител: руският 
космически сектор 
се характеризира с 

кражби на средства в астрономически 
размери, които слагат прът в амбици-
ите за величие в Космоса, които Русия 
отново започна да проявява.

От години страната се опитва да въз-
станови тази своя индустрия – източник 
на огромна гордост по съветско време, 
в която тя остава незаобиколим свето-
вен фактор. Секторът обаче бе съсипан 
след разпадането на СССР, а в последно 
време понесе няколко унизителни 
провала.

Корупционните скандали обаче про-
дължават да разтърсват руската косми-
ческа индустрия и оставят в сянката си 
анонсираните проекти за нови ракети 
или станции на Луната.

„Милиарди се крадат”
в държавния конгломерат „Роскосмос“, 

който обединява компаниите в сектора, 
обобщи в средата на май ръководите-
лят на Следствения комитет на Руската 
федерация Александър Бастрикин. Той 
съобщи, че разследвания се водят „от 
поне пет години и са далеч от приключ-
ване”.

Нов епизод от този сериал: през ап-
рил генералният директор на Научно-
изследователския институт за косми-
чески технологии Юрий Яскин напусна 
Русия в посока европейска страна, 
откъдето подаде оставка.

В неговото предприятие току-що 
била започнала финансова ревизия и 
той се опасявал, че ще бъдат открити 
злоупотреби, писаха руските медии.

„Роскосмос“ потвърди пред Франс 
прес оставката на Яскин, чийто институт 
участва в разработването на руската 
глобална навигационна спътникова 
система ГЛОНАСС, която е проектирана 
да конкурира американската Джи Пи 
Ес (GPS). От космическата агенция не 
посочиха причини.

Провалени големи 
проекти

Злоупотребите засегнаха особено 
силно два важни проекта през послед-
ното десетилетие: ГЛОНАСС и строи-
телството на нов космодрум, Восточ-

ний (Източният космодрум), в руския 
Далечен изток, замислен да замени 
Байконур в Казахстан.

Освен това почти всички основни 
компании в сектора, включително 
конструкторите на ракети „Хруничев” и 
„Прогрес”, бяха засегнати от финансови 
скандали, водещи понякога до затвор-
нически присъди за кражби в голям 
мащаб.

Сметната палата оцени различните 
финансови злоупотреби в „Роскосмос“ 
през 2017 г. на 760 милиарда рубли (над 
10 милиарда евро), което представлява 
близо 40 процента от нарушенията, 
открити във всички сектори на руската 
икономика.

„Роскосмос“ редовно твърди, че 
сътрудничи на водените разследвания. 
„Изкореняването на корупцията е една 
от главните цели на ръководството”, 

увериха от кон-
гломерата.

В средата на 
миналия месец 
президентът 
Владимир Путин 
призова за „посте-
пенно решаване 
на очевидните 
проблеми, които 
спъват разви-
тието на косми-
ческия сектор”. 
„Цените и сроко-
вете, набелязвани 
за реализирането 
на космически 

проекти, често са неоснователни”, 
подчерта той.

Повече пари – повече 
корупция

Изправянето на космическия сектор 
на крака е въпрос на престиж за Кре-
мъл. Тази индустрия символизира въз-
становената гордост на Русия и нейните 
възможности да бъде в първите редици 
на международната сцена, особено в 
контекста на новата студена война със 
Съединените щати.

Съсипан през 90-те години на 
миналия месец, секторът се крепеше 
благодарение на търговски договори 
с чужбина. „Тогава обаче още имаше 
кадри на много високо професионално 
равнище и по-малко злополуки при 
изстрелвания”, казва Виталий Егоров, 
автор на популярен блог за Космоса 
„Зелената котка“ (zelenyikot.com).

Първият модул на Международната 
космическа станция (МКС) „Заря“ бе 
произведен в Русия и изведен в откри-
тото пространство през 1998 г. въпреки 
финансовите трудности.

Парадоксално ситуацията се влоши 
в началото на този век, когато тези 
проблеми бяха решени. Притокът на 
държавни средства подхрани злоупо-
требите и напредъкът на космическите 

изследвания спря, твърдят експерти.
„Днес космическият сектор функцио-

нира на принципа: Дайте ни пари и ние

ще изстреляме нещо... 
някой ден

– обяснява Егоров.
Само МКС си остава твърдо „светъл 

лъч”, но тя има по-скоро „политическа 
роля” за поддържане на международ-
ното сътрудничество и не допринася 
с нищо ново за научните изследвания, 
смята експертът.

Според анализатори генералният 
директор на Роскосмос Дмитрий Рого-
зин – бивш вицепремиер, известен с 
антизападната си реторика и назначен 
на поста преди година – има проблеми 
с решаването на проблемите в сектора.

Научните среди упрекват този жур-
налист по образование, че не познава 
индустрията.

„Той би бил чудесен говорител на 
„Роскосмос”, казва с ирония Егоров, 
след което прави уговорката, че „дори 
Супермен не би успял да се справи с 
тази лавина от проблеми”.

Космически кражби Космически кражби 
в космическия в космическия 
сектор на Русиясектор на Русия

Генералният директор на „Роскосмос“ 
Дмитрий Рогозин

Корупцията слага прът в амбициите Корупцията слага прът в амбициите 
на страната за величие в Космосана страната за величие в Космоса



М
ило Дневниче, слава 
Богу, тия избори мина-
ха. Такава досада отдав-
на не ми се е случвала. 
Наложи ми се даже 
да стоя в България, 

да ида и на работа за първи път от две 
години, но добре, че скоро си отивам 
на Дубай. То аз книги пиша по телефона, 
държава управлявам по телефона, ‘дет 
се вика, обаче тая работа с гласуването 
не се получава така. Ще взема и аз да 
стана застъпник на електронния вот. Ще 
внесем с Данчо Цонев закон, и без тва го 
ползвам като мой говорител.

По едно време даже си виках – аз тол-
кова гласове мога да организирам само 
с едно щракване на пръсти, че моят ли 
вот да е важен, ама ме посъветваха да 
се появя в кампанията. Трябвало да се 
снимам, да покажа, че хората ме обичат, 
за да може да напише пресцентърът, 
че съм от един от най-влиятелните в 
държавата.

И като стана ясно, че ще ходя до Бъл-
гария, реших да остана и да гласувам. 
Един безплатен глас – все е далавера.

Обаче да не се отклонявам. Отново 
съм избран. Това доказва две неща. 
Първо – изобщо не е вярна приказката 
„далеч от очите, далеч от сърцето” – две 
години никой не ме е виждал, ама ей на, 
че веднага ме избраха. И второ – логика-
та, че „ако много искаш нещо, Вселената 
ще ти помогне да го постигнеш”, си е 
съвсем вярна. Разбира се, във Вселената 
трябва да имаш няколко медии, главен 
прокурор и управляваща партия на 
разположение.

Иначе комфортен ми е престоят в 
България. Трябва да призная, че Бойко 
се беше обадил на Младен от МВР – 
пратиха ми полицайчета да вардят пред 
хотела. Иначе по тия баири, дето ходих, 
на мойте момчета им стана лошо, ми 
те в Дубай не са свикнали на планин-
ски пътища, завои и чорба. И нек’ва 
журналистка дойде да ми досажда, ама 
това е то – олигарсите ги пращат да ме 
тормозят...

Така де – минаха изборите. Имах 
грандиозни планове, ’щото толкова 
провинциална ми се струва българската 
политика, а аз съм амбициозен. Много 
исках тоя път да ме пуснат в Брюксел. 

Ей на, постове се раздават в еврокоми-
сията – мен Станишев веднъж така или 
иначе ме е предлагал за шеф на ДАНС, 
що шефът на ПЕС да не ме предложи и 
за нещо в Европа?

Еврокомисар по правосъдието ще 
ми е супер. Юрист съм, бях в следстви-
ето – с какво е по-значима от мен тая 
Йоурова?

Даже си викам – ако, дай Боже, това 
стане, започвам да изкупувам вестни-
ци – първо в Белгия, после Франция, 
Германия...

Звъннах веднага и на Сергей, и на 
Бойко. На единия му викам да сондира 
из ПЕС дали ще ме подкрепят – леви 
и либерали си е чудна коалиция. А на 
Бойко му казах, че тая Габриел му е 
ненужна за еврокомисар. И двамата не 
бяха доволни, ама се съгласиха. Обаче 
АЛДЕ казаха „не”, та „не”. Мисля да напи-
ша книга за тях.

Иначе по време на кампанията ми 
звъня и Сотир. Да сме се видели, да сме 
поговорели за бъдещите му творчески 
планове. Бях уклончив...

Звънна и Бойко. И то пак по повод на 
Сотир. Кого сме щели да слагаме на не-
гово място. Чудих се дали да не му дам 
свобода малко да избира сам. Добре 
обаче, че бях предвидлив. През цялото 
време ми светеше, че тия от АЛДЕ могат 
да ме резнат. И му разправям – чакай 
сега да минат тия избори и после ще го 
мислим.

Докато говорих с него, звъня и 
Корнелия. „Ей сега ще видиш – печелим 
изборите. Вземаме властта и ще си упра-
вляваме заедно, нали”, ми разправя тя. И 
веднага почна да говори и тя за мястото 
на Сотир. И с нея бях уклончив...

Да ти кажа, Дневниче, хич не е хубаво 
да си успял млад мъж. Всички на теб раз-
читат. Ей на, ДПС цяла кампания на мен 
нарече. Викат – залагаме на младите.

Ама на кого освен на мен – младия, да 
заложат бе? На Доган ли?

То и него никой не го вижда, ама аз 
поне реално нещо правя, а той... резо-
нира. Реална работа трябва, затова сме 
им ние, младите.

Като казах реална работа – отидох 
и до парламента (не е нищо особено, 
все едно не са минали две години от 
последното ми ходене на работа). Казах 
им на репортерите, че се отказвам от 
мястото си в Европарламента и оставам 
български депутат. Почти нищо не ме 
питаха...

Дълго стана, Дневниче, ама отдавна 
не бях писал. Хубавото е, че скоро си 
отивам на Дубай...

Сега обаче имам непосредствени за-
дачи – да се разбера с Бойко и Корнелия 
за наследника на Сотир, че останах само 
с българския си имунитет...

ПОЛИНА ПАУНОВА

блог   

Из тайния 
дневник на 
Делян Пеевски
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казана дума

„Нинова съживи БСП, но после я 
нокаутира.”

Политологът Румяна Коларова коментира 
загубата на БСП на евроизборите

„В кръга на шегата – не съм имал честта 
да работя с г-н Пеевски и не съм го 
виждал да работи.”

Избраният за евродепутат от 
„Демократична България” Радан 

Кънев на въпрос как би работил с 
останалите български евродепутати, 

сред които може да е и Делян Пеевски

„До Банкя се стига по пътя за Мюнхен, 
преди Белград – вляво.”

Разяснение от премиера Бойко 
Борисов, който живее в Банкя, 

по време на инспекция на 
работата по магистрала 

„Европа” – от Калотина 
до Сливница

„Краде се много и се 
краде нагло. Затова 
се намираме в това 
положение.”

Заместник главният 
прокурор Иван Гешев 

коментира разследването 
за злоупотреби на кмета 

на Божурище

„Мисля, че случаят беше 
с изцяло положителен 
отзвук. Кубрат стана 
толкова популярен в 
САЩ, че няма накъде.”

Тервел Пулев коментира 
скандала с целувката на 

брат му Кубрат Пулев



Е
л Чапо, един от най-свирепи-
те наркобарони в света, бе 
осъден на доживотен затвор 
в началото на април. Дреб-
ният мексиканец замени 
луксозния живот, на който 

би завидял и Пабло Ескобар, с един от 
най-зловещите затвори в света, Florence 
Supermax в Колорадо, наричан още „Ал-
катраз на Скалистите планини”.

Страховитият бос на мексиканския 
наркокартел Синалоа Ел Чапо беше при-
знат за виновен по всичките 10 престъ-
пления, в които го обвини прокуратурата 
в Ню Йорк. Присъдата му ще бъде офи-
циално оповестена през юни. В Мексико 
наркобосът бе в затвор с максимална 
сигурност, но успя да избяга два пъти.

От „Алкатраз на Скалистите плани-
ни” обаче досега не е избягал никой. 
Описван като „Ад на Земята”, затворът е 
построен през 1994 г. в отдалечена мест-
ност край миньорско градче на 2 часа 
път южно от Денвър. В него излежават 
присъдите си някои от най-известните 
престъпници в САЩ като терориста Тед 
Качински, познат като Юнабомбър, еди-
ния от организаторите на терористич-
ния акт на Бостънския маратон Джохар 
Царнаев и участвалия в подготовката 
на атентата от 11 септември 2001 г. в Ню 
Йорк Закариа Мусауи.

Свикнал на разкоша в огромното си 
имение в Гуадалахара, днес Ел Чапо е 
недоволен от живота си зад решетките. 
Толкова недоволен, че в началото на 
месеца адвокатите му опитали да му из-
действат малко повече време навън. Сега 
като един от най-закоравелите престъп-
ници той има право само на час разходка 
в... бетонна яма.

В писмото си, с което искат промяна на 
това, защитниците му пишат, че в сегаш-
ните условия на дребния бос му липсва 
физическа активност, че „няма достъп 
до чист въздух, слънчева светлина и е 
принуден, да

слага тоалетна 
хартия в ушите си

за да заглуши шума на затвора”.
Но единственото място, където Гусман 

може да се препича на слънце и да вдиш-

ва чист въздух, е на покритият с мрежа 
покрив. А охранителите в затвора все 

още помнят деня, в който един от затвор-
ниците за малко да избяга. Отвлечен хе-

ликоптер се опита да среже преградната 
мрежа и да го качи на борда. Е, не успя...

Но като се има предвид миналото на 
Ел Чапо и това, че е успявал да избяга 
от цели два строгоохраняеми затвора, 
съдиите веднага разбрали за какво става 
дума и отказали на Гусман достъпа до 
слънчева светлина. Мотивите им са, че 
е възможно той отново да се опита да 
избяга, но не през тунели, както при 
предишните пъти, а през покрива.

„В този случай активността на откри-
то е невъзможна. Затворникът вече 
успешно е планирал две бягства от 
строгоохранявани сгради, като едно от 
тях е включвало сложното прокопаване 
на тунел с вентилация, дълъг повече от 
миля. Да избяга през покрива ни ще е 
елементарно за него”, пишат в отговор 
властите.
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F
lorence Supermax в Колорадо 
не е единственото място, при-
ютило ада на земята. Има още 
няколко строго охранявани 

затвори, чиито обитатели са извър-
шили толкова тежки престъпления, 
че за тях храната е рядък лукс, а 
условията са брутални.

Един от тях е „Диарбекир”, който 
се намира в Югоизточна Турция и е 
построен през 1980 г. Той събира най-
жестоките престъпници на турската 
нация. Затворът не само е известен с 
физическо мъчение, което се прилага 
на лишените от свобода, но и с причи-
няването на психическа болка.

Сред най-бруталните изправител-
ни учреждения в Южна Америка е 

затворът „Сабанета” във Венецуела. 
Вътре има стотици заболявания, а за 
болните затворници не се полагат ни-
какви здравни грижи. Инструментът 
за изтезания в този затвор е пълното 
игнориране на нуждите на затворни-
ците.

В пустинята на Сирия се намира 
затворът „Тадмор“. Той е на около 200 
км от Дамаск. Президентът Хафез ал 
Асад нареди вътре да бъдат екзеку-
тирани 2400 затворници. Затворът 
веднъж е затварян през 2001 г., но 
отново е отворен през 2011 г.

Затворът Caradnuri е отворен през 
1920 г. и се намира в Сан Пауло, Бра-
зилия. Той е закрит през 2002 г. Из-
вестен е със случилата се там масова 
безредица и масово клане от 1992 г.

Централният затвор Gitarama в 
Африка е известен с това, че за да 
останат живи, на затворниците им 
се налага да ядат един от друг. През 
90-те години той помещава близо 
7000 затворници, като първоначално 
е бил проектиран да побира само 400 
души.

Rikers Prison Island, централният 

затвор в Ню Йорк, също попада в тази 
класация. Той е популярен с това, че в 
него работа намират най-бруталните 
пазачи в целите Американски щати.

Един от най-старите щатски затво-
ри в Калифорния е „Сан Куентин“. От-
ворен е през 1852 г. и разполага със 
собствена газова камера. До момента 
над 4000 души са били убити в нея.

Безспорно един от най-известните 
затвори в света е “Алкатраз“ – разпо-
ложен в Сан Франциско, Калифорния. 
За това място се твърди, че е с най-те-
жък режим за лишените от свобода.

Адвокатите му поискаха повече, но от затвора Адвокатите му поискаха повече, но от затвора 
отказаха, защото не изключват ново бягствоотказаха, защото не изключват ново бягство
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Новият живот на Ел Чапо – Новият живот на Ел Чапо – 
час разходка в... бетонна ямачас разходка в... бетонна яма

В 
килиите затворниците прекар-
ват по 23 часа. Само 1 час им 
е позволен за разходка в бе-
тонна яма, която описват като 

празен плувен басейн. За тези, които са 
били добри, има и малка „рехабилита-
ционна стая“. Там пазилите прилично 
поведение могат да видят небето и да 
подишат чист въздух, докато правят 10 
крачки в права линия или 31 крачки в 
кръг.

На затворниците им е позволено да 
се къпят само три пъти в седмицата, 
като душът им се управлява с авто-
матичен таймер. Храната се сервира 

през малка дупка в стоманената врата, 
а приборите са така подбрани, че да 
не бъдат използвани като оръжие. 
От време на време тези с прилично 
поведение получават бонбони и книги, 
с които да разнообразяват деня си, 
който иначе е изпълнен с правене на 
лицеви опори или просто със съзерца-
ване на малкото късче небе.

Най-тежка обаче е изолацията. 
Затворниците имат нулев или изклю-
чително малък контакт с близките си. 
В случай че такава среща се състои, тя 
се случва с бронирано стъкло между 
престъпника и посетителя.

Как се живее в Как се живее в 
„Ада на Земята“„Ада на Земята“

З
атворът, в която се намира Ел 
Чапо, е наричан „Адовата дупка“. 
Затворниците рядко го напускат, а 
контактът им с външния свят или 

с други човешки същества е максимално 
ограничен, дори почти не съществува.

Откакто Supermax е отворен през 1994 
година, никой не е избягал. 

Робърт Худ, бивш надзирател, казва, 
че да си пратен там, означава „да живееш 
живот след смъртта“ и дори „е по-зле от 
това да умреш“.

Осъдените се откарват там с автобуси, 
бронирани коли и дори бронирани хели-
коптери. Дузина високи оръжейни кули 
опасват стените на сградата, които са 
построени от подсилени тухли и обвити 
в режеща тел. Около тях 24/7 обикалят 
силно въоръжени охранители заедно с 
тренирани кучета. В кулите се помещават 
снайперисти, готови да стрелят всеки 
момент.

Сградите почти нямат прозорци. Всич-
ки врати са от стомана и се контролират 
дистанционно. Охранителите могат да за-
творят и да заключат по всяко време коя-
то и да е от тях. Навсякъде има сензори 
за движение и камери, които се следят от 
охранителите в контролната зала.

Във Florence Supermax има 490 килии. 
По-голямата част от тях вече са запълне-
ни. Сред съседите на Ел Чапо ще бъдат 
освен Джохар Царнаев и Юнабомбър, ру-
ският шпионин Робърт Хансен, италиан-
ският мафиот Винсент Баскиано и много, 
много други опасни престъпници.

Условията на живот за всички тях са 
еднакви – изключително малки стаи, но 
защитени с

дебели стени и врати 
от стомана

Миниатюрен прозорец пропуска почти 
нищожна светлина. През него може да се 
види само небето, за да не могат затвор-
ниците да преценят какво е разположе-
нието на килията им. А в нея има само 
един стол, който не може да се премести, 
мивка, която едновременно е и тоалетна, 
автоматичен душ и бетонна плоча, върху 
която е поставен тънък матрак. Ако 
затворникът се държи добре, може да 
получи и черно-бял телевизор с развле-
кателни и образователни програми, но 
не и новинарски канали.

Дебелите стени служат, за да не могат 
затворниците да комуникират помежду 
си през тях. Те също така дори не могат 
да видят милиметър от коридорите.

В самия център на затвора се намира 
„Черната дупка“ – място, където има най-
високо ниво на охрана. Там се пратени 
наистина най-лошите престъпници. Те 
нямат прозорци, нямат светлина, леглото 
им е от бетон и е опасано с ограничите-
ли.

Животът в Supermax е самотен. Затвор-
ниците получават само това, което им е 
нужно да оцелеят – храна, вода и покрив. 
От тези, които влязат там, малцина ще 
видят дървета, планини и дори трева 
отново.

10 крачки в 10 крачки в 
права линия права линия 
или 31 в кръгили 31 в кръг

Зад решетките в Мексико – Зад решетките в Мексико – 
омари и отлежало виноомари и отлежало вино

Т
рудно е да си представиш Ел 
Чапо, който седи сам в почти 
празната стая, без да има с кого 
да поговори, без да знае къде е, 

без дори да има една линия кокакин. 
Обстановка, крайно различна от тази, 
на която е свикнал в мексиканските 
затвори. Там той живял като лорд 
благодарение на подкупните надзи-
ратели.

За вечеря получавал омари и отле-
жало вино. Управлявал бизнеса си по 
телефона, хапвал виагра „като бонбон-
чета” и се радвал на компанията на 
проститутки.

Supermax със сигурност ще предста-
влява шок за Ел Чапо, който е едва на 
61 години и със сигурност ще прекара 
остатъка от този живот в „Ада на Земя-
та“ без право на обжалване.
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2
019-а ще бъде година на 

подем за автомобилния 

бранш. Очаква се именно тя 

да остане в историята като 

периода на затвърждаване 

на електромобилите като 

масов продукт. Но конвенционалните 

коли не остават по-назад. Общо над 

180 нови модела се очаква да дебюти-

рат през 2019 г. Сред тях по-интерес-

ните: Audi представя 19 нови или подо-

брени модела, BMW – 18, Mercedes – 17 

такива, дори от Porsche са подготвили 

цели 14. Масовите Ford и Volkswagen 

са подготвили по 9 нови или обновени 

коли.

Продължава и бумът в SUV сектора, 

където новите автомобили през годи-

ната ще бъдат 64 на брой, част от тях 

хибридни.

Електрогодина
Наред с вече добилите популярност 

и масовост BMW i3 и Smart през тази 

година се очаква електромобилите от 

подобен клас и достъпност да увели-

чат значително и разнообразието си. 

От групата на Volkswagen по пътищата 

ще тръгнат I.D. моделите с логото на 

VW.

Прогнозите на Mercedes са за пет-

кратно увеличение в производството 

на флагмана EQC. Audi пък пуска град-

ска електрическа кола, а още преди 

средата на годината се очаква и новият 

e-tron.

Nissan Leaf също ще излезе с 

обновления и по-дълъг обсег с едно 

зареждане. Един от най-нетърпеливо 

чаканите електромобили през 2019 г. е 

Porsche Taycan.

И това са само част от новите или по-

добрени електромобили, които може 

да очакваме през тази година. Произ-

водството и продажбите очертават бум 

в прогнозите, който ще продължи и 

през следващите години.

Градски и 
компактни коли

В този сегмент се очакват дебютите 

на обновения Hyundai i10, както и VW 

Up II.

Осмата генерация на легендарния 

VW Golf е абсолютната звезда при ком-

пактните коли. Новият Golf е с мили-

метри по-широк и дълъг, но простран-

ството вътре е значително по-широко 

и комфортно. Заради негативния 

имидж на дизелите в последно време 

новите варианти ще са предимно бен-

зинови и хибридни, а през 2020-а ще ги 

последва и новият Golf 8 GTI.

В средния клас ще видим предимно 

обновени и подобрени съществува-

щи модели. Най-очевидният пример 

е с С-класата на Mercedes, която все 

повече се доближава като комфорт и 

екстри към S-класата. Най-значимото 

събитие вероятно ще се окаже новата 

серия на BMW 3, където германците 

ще добавят и хибриден вариант. Jaguar 

ще представи преработен вариант на 

XE, от Audi са подготвили разкрасен 

A4, а Toyota ще заложи на Camry, която 

с времето би трябвало да измести 

Avensis, най-вече на американския 

пазар.

Range Rover пуска нови варианти на 

Evoque с хибридна система и трици-

линдров двигател. Mercedes обновява 

GLA и GLB, същото ще се случи и с ле-

гендарния RAV4 на Toyota, а Audi пуска 

новият Q3.

Тенденцията 
в дизайна

е джиповете да придобиват характе-

ристиките на купе, което ясно се вижда 

при Porsche Cayenne Coupé – него ще 

видим в края на тази или в началото на 

следващата година.

Другата тенденция при SUV и кросо-

увърите е обогатяването на технологи-

ите, като най-добър пример за това е 

новият X6 на BMW. Той обаче най-ве-

роятно ще бъде засенчен от „звяра“ 

X7, който освен всичко друго ще има и 

система за гласово управление.

Citroen от своя страна ще предложи 

подобаваща конкуренция на Nissan 

Qashqai в лицето на C5 Aircross.

Както става ясно, безспорно тен-

денцията се ръководи от новите 

технологии – предимно електрифици-

ране на автоиндустрията и интернет 

свързаност. 2019-а надали ще е точно 

преломна, но определено може да се 

брои за момента, в който навлизаме в 

нова автоера. Вече е ставало дума, че 

това е постепенен процес и конвен-

ционалните машини ще живеят сред 

нас още дълго.

Именно тази ще е годината на Именно тази ще е годината на 
утвърждаване на електромобилитеутвърждаване на електромобилите

2019-а: Най-очакваните 2019-а: Най-очакваните 
автомобилиавтомобили

Audi e-tronAudi e-tron Porsche TaycanPorsche Taycan

BMW X6BMW X6

Porsche Cayenne CoupéPorsche Cayenne Coupé

Golf 8 GTIGolf 8 GTI



П
ървите самолети A-380 
отидоха за скрап 3 
месеца след като Airbus 
обяви, че се отказва от 
cyпepджъмбo джeтa.

B cpeдaтa нa фeвpyapи 
eвpoпeйcĸaтa ĸoмпaния съобщи, чe 
oĸoнчaтeлнo cпиpa пpoизвoдcтвoтo нa 
модела, ĸoйтo зa пъpви път ce пoяви нa 
пaзapa пpeз 2007 гoдинa.

Toвa бeшe eдин oт нaй-cĸъпитe 
мoдeли в aвиoиндycтpиятa, ĸaтo 
пъpвoнaчaлнaтa идeя нa Аіrbuѕ бe c 
нeгo дa ĸoнĸypиpa Воеіng-747, ĸoйтo 
мoжe дa пpeвoзвa дo 800 пътници.

Cпopeд инфopмaция нa Rеutеrѕ 
caмo двa мeceцa cлeд ĸaтo cтaнa яcнo, 
чe пpoизвoдcтвoтo нa А-380 щe бъдe 
cпpянo oĸoнчaтeлнo oт 2021 г., oт 
eвpoпeйcĸaтa 
ĸoмпaния вeчe 
пpaщaт пъpвитe 
caмoлeти oт мoдeлa 
зa cĸpaп, ĸaтo 
oт тяx щe бъдaт 
извaдeни вcичĸи 
цeнни ĸoмпoнeнти 
и мaтepиaли.

Източници 
твъpдят, чe тoзи 
пpoцec e зaпoчнaл 
oщe пpeз дeĸeмвpи 
2018 гoдинa. И 
двaтa caмoлeтa 
пpeди тoвa ca били 
coбcтвeнocт нa 
Ѕіngароrе Аіrlіnеѕ, 
ĸoятo ги e изпoлз-
вaлa пpeз пocлeд-
нитe 10 гoдини.

Oт 2007 гoдинa дo ceгa oт мoдeлa ca 
били пpoизвeдeни 235 бpoя, a 233 oт 
тяx вce oщe ce изпoлзвaт.

Oт Аіrbuѕ oбявиxa, чe ce oтĸaзвaт oт 
мoдeлa

cлeд пpoпaдaнeтo нa 
пopeднa cдeлĸa

c дyбaйcĸитe Еmіrаtеѕ. Koмпaниятa бeшe 
пocлeдният ĸлиeнт зa caмoлeтитe, ĸaтo 
пpeди вpeмe тя oбяви, чe щe ĸyпи 39 

бpoя oт тяx. B ĸpaйнa cмeтĸa oт Еmіrаtеѕ 
пpeдoгoвopиxa пopъчĸaтa cи зa caмo 14 
А-380, 30 А-350 и 40 А-330nеo.

Дoceгa oт мoдeлa ca дocтaвeни oбщo 
234 бpoйĸи, ĸoeтo e пoд eднa чeтвъpт 
oт пpoгнoзиpaнитe 1200 бpoйĸи пpи 

пpeдcтaвянeтo нa мoдeлa.
Cъc cпиpaнeто нa пpoизвoдcтвoтo щe 

бъдaт зaceгнaти 3500 paбoтни мecтa, нo 
aнaлизaтopи oчaĸвaт тeзи xopa дa бъдaт 
нacoчeни ĸъм пpoизвoдcтвoтo нa дpyги 
мoдeли.

Краят на една ера: Краят на една ера: 
Аirbus праща за скрап Аirbus праща за скрап 
самолетите А-380самолетите А-380
Компанията се отказа от супер джъмбо Компанията се отказа от супер джъмбо 
джета след пропадането на сделка с Еmirаtеsджета след пропадането на сделка с Еmirаtеs
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Asus показа лаптоп с два Asus показа лаптоп с два 
дисплея, вторият – дисплея, вторият – 
над клавиатуратанад клавиатурата

A
sus привлече вниманието 

в началото на световното 

изложение Computex с 

интересен нов лаптоп. 

Моделът ZenBook Pro Duo 

предлага два дисплея, 

като същевременно запазва и класиче-

ската хардуерна клавиатура и тъч пад.

Основният дисплей е 15-инчов OLED 

с 4K резолюция и стандартна пропор-

ция 16:9. Вторият дисплей, наречен от 

компанията ScreenPad, е поставен над 

клавиатурата, като заема половината 

от нейното традиционно място. Той е с 

резолюция 32:9 и е с IPS матрица.

Предимството на тази конфигурация 

според Asus е, че така пред потреби-

теля се отварят много повече възмож-

ности. Той може да използва втория 

дисплей, който е сензорен, като

допълнителна 
работна площ

където да оставя виртуални инстру-

менти и менюта на програмите, с които 

работи. Или пък да я използва като 

йоника и др.

Тъчпадът също може да променя 

функционалността си. Тъй като той е 

вдясно от клавиатурата, може да играе 

ролята и на традиционен циферблат. С 

вградения си софтуер вторият дисплей 

може да се използва за различни цели 

или просто като класически втори мо-

нитор. Софтуерът позволява вторият 

дисплей да бъде разделен на две зони 

и така се оформят общо три монито-

ра. Два от тях са доста малки, но ще 

са удобни за поставяне на по-малки 

приложения в тях или за гледане на 

видео, докато работата продължава на 

основния дисплей.

ZenBook Pro Duo разполага и с необ-

ходимата мощ да се справя с увели-

ченото натоварване. Лаптопът ще се 

предлага в различни конфигурации, 

като най-мощната 

включва 8-ядрени 
процесор Intel Core i9 

Nvidia RTX 2600. Моделът е съвместим 

с гласовите асистенти Alexa и Cortana и 

има разнообразие от портове, включи-

телно Thunderbolt 3, USB-A, HDMI и т.н.

Всичко това обаче идва и с по-голя-

мо тегло. Лаптопът тежи 2,5 кг, което е 

очаквано с оглед на конфигурацията. 

Asus засега не е обявила цените и пус-

ковите дати на модела, но се очаква 

той да излезе на пазара по-късно тази 

година.

Устройството е доста по-тежкоУстройството е доста по-тежко
от събратята си и тежи цели 2,5 кгот събратята си и тежи цели 2,5 кг

О
громна база от данни, 

съдържаща лична 

информация на 

милиони Instagram 

инфлуенсъри, знаменито-

сти и акаунти на известни 

марки, бе открита онлайн. 

Хоствана от уеб услугите на 

Amazon, базата бе намерена 

без парола и със свободен 

достъп до данните на над 49 

милиона акаунти. Всеки запис 

се състои от биографията, про-

филната снимка, броя последова-

тели, дали профилът е верифициран, 

местоположението (държава и град), 

личния имейл адрес и телефонния 

номер на потребителя.

След проследяване на източника бе 

установено, че данните са били пре-

доставени от фирма за маркетинг на 

социални медии – Chtrbox, базирана в 

Мумбай, която плаща на инфлуенсъри 

за реклами. Още по-шокиращото е, 

че всеки запис съдържа и алгоритъм, 

който пресмята стойността на всеки 

акаунт в зависимост от броя после-

дователи, харесвания, споделяния и 

интеракции. Така фирмата е преценя-

вала по колко да плаща на акаунта за 

реклама.

Н
апълно нов подход в 

производството на обувки 

разработват в партньорство 

BASF 3D Printing Solutions, 

отворената платформа за триизмерно 

принтиране и Origin и компанията 

ECCO Group.

В своя център за изследвания и 

развитие в Дания ECCO 

използва платформата 

на Origin и материали 

Ultracur3D на BASF. Пър-

воначалните резултати 

показват изключителна 

точност в детайлите и 

механична здравина 

благодарение на уни-

калния програмируем 

процес на полимериза-

ция (P3).

Целта на Origin заедно 

с производители на 

материали като BASF 3D 

Printing Solutions (BASF 

3DPS) е да наложи триизмерното 

принтиране като подходящо решение 

за масово производство.

С новата технология се постига 

висока скорост на печат, а повърх-

ността възпроизвежда дори най-фини 

текстури и гарантира изключителна 

механична здравина.

Милиони данни от Instagram Милиони данни от Instagram 
изтекоха онлайнизтекоха онлайн

3D печат променя 3D печат променя 
производството на обувкипроизводството на обувки



Asus показа лаптоп с два 
дисплея, вторият – 
над клавиатурата
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В 
големи реки в различни кра-
ища на света има антибио-
тици много над допустимите 
норми. За това предупреж-

дават в свое изследване британските 
учени.

Екип от университета в Йорк ана-
лизира пробите, взети от 711 обекта 
в 72 страни от шест континента. В 65 
процента от тях е бил открит поне 
един от 14-те търсени антибиотика.

Оказало се, че метродиназолът, 
антибиотикът, който се използва за 
лечение на кожата и устата, е този, 
който най-много надвишава допус-
тимите нива. Неговите концентрации 

са били 300 пъти по-високи при 
проби, взети от Бангладеш и от река 
Темза.

Ципрофлокацинът е медикаментът, 
който най-често надвишава прагът 
на безопасността (измерен на 51 мес-
та), докато триметопримът, използ-
ван срещу уринарните инфекции, е 
най-често срещаният.

Най-често допустимите нива на 
антибиотици се превишават в Азия и 
Африка, но и останалите континенти 
не са пощадени. Което показва, че 
е налице световен проблем. Най-
проблемните държави са Бангладеш, 
Кения, Гана, Пакистан и Нигерия.

Много реки на планетата 
преливат от антибиотици

С
пециалисти обясниха 
как недоспиването уве-
личава риска от смърт 
вследствие на инсулт и 
сърдечен пристъп.

Учени от университе-
та на Колорадо в Боулдър откриха ме-
ханизъм, който влияе на тези процеси, 
съобщи сайтът MedicalXpress.

По време на търсенето на отговор 
били изследвани кръвни проби от 
24-ма души на възраст между 44 и 62 
години. Около половината от добро-
волците спели между 7 и 8,5 часа 
нощем, а останалите – между 5 и 6,8 
часа. Учените изследвали експресията 
на 9 различни микроРНК – късове-
рижни молекули РНК, регулиращи 

активността на гени, които са свърза-
ни с възпалителни процеси, имунната 
реакция и здравето на кръвоносните 
съдове. Оказало се, че

хората, които спят 
по-малко от 7 часа

в денонощието, са с ниско ниво на три 
молекули регулатори, свързани с мик-
роРНК. Въпросните съединения miR-
125a, miR-126 и miR-146a са с ключова 
роля за намаляване на възпаленията и 
за поддържане нормалното функцио-
ниране на кръвоносната система.

Било установено, че недостатъчният 
сън възпрепятства функционирането 
на клетките, които покриват вътреш-
ните стени на артериите. Това оказва 
своето въздействие върху нормалното 
свиване и разширяване на артериите.

Защо недоспиването Защо недоспиването 
приближава инсулта приближава инсулта 
и... смъртта Прегряването в Прегряването в 

работата вече работата вече 
официално е официално е 
болестболест

С
ветовната здравна орга-
низация включи синдрома 
на професионалното 
изчерпване, по-известен 

като Бърнау, в своята Международ-
на класификация на болестите.

Този класификатор служи за ос-
нова за съставяне на тенденциите 
и на здравните статистики на СЗО. 
Списъкът е изготвен от здравни 
експерти от цял свят. Поредната 
класация беше приета от страните 
членки на СЗО, които си дадоха 
среща в Женева от 20 до 28 май в 
рамките на Световната генерална 
асамблея на организацията.

Синдромът на професионалното 
изчерпване получи свой код в кла-
сификацията – QD85. Той е описан 
като хроничен стрес в работна 
среда, който не е бил успешно овла-
дян. Той се характеризира с три 
елемента – чувство на изтощение, 
с цинизъм и отрицателни чувства, 
свързани с работата и с понижена 
професионална работоспособност.

Новата класификация – CIP-11, 
беше приета от 72-рата генерална 
асамблея на СЗО и ще влезе в сила 
на 1 януари 2022 година. Зависи-
мостта от видеоигрите също беше 
добавена към раздела, свързан със 
психичните зависимости.

Учени от университета на Колорадо откриха Учени от университета на Колорадо откриха 
механизъм, който обяснява връзкатамеханизъм, който обяснява връзката
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САЩ одобриха най-скъпото САЩ одобриха най-скъпото 
лекарство в света: $2,1 млн.лекарство в света: $2,1 млн.

Н
ай-скъпото лекарство в 
света се казва Zolgensma 
и струва 2,1 млн. долара.

Щатската aгенция за 
контрол на храните и 
лекарствата одобри в 

края на май ново лечение за рядкото 
генетично заболяване спинална мускул-
на атрофия.

Лекарството на име Zolgensma, което 
се произвежда от подразделението на 
Novartis AveXis, е еднократна терапия, 
която има за цел да атакува болестта 
на генетично ниво. Това означава, че 
ефектът от лекарството би трябвало да 
е дългосрочен, въпреки че все още не е 
известно дали лечението е постоянно.

От Novartis определят цена на про-
дукта от 2.125 млн. долара, или 425 000 
долара на година, ако се изплаща за 
срок от 5 години. Цената от 2.125 млн. 
долара прави Zolgensma най-скъпото 
лекарство в света.

По време на разговор с журналисти 
ръководителите на Novartis определиха 
цената като справедлива и разумна, 
посочвайки като причина за това здра-
вословните ползи, които лекарството 
ще донесе на пациентите.

„Живот, изпълнен с 
възможности“

„Zolgensma може да създаде живот, 
изпълнен с възможности, за децата и 
семействата, засегнати от това мно-
го тежко състояние” заяви главният 
изпълнителен директор на Novartis Вас 
Нарасимхан.

Спиналната мускулна атрофия засяга 
между 10 000 и 25 000 души в САЩ 

според SMA Foundation.
Швейцарският фармацевтичен гигант 

преди това намекна за цена от до 5 млн. 
долара за терапията, тъй като лечени-
ето на спинална мускулна атрофия в мо-

мента е много скъпо, а 
Zolgensma се очаква да 
предостави дългосроч-
ни ползи за хората, 
което я преминат.

Spinraza, което е 
първото лекарство за 
спинална мускулна 
атрофия, например 
струва до 750 000 до-
лара за първата година 
на терапията и 375 000 
долара за следващите 
години.

Спиналната мускулна 
атрофия е генетичното 
заболяване, причи-
няващо най-много 

смъртни случаи при малките деца. 
Бебетата, родени със спинална мускул-
на атрофия, има ограничени рефлекси 
и намален контрол върху мускулите и 
главата, като впоследствие са неспособ-
ни да заемат седнало положение без 
чужда помощ.

От Novartis очакват, че децата, родени 
със спинална мускулна атрофия, които 
са на възраст под 2 години, ще бъдат 
основен таргет на Zolgensma.

Zolgensma e „живот, изпълнен с възможности“, обявиха създателите муZolgensma e „живот, изпълнен с възможности“, обявиха създателите му
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К
акто формата, така и мястото на нанасяне 
на руж са от съществено значение. Затова 
е важно да знаете какви са начините за 
поставянето му и да изберете най-подходя-
щия за вас.

Ружът: Пет Ружът: Пет 
начина как да начина как да 
го нанесемго нанесем
Можете да опитате по 
класически начин или да 
се съобразите с модата

Естествен начин
Това е класически метод за нанасяне 

на руж, с чиято помощ се постига ес-
тествена руменина на лицето. Състои се 
в това да нанесете малко количество на 
бузите, като е необходимо да направите 
няколко кръгови движения с четката. 
Мястото на нанасяне се избира изклю-
чително лесно: два пръста разстояние 
от носа и два от долната част на окото.

Драматичен начин
През последните сезони разбираме 

от модния подиум, че ружът вече не се 
слага само на бузите, но и върху клепа-
чите и на слепоочието. За да постигнете 
още по-забележителен ефект, трябва да 
подмените четката си с такава за сенки. 
Нанесете цвета на слепоочието и го 
разнесете към очите и към скулите.

Докосната от слънцето
Няма значение дали кожата ви е виж-

дала слънце през последните месеци, 
защото с няколко подходящи тона руж 
ще изглеждате като току-що завърнали 
се от екзотична ваканция. Ключът е в 
това да смесите слънчев прах с розов 
руж, който ще донесе усещане за све-
жест и светлина. Използвайте голяма 
четка и внимателно нанесете сместа 
върху скулите, челото, слепоочието, 
върха на носа и брадичката.

Пурпурен цвят
Розовият тон ще бъде ваш съюзник за 

постигане на онзи цвят на бузите, който 
сте имали като малки след цял ден игри 
на площадката. Нанесете цвета в горна-
та част на бузите в близост до очите и 
бавно го разнесете с върха на пръстите. 
Излишната част оставете за носа, тъй 
като този жест ще направи ружа още 
по-естествен.

Изваян начин
Ружът може да ви помогне да 

подчертаете лицето, без да се налага 
да използвате контур. Просто трябва 
да нанесете цвета в зоните под и над 
скулите.
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З
а вечно бързащите момиче-
та има една добра новина 
– през последните години 
модните тенденции са все 
по-близо до тях. Новите по-
вели се стремят максимал-

но да ги улеснят в неспиращия ритъм на 
деня и проповядват най-вече удобство. 
Така че, момичета, възползвайте се от 
този моден рай и правете всичко, което 
ви улеснява и не отнема много време.

Ето как изглежда този съвет в модните 
правила на експертите за онези, които 
никога нямат време:

1 Минете през гардероба си, пре-
тършувайте рафтовете, колата и 

всички места из къщата, където имате 
дрехи – отделете тези от тях, които са 
ви неудобни. Не за да ги изхвърлите, 
а просто да ги скриете от погледа си и 
да направите място само на удобните 
дрехи, които искате да носите. Всичко 
останало само заема място.

2 Придържайте се към неутралната 
гама, така че всичко в гардероба ви 

да може да се комбинира едно с друго. 
По този начин може да се обличате дори 
в полубудно състояние сутрин и пак ще 
изглеждате перфектно. Ще спестите и 

време. Е, позволете си и сигнален цвят 
да разнообразява неутралната гама, ко-
гато настроението ви го изисква. Дори и 

мързеливите хора обичат разнообрази-
ето от време на време!

3 Направете „Лесно – ДА, сложно – 
НЕ” новата си фешън мантра. Копче-

та, гайки, колани, закопчалки – изключе-
те ги от гардероба си! С риза наистина 
е доста по-трудно. Ако не можете да 
дръпнете нещо от гардероба си и да го 
облечете в рамките на 3 секунди, няма 
да искате да го носите. При положение 
че съществува такова разнообразие от 
широки панталони, трапецовидни рок-
ли и трикотажни материи в днешно вре-
ме, кой иска да си усложнява живота?

4 Изградете си „униформа” за офиса. 
Изберете модел рокля например, 

която ви е супер удобна, и си купете 
няколко в различни нюанси. Разнообра-
зявайте визията си с аксесоари. Ако е 
семпла права рокля ще изглежда добре 

дори ако теглото ви варира с няколко 
килограма.

5 Уверете се, че всичките ви дрехи 
могат да се перат в пералнята. Хи-

мическото чистене е досадно и скъпо, 
а за пране на ръка нямате време. Така 
че, ако си купите нещо, което е по-спе-
цифично, или няма да го носите често, 
или ще го пуснете в пералнята и ще го 
съсипете. Перете всичкo на по-ниски 
градуси. Така дрехите ви ще се запазят 
за по-дълго време.

6 Не мислете за носенето на високи 
токчета. Пантофки, оксфорд, лоуфъ-

ри... всички те изглеждат толкова шик, а 
в същото време са супер удобни. Може 
да ги носите през деня и вечерта, на 
работа и през уикенда.

7 Избягвайте всякакви украсителни 
детайли като пайети, мъниста, бро-

дерии, топчета... Рискът да паднат, да се 
разшият или да се разплетат е голям, а 
това усложнява нещата! Ако почувства-
те, че облеклото ви е скучно и искате 
нещо атрактивно, заложете на графич-
ните принтове като райета, точки.. Те 
отиват на всичко. Ако искате блясък, 
изберете плетиво с металическа нишка 
или кожа с блестящо покритие.

8 Вземете си няколко комплекта от
„пижама” тенденцията за дните, 

когато искате нещо супер лежерно и 
свободно. Може да излезете с тях, без 
да се чувствате странно директно от 
дивана на разходка с приятели!

9 Дантеленото бюстие е много по-
удобно от сутиените с подплънки и 

банели. Освен това няма никакъв про-
блем дори и да се вижда под тениската 
или роклята, с която сте облечена.

10 Вземете си хубав гащеризон. Той 
притежава лекотата и женстве-

ността на роклята, без да рисувате да се 
види бельото ви във ветровитите дни!

И новите тенденции ще ви 
помогнат, защото те повеляват 

най-вече удобство

щите момиче-
бра новина

дори ако тегл
килограмаИИ вв вв

10 модни 10 модни 
съвета за съвета за 

вечно бързащи вечно бързащи 
момичетамомичета
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В
сичко е наред и изведнъж 
светът се срутва. Както си 
вървите по улицата или 
си бъбрите с приятели, 
незнайно откъде ви връх-
лита неприятно и много 

интензивно чувство, парализиращ страх, 
който не можете да обясните. Почти се 
задушавате, ръцете ви изтръпват, краката 
също, пулсът ви се ускорява. В същото 
време ви се иска да крещите, започват 
да ви гледат уплашено. Виждате отра-
жението си в една витрина, лицето ви е 
яркочервено.

Но спокойно. Всичко е наред, не се за-
дава апокалипсис, нито умирате, просто 
имате паникатака.

Съществуват не едно и две погрешни 
схващания относно паникатаките. Някои 
хора се срамуват от това, което прежи-
вяват (нерядко пристъпите се случват на 
обществено място), други отъждествя-
ват паникатаките с психично заболяване 
(абсолютно всеки човек може да получи 
такъв пристъп), трети са готови да 
звънят на спешния телефон. За да бъде 
премахнато неразбирането, е важно да 
отделим митовете от реалността. Ето кои 
са три от най-разпространените сред 
тях.

Мит 1: Всички паникатаки 
изглеждат еднакво

Това не е така. Паникатаките могат да 
бъдат преживявани по различен начин. 
До голяма степен те зависят от личните 
преживявания и опита на човека. Сред 
най-честите симптоми са: задушава-
не, сърцебиене, чувство за загуба на 
контрол или на безопасност, болка в 
гърдите, гадене, виене на свят. Но има 
и други: плач без очевидна причина, за-

червяване на лицето, изпотяване. Могат 
да се срещат поединично или в различ-
ни комбинации.

Мит 2: Паникатаките 
са умишлено преувеличена 

реакция
Не, паникатаките не са нещо, което 

хората могат да контролират. Пристъпи-
те са неудобни, неволни и се случват без 
предупреждение. Често могат да бъдат 
предизвикани от стресови събития, как-
то и от неуточнени стимули или промени 
в околната среда. Почти винаги обаче на 
пръв поглед нямат логично обяснение. 
И не, човекът срещу вас изобщо не раз-
играва драма, за да привлече внимание, 
напротив, той се притеснява от това, 

което се случва.

Мит 3: Хората с паникатака 
имат спешна нужда 

от лекар
Истината е, че човек с паникатака не 

е в непосредствена опасност. Ако ви се 
случи да сте близо до човек, който пре-
живява паникатака, и запазите спокой-
ствие, колкото и страшно да изглежда, 
бихте могли да го попитате как да му по-
могнете. Съобразете се с неговия отго-
вор, какъвто и да е той. Почти е сигурно, 
че ще ви каже, че може да се справи сам, 
и това наистина е така. Много хора са 
разработили свои собствени трикове за 
спиране на паникатаките си и имат готов 
план за действие в такива ситуации.

Ето няколко погрешни схващания 
за нея, които трябва да се оборятза нея, които трябва да се оборят
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Паникатаката: Паникатаката: 
В три митаВ три мита

СИМПТОМ, 
А НЕ БОЛЕСТ

Специалистите са категорични, 
че паникатаката не е болест, 
а симптом. Паникатаката не 

е телесно соматично заболяване, а 
състояние, свързано с преживява-
нията на човека, с неговия психо-
логичен и емоционален живот. В 
повечето случаи е доста отложена 
във времето проява на различни 
състояния, свързани с продължаващ 
във времето стрес или емоционален 
проблем, на които човек не е обръ-
щал внимание, защото е можел да се 
справи с тях по някакъв начин. Но 
когато човек има такива проблеми, 
те не изчезват просто така, ако не им 
се обръща внимание, и в един или 
друг момент те се проявяват. Много 
пъти зад симптома паникатака може 
да има различни състояния – по-
тежки заболявания, като например 
психиатрична диагноза, както и 
по-леки състояния от живота на 
човек, обикновено невротичен, без 
необходимост да приема медика-
менти, но има аспекти от живота му, 
за които трябва да се погрижи.

Често паникатаките са свързани 
с рязка проява на емоция, която 
потискаме, за която не си разреша-
ваме да мислим, защото тя ни плаши 
и обикновено е свързана с някакъв 
проблем. Често хората са склонни, 
когато имат проблем, да го потискат. 
Но проблемът се проявява в неочак-
вани за тях ситуации и съзнателният 
контрол върху него е намален.
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Р
езистентността към 
антибиотици не е шега, 
но можете да я избегнете, 
като използвате антибио-
тични алтернативи, когато 
е възможно. Включването 

на поне един от тези 11 продукта във 
всекидневието ви може да засили 
имунната ви система и да попречи на 
бактериите да нападнат тялото ви.

Това не означава, че никога повече 
няма да се нуждаете от лекарство, 
предписано от лекар, но тези продукти 
ще облекчат лекуването на инфекции.

Масло от 
маслинови листа

Не само маслините и зехтинът 
са полезни за тялото. Екстра-
ктът от маслинови листа се 
използва като редуктор на 
естествената треска.

Установено е също, 
че лекува малария. Из-
следователите наскоро 
откриха, че олеиновата 
киселина в маслиновите 
листа функционира като 
антибиотик с широк спектър 
на действие, който може да 
убива бактерии, вируси и 
гъбички.

Смирната също е сред 

естествените антибиотици. Тя е под-
правка, която вероятно познавате от 
библейската история за раждането на 
Исус. Това ще ви даде представа колко 
отдавна хората са знаели, че смирната 
е ефикасно лекарство.

Проучване от 2000 г. потвърждава, 
че смирната е в състояние да се бори с 
бактерии като ешерихия 
коли и стафилококи.

Ябълков 
оцет

Препо-
ръчван за 
всичко – 
от загуба 
на тегло 
до пре-
венция 
на рака, 
поддръж-
ниците на 
консумацията 
на ябълков оцет 
твърдят, че той леку-
ва всякакви болести.

Медиците са потвърдили, че той 
има антибиотични и антисептични 
способности.

Кокосовото масло също се 
рекламира от няколко години 
като чудо, което е добро за вашето 
тяло отвътре и отвън. Истината е, 

че кокосовото масло съдържа анти-
оксиданти и има противогъбични и 
антимикробни характеристики.

И зелето е в списъка на суперхрани-
те, които могат да заместят антибио-
тиците.

В много ситуации способността на 
зелето и другите зеленчуци в 
кръстоцветното семейство 
да „взривяват“ червата 
с газове не се счита 
за добра. Но когато 
се опитвате да се 
борите с бакте-
рии, това е точно 
зеленчукът, от 

който имате нужда.
Серните съединения в зелето при-

чиняват газове, но те също са „шампи-
они“ при унищожаването на вредните 
клетки. Антибактериалната функция на 
зелето е най-силна, когато го консуми-

рате сурово.

Джинджифил
Джинджифи-
лът е отлична 

подправка за 
всекидневна 

консумация. 
Неговият 

активен компонент, гингерол, доказа-
но намалява риска от развитие на рак 
и предотвратяване или успокояване на 
храносмилателните проблеми.

Джинджифилът отдавна се използва 
като естествен антибиотик, особено 
срещу патогени, пренасяни от храни.

Екстракт от семена от грейпфрут е 
друга суперхрана. Спрете да изхвърля-
те семената от сутрешния си грейп-
фрут! Установено е, че екстрактът от 
тези семена е толкова мощен, колкото 
активните съставки в антибактериал-
ните сапуни.

Екстрактът от семена от грейпфрут 
може да се използва вътрешно за 
бактериални инфекции или външно за 

лечение на брадавици и превен-
ция от заразни болести.

Лют червен 
пипер

Пикантният лют 
червен пипер 
всъщност е едно-
временно антиби-
отичен и антигъ-
бичен в природата, 

така че си струва да 
понесете изгаря-

щата лютивина, ако 
искате да се преборите 

с вирусна болест.
Ехинацеята е едно от най-известните 

естествени средства за лечение на 
простуда. Най-добре приемайте ехи-

нацея, ако имате бакте-
риална инфекция, 

отворена рана 
или отравяне 

на кръв-
та. Тя е 
особено 
ефектив-
на при 
лечение 
на респи-

раторни 
инфекции.
Риганът 

е друг вкусен 
природен антиби-

отик заради съдържанието 
на карвакрол. Този естест-
вен антибиотик е добър за 
всички видове бактериални 
инфекции, но е особено 
възхваляван за използването 

му при инфекции на стомаш-
но-чревния тракт.

Чесън
Чесънът е суперхрана. Не само 

че е използван като естествен анти-
биотик в продължение на стотици 
години, но и притежава антивирусни, 
противогъбични и антимикробни 
свойства.

Те са мощни помощници на имунната система срещу инфекцииТе са мощни помощници на имунната система срещу инфекции

Суперхрани, които помагат Суперхрани, които помагат 
като антибиотицикато антибиотици
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ОВЕН
Имате възможност да 
преосмислите цен-
ностната си система. 
Предизвикателствата 
би трябвало да ви на-

карат да спрете и да се замислите дали 
посоката, която сте поели, е правил-
ната. Не бъдете дребнави и помислете 
далновидно. Вероятно малка печалба 

сега ще ви излезе дос-
та солено в бъдеще.

ТЕЛЕЦ
Всичко, което правите, 
ще има дългосроч-
ни последици. Сега 
трябва да сте по-вни-

мателни от обикновено и да не правите 
компромиси с качеството на дейността 
ви. Същото важи и за личните отноше-
ния, където трябва да сте коректни и 
толерантни. През уикенда не оставайте 

в града. Помислете 
къде да заведете децата 
за празника.

БЛИЗНАЦИ
Всичко, свързано с до-
кументи, ще се развива 

добре. Сега е времето да атакувате ин-
ституциите, за да придвижите нещата 
си. Освен това с лекота ще убеждавате 
и останалите да се съгласят с мнението 
ви. Това ще важи и за личния живот, 
където през периода ще постигнете 
дълготрайно разбирателство с парт-
ньора ви.

РАК
Неочаквани задачи. 
Още първият ден ще е 
натоварен, но интен-
зивността му може да 

ви освободи от някои задължения. В 
личен план бавите важно решение, а 
партньорът ви губи търпение. По-
мислете добре дали не рискувате да 
загубите нещо много важно в негово 
или нейно лице.

ЛЪВ
Не си позволявайте да 
предявявате прека-
лени претенции към 
останалите. Съвсем 
скоро нещата може да 

се обърнат и да разберете, че никак 
не е приятно да сте в положението на 
другите. Сега повече от всякога е добре 
да проявите съпричастност и умение 
да се поставите на страната на другите.

ДЕВА
С повече усилия ще 
постигнете желаното. 
Възможно е да бъдете 
под прицел и щателно 
наблюдение. Притесне-

нието няма да ви помогне особено. В 
средата на периода напрежението ще 
намалее, но вие бъдете нащрек. През 
уикенда ще получите приятен жест от 
ваш близък човек.

ВЕЗНИ
Най-добре е да не 
планирате събития, от 
които чакате конкрет-

ни резултати. Не се ограничавайте в 
общуването, контактите са перспек-
тивни, само не губете време за празни 
приказки. През целия период е добре 
да събирате хора около себе си, да се 
съветвате и да обсъждате различни 
теми. Това може да ви донесе непо-
средствена практическа полза.

СКОРПИОН
Основната ви задача 
ще бъде да поддър-
жате ред там, където 
са съсредоточени 
основните ви интере-
си. Добър разговор 

или книга вечерта ще ви помогне да 
се разсеете и да се разтоварите през 
почивните дни. В личен план ви очаква 
шеметен развой на отношения, на кои-
то залагате много.

СТРЕЛЕЦ
Ще научите, че не е 
толкова просто да 
организирате други 
хора и да прехвърля-
те върху тях своите 
отговорности, а 

работа ви се трупа. Гледайте да не се 
захващате за много неща, за да успеете 
поне в едно. Добре е да окажете помощ 
на някой, който се нуждае от нея. През 
почивните дни може да ви зарадват 
приятели.

КОЗИРОГ
Незначителни 
проблеми в общува-
нето с партньора ви. 
Почти всички дре-
болии ще ви пречат 
да се съсредоточите 

и да довеждате докрай планираното. 
В средата на периода най-добре е да 
се заемете с нещо, което не изисква 
прекалено сериозен подход и което 
можете да оставите в случай на нужда. 
Време е за активни преговори и срещи.

ВОДОЛЕЙ
Неочакваните 
събития ще ви доне-
сат повече ползи, 
отколкото негативи, 
въпреки непредви-
дения си характер. 

Повтаряйте си, че всичко, което се 
случва, е за добро, а и то действително 
ще бъде така. В средата на седмицата 
пазете здравето си. В края на периода 
поставете на първо място отношенията 
с партньора си.

РИБИ
Очакват ви инте-
ресни събития. 
Тъкмо ще свикнете 
с едно положение 
и ще се наложи да 
смените настрой-

ката. Това може да ви умори, но със 
сигурност няма да скучаете. В средата 
на периода ви очаква важна новина, 
която ще оформи протичането на 
близкия месец. В личен план бъдете 
по-търпеливи, но не позволявайте да 
ви се качват на главата.

Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 31 май - 4 юни 2019 г.за 31 май - 4 юни 2019 г.
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� � ☺
Бормашина тресе, прахосмукачка 

повее - блокът запее съботна песен!

� � ☺
Няколко дни поред кокошките на бай 

Тани не снасяли. Ядосал се той и една 
сутрин се заканил, че ако и утре няма 
яйца - ще ги заколи до една! Отива на 
другата сутрин и що да види - под всяка 
кокошка по 3-4 яйца, само под една - 1. 
Попитал - защо така? 

- Аз съм петелът, бе бате! Толкоз 
можах....

� � ☺
Зад волана съм като богиня - аз шофи-

рам, а съпругът ми се моли!

� � ☺
Автобусна екскурзия. Преди да стиг-

нат границата, шофьорът:
- Спираме за 15 минути почивка, за 

тоалетна, вода...
След петнадесетина минути шофьор-

ът пита:
- Някой липсва ли?
Тишина. Минали границата, при шо-

фьора отива един мъж и казва:
- Няма я жена ми...
- Но нали питах - вика ядосан шофьор-

ът, - питах дали някой липсва!
- Ама тя не ми липсва, само казвам, че 

я няма.

� � ☺
Напоследък времето е прекрасно! 

Особено ако охлюв, червей или мухъл...

� � ☺
Младеж моли гаджето си:
- Кажи ми нещо, което и да ме зарад-

ва, и да ме натъжи.
- На брат ти му е по-малък...

� � ☺
- Ало, скъпа, какво повече обичаш - 

банани или ягоди? 
- На пазара ли си? 
- Не, в аптеката...

� � ☺
Срещат се двама души - единият чист, 

другият мръсен. Кой ще се изкъпе?
- Мръсният. 
- Не, чистият, защото има такива 

навици, това е психология! Пак същото 
условие и кой ще се изкъпе? 

- Чистият. Не, мръсният - това е ло-
гика. И пак същото условие - кой ще се 
изкъпе? 

- Е..а ли му майката! 
- Е, това е вече философия!!!

� � ☺
Когато жена ти говори с приятелка и 

каже: „И моят също”, вероятността да те 
хвалят е нулева...

� � ☺
Алкохолът помага за сваляне на стрес, 

напрежение, депресия, блуза, пола, 
сутиен, бикини и куп други проблеми...

� � ☺
- Вие за подстригване ли дойдохте? 
- Не, аз дойдох да прочета ей това 

списание от 2009 година....

� � ☺
- Хич да не ви пука дали се побирате 

в банския - важното е да се побирате в 
морето!

� � ☺
- Муцка, на колко си години?
- На 25!
- Е, как така, нали синът ти е на 30!
- Ми растат си децата, какво се чу-

диш...

� � ☺
Като гледам някои хора - си мисля: 

„Не може да е толкова тъп по собстве-
но желание, сигурно му плащат за 
това....”

� � ☺
- Скъпа, нали имаме пари, че си харе-

сах една вратовръзка днес. 
- Не. 
- Как не - нали вчера ти дадох запла-

тата си? 
- Аз имам, ние - не!

� � ☺
- Женен ли си? 
- Временно... 
- Е как така? - Брат ми замина в ко-

мандировка и остави жена си да крещи 
по мен...

� � ☺
- Добър вечер, може ли да ми пуснете 

цифровата телевизия? -
 Разбира се, господине, какъв е ваши-

ят план? 
- Моят план е да гледам порно тази 

вечер! 

- Питам за пакета ви, господине! 
- Пакетът е малък, но върши работа 
засега....

� � ☺
- И как разбра, че между вас няма да 

се получи?
- Ми... аз си поръчах двойна ракия, а 

той сладолед!

� � ☺
- Докато чаках в задръстването, 

продадох моята кола и ис купих друга, 
по-близо до светофара...

� � ☺
Само да ви кажа, че 

това: „Убий простака 
с мълчание! - не работи! 
Пробвайте с лопатата....

� � ☺
Ставам тази сутрин и що да 

видя - Обрали са ме! Открадна-
ли са ми желанието за работа.... 
Еййй, съсипаха я тази държава!

� � ☺
Бракоразводно дело.. - Г-н съдия, 

не мога повече да спя с жена си. - Айде 
сега, цял град може, само вие не...

� � ☺
Бременна блондинка поиска да й 

отстъпя място в автобуса. Отказах й. 
Нарече ме простак. Как да й обясня, че 
аз карам автобуса?!?

� � ☺
Щом те бие - значи е фаза! - Данчо, 

елтехник

� � ☺

Реших да вечерям кисело мляко със 
захар. Но вместо захар сложих сол - е, 
няма да го изхвърлям сега! Сложих 
чесънче, добавих краставичка, копър 
малко... Сега пия втора ракия и пека 
две македонски наденички....

� � ☺
Току-що изпуснах телефона си на зе-

мята с отворен Фейсбук - всички добре 
ли сте???

� � ☺
Реших да видя кой ме обича повече 

- жената или кучето. И ги заключих в га-

ража. Познайте кой се радваше повече 
след час, когато ги отключих?!...

� � ☺
- Брат, хванах снощи жената да ми 

изневерява с един германец... 
- И каза ли нещо? 
- Кво да кажа - не знам немски....

� � ☺
-Добър ден! Нося урина и екскре-

менти.
-За анализ ли?
-Не, за дегустация!

� � ☺
- В банката винаги държа кръгла 

сума. 
- Колко? 
- 0,00...

� � ☺
- Купихме си крокодил за вилата. 
- А съседите какво казаха? 
- Вече нямаме съседи...

� � ☺
- Мамо, направи ми закуска.
– Ако спя с баща ти, не означава не-

пременно да ме наричаш “мамо”.
– А как да те наричам?!
– Както всички – Спас.

� � ☺
Разговор по време на секс:
- Скъпа, кажи ми, че се преструваш?
- Не, скъпи, този път наистина заспах.

� � ☺
Срещат се двама приятели.
- Как е?
- Нормално, само дето с жената се 

скарахме.
- По какъв повод?
- Не може да се разберем, как да 

изкараме отпуската.
- Защо така?
- Мисля да ходя в Тайланд, а тя иска 

да дойде с мен...

� � ☺
Госпожата:
- Деца, защо рибите не могат да 

говорят?
Ученикът:
- Ако ти сложа главата под водата, ще 

можеш ли да говориш?

� � ☺
Бащата чете вестник, детето учи по 

география.
Малкият: „Тате, къде са Алпите?”
Бащата, четейки: „Питай майка си, тя 

подрежда сутринта!”

Виц в снимка

Пена по телефона:

– Кире, Киреее, стана 

нещо много лошо!

– К’во толкоз, ма?!

– Ами тате – качил се да 

бере череши…

– Е, па?

– Ами паднал от череша-

та!
– И к`во?!

– Ами загубихме го, Ки-

реее…
Дълго мълчание:

– Добре, ма, а под чере-

шата търсихте ли?



личния си камион постояно курсове за добро заплаща-
не 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

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

$$$ ШОФЬОРИ $$$, 
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-

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 №16386

ТЪРСИМ CDL ШОФЬОРИ !, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Малка компания предлага 
работа за регионални CDL 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! 
8476659273 №16387

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!!! 8476659273 №16388

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 1,900.00, Зипкод 60172, Търся сериозни 
хора за шофьори CDL A за OTR Deliveries, hooks and 
drops в Chicago, 2019 Volvo I shift, zap lash tash на 
миля от 0.55-0.65, или на твърда надница на ден или 
на седмица 1,500 - 1,800$ първите 6 месеца, 1,700 
- 2,000$ след това. Добри условия за работа. Тел: 
7738274439 №16390

CDL OWNER OPERATORS, 
Цена US$ , Зипкод 60053, Small family owned 
motor carrier company is looking for experienced 
CDL OWNER OPERATORS for Dry Van OTR. - Personal 
attention; - Friendly dispatch; Drivers must have: - At 
least 2-year experience; - Clean driving record; - Clean 
criminal record. 847-791-0050 №16367

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

SPORTS BAR STAFF! , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Avalon Bar and Grill 
търси да назначи Сервитьори/ки , Бармани/ки до-
бро заплащане, busy summer season. Full Time and 
Part Time. 7734954405 or 7735100583. №16371

ТЪРСИ СЕ ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся отговорен 
Hazmat шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голя-
мата кабина с APU.Около 3000-3500 мили на седми-
ца, $0,60/миля. Отлична работна среда с човешко 
отношение. Говоря български, руски, английски. 
7737421234 №16376

BODY WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Боядисване, китосва-
не поправка на платмаси на камиони и леки коли 
на място. Бързо, ефтино и качествено. 773-396-9689 
№16378

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. 
(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 * Пре-
димно 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 
уикенд! 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 

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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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-
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

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

$МЕХАНИК НА КАМИОНИ$
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

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
ТЪРСИ DRIVER/OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод 60706, Малка семейна фирма 
набира company drivers/owner operators.Профе-
сионалност и коректност,подсигурена работа.
Седмично заплащане:$1800-2300.Възможност да 
бъдете собственил на камион-0%down,0% лихва. 
Тел.: 7738187459 №16385

ДИСПЕТЧЕР В СОФИЯ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим опитен ди-
спетчер за Софийски офис. Заплащане на процент 
от грос ревеню. Възможност от 2,500 до 5,000 лв ме-
сечно, спрямо натоварването и общия оборот. Ра-
ботното време е от 6.30 сутринта до 4.30 следобяд 
- Централно САЩ време. За връзка - 224.836.0947 
Диана. №16365

CDL -TEAM DRIVER , 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60008, Team driver pays 
by experience for Dispatcher truck busy company 
more info Emil tel 847 254 2504 8472542504 №16373

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 
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

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

КАМЕРИЕРКИ, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими са ка-
мериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час 
Предоставяме квартира www.tocconsult.com 
3039748716 №16381

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца в моят 
дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна 
храна,занимания и следобеден сън.Информация 
на телефон 7739712024 №16372

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 
работа. Намирам се в БългарияFluent in English 
and Russian. +359-876-511-784 Viber +359876511784 
№16382

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

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

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

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Давам под наем обза-
ведена стая с отделна тоалетна в Арлингтон Хайтс. 
В наема влизат Интернет,ползването на спортната 
зала и басейна на комплекса плюс ток, вода и ото-
пление. За подробности моля звънете на телефон 
773-672-9954 №16393

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

2BDR 2BTH APPARTMENT, 
Цена US$ 1300, Зипкод 60007, 
For rent 2 bedrooms, 2 bathroom 
apartment in Elk Grove Village. Rent: 
$1,300. Please, text/call 708-856-1440 
№16391 

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. Отоплени-
ето 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

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

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

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

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

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

ИМОТИ 
Търся под наем

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

ИМОТИ 
Продавам

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ЕЛЕКРИЧЕСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60089, Нови елекрически ин-
сталации, ремонт на стари. Инсталиране на LED 
осветление на тавана и под кухненски шкафове. 
2245636611 №16384

ДЪРВЕНИЦИ ХЛЕБЯРКИ , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дарвеници, Мишки, Мрав-
ки, Хлебарки, Паяци, Пчели, и всички други насеко-
ми. Птици, Диви животни...на балгарски. лицензи-
рана компания ~Гаранция~ 7736001009 №16392

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна грижа за 
деца в Elk Grove Village.Предлагам три хранения с 
домашно приготвена храна,сън ,учебни занимания 
и забавления !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

DELIVERY SERVICES, 
Цена US$ , Зипкод , Fully Automated Web-Based 
System. 2245187032 №16377

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлингтън Хайтс 
предлага фризьорски услуги : дамско, мъжко под-
стригване, боядисване, кичури, къдрене, кератин, 
тел. 708 415 7911 7084157911 №16379

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60089, Водопроводни 
услуги,нови инсталации и ремонт на стари. Профе-
сионално отпушване на мивки, бани и канализации. 
224-595-7923 №16383

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

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
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

УСЛУГИ 
Търся

COAST TO COAST
ТЪРСЯ ЖЕНА, 
Цена US$ , Зипкод 60634, Cвястна жена с която 
да се разбираме, над 46 години. Живея в Чикаго. 
Моля подробно съобщение Благдаря на всички. 
7739340247 №16389

ПРОДАВАМ 
Chicago + suburbs

BLUEPARROTT HEADSET, 
Цена US$ 80.00, Зипкод 60630, Нова Blueparrott 
B250-XT bluetooth слушалка. 7738373656 №16366

53 DRY VAN -VANGUARD, 
Цена US$ 16,500.00, Зипкод 60008, Two trailer for 
sale or rent Vanguard -2015 Vanguard-2016 perfect 
condition ready to work need more info tel 847 254 
2504 Emil №16374

ПРОДАВАМ КОЛЕЛО, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Продавам колело в много 
добро състояние. За контакт и повече информация 
телефон : 630 386 5280 №16380

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

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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ЗЕЛЕВА СУПА 
със свинско

СУПА
със спанак

З
елевият сок се разрежда с вода и в него 
се слага да поври месотол нарязано на 
2-3 едри парчета. Докато ври месото, 
се отпенва. След като месото е почти 

сварено, се изважда в чиния и като изстине, 
се нарязва на малки късчета. Празият лук се 
нарязва на ситно и се слага в зелевия сок, след 
като е извадено месото. Слага се и брашното, 
разтворено в малко вода. Да поври 15 минути и 
се слага нарязаното месо и фидето. След като се 
свари всичко, се добавя нарязаният магданоз и 
накрая се застройва с яйцата.

Продукти
» 500 г спанак;
» 1-2 моpкова;
» 1 глава лук;
» 1 жълтък;
»  200 г кисело 

мляко;
» фиде;
» 2 с.л. оpиз;
»  джоджен и 

сол на вкус

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Маската. Плановик. Акан. Мед. Релета. 
Наниз. Хинин. Сеати. Лиота. Тапа. Вилки. Хинди. Об. Апо. 
Овино. Тъкачи. Раева. Утрин. Лин. Мирт. Рубаи. Емине. На-
ции. Борис. Робот. Лянос. Рами. Дисаги. Икоси. Лов. Касил. 
Блесни. Индий. Видиа. ТЕЦ. Азил. Клане. Страх. Анион. 
Макау. Пиана. Памид. Фиск. Триене. Арест. Оф. Маи. Мин-
ск. Планки. Тоник. Манту. Орн. Тези. Елеци. Галац. Локал. 
Синдикати. 
ОТВЕСНО: Ааре. Природо изпитател. Иск. Авоар. Бивни. 
Ариозо. Канти. Етнос. Длани. Ник. Данаилов. Атаки. Наеми. 
Кварц. Гайки. Никел. Фамилии. Уилис. Лопен. Ези. Нубия. 
Ивана. Семес. КПД. Охота. Нилин. Макаци. ХТИ. Рибок. Де-
мир. Нин. Варианти. Особи. Адепт. Нен. Дънер. Сласк. Слу-
ги. Политик. Мирие. Тафта. Ак. Вена. Алиса. Струи. Нола. 
Вит. Почин. Менеа. Сократ. Карабинери. Ицхак Финци.

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Да ви е сладко!  ЦветиДа ви е сладко!  Цвети

Продукти
»  2-3 л зелев сок;
»  1 стpък пpаз;
»  400 г свинско месо;
»  1 с.л. бpашно;
»  2 яйца;
»    магданоз 

и сол на вкус. 

СУДОКУ

В 
малко мазнина се задушават лукът и морковът. 
Добавя се измитият и нарязан спанак и се обър-
ква хубаво с моркова и лука. След това се налива 
топла вода, като количеството зависи от желаната 

гъстота на супата. След като поври 15-20 минути, се добавя 
оризът и малко преди да е готов, се добавя фидето. Супата 
се овкусява със сол и се добавя джоджен на вкус. След 
като е готово и фидето, супата се застройва със застройка, 
приготвена от жълтъка, разбит с киселото мляко.
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Петкратният носител на Петкратният носител на 
„Златната топка“ обнови „Златната топка“ обнови 
колекцията си от луксколиколекцията си от луксколи

Роналдо и Роналдо и 
скъпите скъпите 
автомобилиавтомобили

К
ристиано Роналдо е горд 

почитател на колекция 

скъпи автомобили. В нея 

има “Мерцедес C Class 

Sport Coupe“, „Ролс-Ройс 

Phantom“, „Астън Мартин 

DB9“, „Бентли Continental GTC Speed“, „Фе-

рари 599 GTO“, „Ламборгини Aventador 

LP700-4“.

Наскоро футболната звезда доказа 

страстта си към лукса на четири гуми. 

Последната му придобивка е McLaren 

Senna на стойност от около 850 000 евро.

Цената обаче не е толкова впечатля-

ваща в сравнение с автомобила, който 

петкратният носител на „Златната топка” 

поръча в началото на месеца. Преди 

няколко седмици Роналдо се похвали, 

че е дал 11 милиона евро за Bugatti La 

Voiture Noire.

Суперколата, чието име от френски се 

превежда като „Черния автомобил”, беше 

показана на автосалона в Женева през 

март. Тогава стана ясно, че под капака на 

модела се крие двигател с 1500 конски 

сили, а максималната му скорост е 420 

кч/м.

При представянето на автомобила 

президентът на Bugatti Стефан Вин-

келман съобщи, че машината вече 

има своя купувач, като това е един от 

най-големите и най-предани фенове на 

марката. В крайна сметка това е именно 

петкратният носител на „Златната топка”. 

Роналдо обаче ще трябва да почака поне 

2 години, за да седне зад волана на La 

Voiture Noir.

Най-новата кола на 34-годишния 

Роналдо е с 800 конски сили и развива от 

0 до 100 км/ч за 2.8 секунди, а максимал-

ната скорост от 340 км/ч се достига за 9.9 

секунди.

Най-новият автомобил McLaren SennaНай-новият автомобил McLaren Senna

Bentley GT SpeedBentley GT Speed

Bugatti La Voiture NoireBugatti La Voiture Noire

Bugatti VeyronBugatti Veyron Ferrari 599 GTOFerrari 599 GTO

Lamborghini Lamborghini 
Aventador LP700-4Aventador LP700-4

 Ferrari 599 GTB Fioriano Ferrari 599 GTB Fioriano

Ferrari F12 TDF Porsche 911 Turbo SFerrari LaFerrari 2014Ferrari LaFerrari 2014
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Г
ригор Димитров спечели най-
голямата си победа от нача-
лото на годината. На „Ролан 
Гарос” в Париж българинът 
превъзмогна себе си, за да 
спечели 5-сетова драма срещу 

Марин Чилич, а реч на Рузвелт се оказа 
изворът на вдъхновение за 28-годишния 
тенисист.

По време на мача с хърватина впе-
чатление направи любопитен надпис на 
маратонките на Димитров – The Man in 
The Arena (“Мъжът на арената”).

“Дни преди началото на турнира 
вечерях с приятели. Един от тях ми каза 
за реч на Рузвелт, произнесена точно в 
Париж за “мъжа на арената”, разказа Гри-
шо пред NOVA. Прибрал се и още същата 
вечер чел до късно. “Много ме впечатли-
ха тези думи. Тогава си казах, че на този 
„Ролан Гарос” ще следвам единствено 
тях. Чета ги всеки ден и ми става много 
хубаво. Дават ми готино спокойствие, а 
очевидно се отразяват и на корта”, споде-
ли още тенисистът.

През 1910 г. Теодор Рузвелт, 26-ият 
президент на САЩ (1901-1909 г.), про-
изнася емоционална реч в Сорбоната в 
Париж за “мъжа на арената”, която гласи: 
“Не критикът има значение, не човекът, 
който изтъква как силните се препъват 
или къде онези, които вършат полезни 
дела, са могли да ги на правят по-добре. 
Уважение заслужава човекът, който 
действително излиза на арената, чието 
лице е белязано от прах, пот и кръв,

който се стреми 
към целта без страх

който греши и отново, и отново не 
улучва целта, защото няма усилие без 
грешки и недостатъци. Който знае какво 

е да си безкористен и се посвещава на 
кауза, знае, че мястото му никога няма да 
бъде сред боязливите и студени душици, 
които не познават нито победата, нито 
поражението.”

“Най-лесно е да съдиш отвън, без да 
знаеш какво му е на човек отвътре. Да се 
смееш и критикуваш, когато силен мъж 

падне на земята”, каза още Димитров, 
който след победата над Чилич остана 
дълго време на кортовете, за да се снима 
с почитатели и да раздава автографи.

За подкрепата на феновете тенисистът 
е категоричен: “Без тях ние, спортистите, 
сме нищо. Ако те са стояли на корта да 
ме гледат четири часа и половина, защо 

аз да не мога да остана за тях 15 минути!? 
За мен най-хубавото нещо е, когато видя 
децата. Винаги ми носят усмивка. Знаеш, 
че каквото си мислят, ти казват – това 
е! Тяхното отношение ме вдъхновява 
най-много. Ако и аз мога да ги вдъхно-
вявам за тенис, ще бъда много щастлив!”, 
сподели още българският тенисист.

Б
ългарският алпинист Иван 
Томов изкачи един от осем-
хилядниците на света, връх 
Лхотце (8516 м) в Хималаите. 

Ден по-късно на слизане 35-годишният 
русенец е починал.

Томов стана третият българин, 
изкачил Лхотце, и вторият след Христо 
Проданов, сторил това без допълните-
лен кислород.

Преди дни ураганни ветрове разру-
шиха Лагер 2 и Лагер 3, а част от еки-
пировката на Томов беше унищожена, 
което наложи той да вземе назаем от 
други алпинисти.

Българинът атакува върха на 11 май 
с рускинята Анастасия Рунова. На сли-
зане от Лхотце, в района на Лагер 4, той 
не се е почувствал добре. Подаден му е 
кислород и му е била поставена

инжекция срещу 
мозъчен оток

но въпреки това той е починал.
Преди да поеме към върха, Иван 

Томов разказа пред БНР, че не е успял 
да се излекува от вирусно заболяване, 

но ще рискува и ще направи опит да 
изкачи осемхилядника.

„Тръгваме тази нощ нагоре и до една 
седмица всичко ще приключи – по един 
или друг начин. Не успях да преборя 
кашлицата, на моменти е неконтроли-

руема, макар и суха. Надявам се да не 
се отрази на силите ми и ходенето ми, 
но не е изключено от сухия и студен 
въздух над 7000 м да ескалира. Нямам 
идея какво ще стане, но ще рискувам и 
ще направя опит”, каза Томов.

През юни 2013 г. той

оцеля при клането 
в базовия лагер

на Нанга Парбат, когато терористи из-
биха 10 алпинисти и един шерп. Тогава 
група от 15 маскирани маже атакуваха 
базовия лагер, а пакистански катерач 
успя да се измъкне и да разкаже за слу-
чилото се. По същото време Томов беше 
в Лагер 2 и това го спаси.

Година по-късно той се отправи към 
Броуд пик (8047 м) и успя да го изкачи, 
а през 2017 г. стъпи и на Манаслу (8163 
м) - отново без помощта на личен шерп 
и без допълнителен кислород.

Иван Томов изкачи Лхотце и Иван Томов изкачи Лхотце и 
остана завинаги в Хималаитеостана завинаги в Хималаите

Българският тенисист извоюва най-голямата Българският тенисист извоюва най-голямата 
си победа от началото на годинатаси победа от началото на годината

Гришо спечели срещу Чилич, Гришо спечели срещу Чилич, 
вдъхновен от Рузвелтвдъхновен от Рузвелт
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Ж
илища на достъпна 
цена ще бъдат отпе-
чатани в Латинска 
Америка. Целта на 
3D селището е да 
осигури покрив на 

бедното население. Цената на една 
постройка, снабдена с всички удобства, 
е 4000 долара.

Проектът е на компанията от Сан 
Франциско New Story. Той е насочен 
към това да се сложи край на дефицита 
на жилища с помощта на „устойчиви и 
напредничави технологии“.

Напечатаните къщи са адаптирани 
към местните особености, отбелязват от 
компанията, тъй като нейни служители 
са провели серия от беседи с бъдещите 
им собственици.

Когато беседвахме с членовете на 
общността, разбрахме, че дизайнът на 
къщата не отговаря на потребностите 
и очакванията им, обясняват от New 
Story, чийто екип работи с общността 
по различни теми – от избора на земя 
до осъществяване на планирането на 
жилищата.

Така стигнахме до създаването на сис-
тема, която отчита климатичните факто-
ри, но и разрастването на семейството и 
необходимостта от повече стаи, допъл-
ва компанията. Оттам добавят, че

всеки участък 
ще бъде с площ 120 кв. м

Вътрешната площ на къщата ще е около 
55 кв. метра.

Засега не е известно къде именно ще 
се намира селото от принтирани къщи.

От компанията уточняват, че в про-
грамата участват фермери и тъкачи на 
различна възраст, които вече поколе-
ния наред живеят в една и съща къща, 
плащайки не по-малко от 200 долара на 
месец.

От New Story смятат, че принтираните 

домове ще помогнат на бедните семей-
ства да излязат от условията на нищета, 
което ще допринесе следващите поко-
ления да променят коренно живота си.

Всяка къща ще бъде оборудвана с 
кухня на открито и разширена открита 
площадка за отглеждане на култури.

Стените и конструктивните елементи 
за всеки дом ще бъдат напечатани само 
за 24 часа при нулево количество отпад-
ни продукти.

Стените и конструктивните елементи за Стените и конструктивните елементи за 
всеки дом ще се принтират само за 24 часавсеки дом ще се принтират само за 24 часа

Печатат 3D село в Печатат 3D село в 
Латинска АмерикаЛатинска Америка
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Синът на Майкъл Джордан 
стана български зет

Н
ина Добрев не крие, че 
отново е влюбена. Канад-
ската актриса с българ-
ски корени се появи на 

филмовия фестивал в Кан с новия 
си любим – модела Грант Мелън.

Според слуховете Нина и Грант са 
заедно от края на миналата година, 
но досега криеха романтичните 
си отношения. За първи път тяхна 
обща снимка се появи през декем-
ври 2018-а, когато двамата се заба-
вляваха на яхта с голяма компания 

от приятели.
За 32-годишния красавец се знае, 

че е модел и начинаещ актьор, 
като най-известна е рекламната му 
кампания за Ralph Lauren.

Бившата актриса от сериала 
„Дневниците на вампира“ се появи 
с Мелън още на юбилейния си 30-и 
рожден ден през януари.

В края на март пък влюбената 
двойка беше засечена от папараци-
те заедно на първия ред на мач на 
„Лейкърс“ в Staples Center.

Нина Добрев отново 
е на крилете 
на любовта

Д
жони Деп е обвинен, че е 
излъгал адвокатите, които 
са му помогнали в дело 
срещу бившите юристи на 

актьора. Според съдебни докумен-
ти фирмата, която представя Деп, го 
съди за повече от 300 хил. долара 
за неплатени сметки.

Екипът от адвокати споделя, че 
са били наети да представляват 
актьора в друго дело за 30 млн. 
долара, водено срещу бившите му 
адвокати. От фирмата твърдят, че 
обещаните средства не са били 
заплатени, въпреки че са направи-
ли пробив по случая. Актьорът е 
поискал двете страни да прекратят 
отношенията си през януари тази 
година, но от компанията твърдят, 
че той е заплатил по-малко от поло-
вината хонорар.

Фирмата съди Деп за парите, 
които им дължи, както и за лихви и 
нанесени щети.

Съдят Джони Деп 
за неплатени сметки

С
инът на баскетболната 
легенда Майкъл Джор-
дан стана български зет. 
Джордан-младши вдигна 

сватба с красивата българка Радина 
Анева. Това стана ясно от снимки, 
публикувани в профила на Радина в 
Instagram.

Джефри Майкъл Джордан среща 
Радина три години след като тя е 
пристигнала в САЩ с мечтата да 
започне нов живот.

Джефри и Радина Анева са 
заедно от 2015-а, а през 2017 г. се 
сгодиха. От снимките, споделени 
в Instagram, се вижда, че двамата 
влюбени са много щастливи.

Младоженката е облечена в дъл-
га рокля с дантели в цвят шампан-
ско и с пищен бял воал.

Джефри Джонъсн е бивш баскет-
болист, също като легендарния си 
баща.

В американския град Бостън анаконда, 
която не е имала контакт със самци, роди 
деца след непорочно зачатие.

Влечугото се казва Ана и било отглеждано в 
аквариума „Ню Ингланд”. Заедно с Ана в експо-
зицията, посветена на амазонската фауна, били 
изложени и други анаконди, но всички те били 
от женски пол. Ана родила няколко змийчета, но 
от тях само 2 оживели, останалите били мъртво-
родени.

Змията явно е използвала партеногенеза – 
форма на размножаване, при която женските 
полови клетки се развиват във възрастен орга-
низъм без оплождане. ДНК анализ потвърдил, че 
точно това се е случило с Ана. Оказало сe, че де-
цата й са нейно генетично копие. Това е вторият 
случай на партеногенеза при анакондите, станал 
известен на учените.

Маймуни, обитаващи горите на Западна 
Африка, започнаха да издават ново 
гласово предупреждение, когато над 

главите им кръжи дрон.
Гриветките са характерни с черните си лица, 

опасани с бяла козина. Когато почувстват запла-
ха, те издават специфични предупреждения. При 
аларма „леопард” например стадото се втурва 
към клоните на дърветата, а при код „змия” се 
вцепенява и застива на място.

За да видят как тези примати общуват помеж-
ду си, немски учени провели опити с 80 гриветки 
в Сенегал. Те били облетени от дрон – заплаха, 
която досега не били виждали. Тогава живот-
ните започнали да издават непознато за тях 
предупреждение, различно от алармата за змия 
и леопард. Когато учените отново им пуснали за-
писания сигнал по високоговорител, маймуните 
започнали да оглеждат небето и да бягат.

Анаконда роди след 
непорочно зачатие в Бостън

Маймуните в Африка 
измислиха „дума” за дрон
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Б
ританският певец и автор 
на песни Ед Шийран е 
шокирал феновете си, 
избирайки ирландската 

група „Уестлайф” да пее на предсто-
ящото му сватбено парти.

По-рано през годината се поя-
виха публикации, според които 
Шийран се е оженил тайно за 
своята избраница Чери Сийборн. 
Сватбата се е състояла преди Коле-
да в имението на певеца в Съфолк, 
Източна Англия, в присъствието на 
ограничен кръг гости. Съобщено 
беше също, че младоженците ще 
отбележат събитието с голямо 
парти през лятото.

Сега става ясно, че специални 
гости на празненството ще бъдат 
поп звездите от „Уестлайф”. Жела-
нието на Ед Шийран е групата да 
изпълни хитовото си парче Flying 
Without Wings за първия сватбен 
танц на двойката.

„Уестлайф” може и да изглеждат 

необичаен избор за изпълнители 
на партито, но групата е изиграла 
важна роля за музикалната кари-

ера на Ед. Именно тези момчета 
са причината той да посегне към 
китарата.

Ирландска банда ще свири 
на сватбата на Ед Шийран

Л
ейди Гага обяви, че за първи 
път от две години се завръща 
в родния си град за концерт. 
Събитието ще се състои на 24 

юни в театър „Аполо“ в Ню Йорк. Певи-
цата ще изпълни едни от най-големите 
си хитове и ще зарадва публиката 
не само в залата, но и по радиото. 
Феновете ще имат възможност да 
чуят цялото изпълнение в каналите 
на SiriusXM, които са организатори на 
събитието.

„Винаги съм мечтала да изляза на 
сцената на „Аполо. Нямам търпение 
феновете да видят едно невероятно 
шоу в това историческо място.“

В момента 33-годишната певица е в 
почивка, след като приключи изпъл-
ненията си във Вегас. Там тя беше 
придружена от актьора Брадли Купър, 
с когото се превърнаха в звезден дует 
след успеха на филма „Роди се звезда“.

Хитът Shallow, който спечели мили-
они фенове по света и обра множе-
ство награди, включително и „Оскар“, 
ще бъде една от песните, изпълнени 
от певицата.

Лейди Гага се завръща на 
сцената в родния си град

Ш
ер се завръща с уникал-
на изненада за своите 
фенове. Иконата на поп 
музиката ще си партни-

ра с компанията Scent Beauty за 
създаването на парфюм.

Певицата иска да пусне на пазара 
по-специален аромат, който да 
бъде genderless – такъв, който 
да пасва както на мъже, така и на 
жени.

„Той е много трогателен. От него 
ти се иска да се прегърнеш. Извър-
вях дълъг път, откакто за първи път 

създадох парфюм, затова вярвам, 
че този е унисекс. Направих го за 
хора, които обичат парфюми или 
просто искат да миришат добре, 
такива, които го чувстват като 
частичка от личността“, коментира 
Шер пред изданието WWD.

Певицата и нейните съдружници 
са работили по парфюма в продъл-
жение на четири години. В него има 
нотки на ванилия и жасмин, като 
Шер няколко пъти е поискала про-
мени, за да може ароматът да стане 
перфектен за всеки вкус. 

Шер се завръща с 
парфюм genderless

Магистрала в американския щат Колорадо 
беше напълно разрушена от две паднали 
скали, „големи колкото сграда”, съобщи 

Би Би Си.
Снимките показват огромна пукнатина, дълбо-

ка 2,5 м. По-голямата скала вероятно тежи към 4 
т. Височината и ширината й са около 15 м.

Пътят между градовете Кортес и Телърайд 
е затворен за неопределен срок. Двете скали 
трябва да бъдат взривени, за да бъде разчистена 
магистралата. Продължава работата за разчист-
ване на нестабилната скална маса, за да бъде 
предотвратено допълнително свлачище.

Скали колкото сграда затрупаха 
магистрала в Колорадо

Лекари от индийския окръг Манди откриха 
14 метални предмета – лъжици, тирбушони 
и малък нож, в стомаха на мъж, оплакващ се 

от коремни болки.

Странното съдържание на стомаха на пациен-
та разкрила рентгенова снимка. Той бил опе-
риран по спешност и лекарите извадили седем 
малки лъжички, две четки за зъби, два малки 
тирбушона и един малък нож.

Според лекарите пациентът страда от храни-
телно разстройство, при което човек започва 
да яде нехранителни продукти – хартия, метал, 
дърво.

Пациентът е в критично състояние, но лекари-
те се надяват скоро да започне да се възстано-
вява.

В началото на месеца хирурзи оперираха друг 
мъж в Индия, погълнал повече от 100 пирона.

14 лъжици, тирбушони и нож... 
в стомаха на индиец
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И
спанският актьор Антонио 
Бандерас и англо-амери-
канската актриса Емили 
Бийчъм спечелиха награ-

дите за най-добър актьор и актриса 
на 72-рия международен кинофес-
тивал в Кан.

Бандерас получи отличието за 
ролята си в новия филм на Пе-
дро Алмодовар „Болка и слава”, а 
Бийчъм – за ролята си в „Малкият 
Джо” на австрийската режисьорка 
Йесика Хауснер.

„Това е моята вечер на славата – 
каза 58-годишният Бандерас, който 
носи пуловери като тези на Алмо-
довар, докато се превъплъщава в 
образа на негово копие в „Болка и 
слава”. – Уважавам Алмодовар и се 
възхищавам от него – той е моят 
ментор. Той ми е дал толкова много, 
че тази награда трябва да бъде 
посветена именно на него.”

Бандерас е шестият отличен на 
кинофестивала испанец след Хосе 

Луис Гомес през 1976 г., Фернандо 
Рей през 1977 г., Алфредо Ланда 

и Франсиско Рабал през 1984 г. и 
Хавиер Бардем през 2010 г.

В
ладимир Зографски мина 
под венчило. Най-до-
брият български скачач 
си взе за булка красива 

полякиня – Агнешка Сковрон. 
Новината за щастливото съби-

тие бе съобщена на официалната 
страница на Българската федера-
ция по ски във Facebook.

Сватбата на българина и русо-
косата му приятелка се е състоя-
ла в град Честохова, намиращ се 
край Краков.

Зографски и съпругата му 
планират да изкарат една медена 
седмица, след което в началото 
на юни българинът ще поднови 
тренировките си за новия ски 
сезон.

„Честито и от новия сезон да 
си зареден с още повече хъс за 
спорта“, „Много щастие, прекрас-
но семейство“, „Честито, Влади! 
Прекрасни сте!“, гласят част от 
поздравленията на феновете на 
Владимир в социалната мрежа.

Владимир Зографски 
се ожени за полякиня

Антонио Бандерас и Емили 
Бийчъм – най-добри в Кан

Миле Китич подари торта 
на Галена за ЧРД
П

евицата Галена отпразну-
ва рождения си ден в две 
държави, с много прияте-
ли и подаръци. На 21 май 

тя стана на 34 години.
Галена, която бе специален гост 

на популярна сръбска телевизия, 
показа снимка с малка торта, 
поднесена й от дуетната й поло-
винка Миле Китич. Той е решил да я 
изненада със сладкото изкушение, 
на което вместо цифри за възрастта 
й е сложена свещичка под формата 
на въпросителна.

Преди да замине за Сърбия, 
Галена събра близки и приятели в 
столичен ресторант, където почер-
пи за своя празник.

Фолкфурията показа снимки със 
сиви балони, които са с хаштага 
#мамапразнува. За купона тя бе 
избрала да носи къси панталонки и 
топ в бяло, съчетани с палто с пера 
в същия цвят.

Изпълнителката получи много 
поздравления за рождения ден от 
свои фенове. Сред колегите, които 

й честитиха, бяха ДесиСлава, Есил 
Дюран, Весна Змиянац, Емилия и 
много други.

Според експерта Пол Долан от Лондонския 
колеж по икономика бракът е по-полезен 
за представителите на силния пол, тъй 

като ги прави по-спокойни. За дамите обаче 
брачният живот често е окаян. Долан отбелязва, 
че най-здравите и щастливи представители на 
обществото са неомъжените жени без деца.

„Вероятно ще направя лоша услуга на науката, 
но просто ще кажа: Ако сте мъж, трябва да се 
ожените. Ако сте жена, не си правете труда.” В 
книгата си Happy Ever After Пол Долан използва 
данни от американско проучване, което отчита 
нивата на задоволство и отчаяние сред несемей-
ни, семейни, разделени и овдовели хора.

„Ако видите 40-годишна жена без деца, веро-
ятно ще си помислите: „Жалко е, но вероятно 
един ден тя ще срещне подходящия мъж. Не, 
по-вероятно тя ще срещне неподходящ мъж, 
който ще я направи нещастна и болнава, и тя ще 
се спомине по-скоро”, казва Долан.

За идеалната температура в стаята допри-
нася и цветът на стените, който може да 
даде усещане за физическа топлина или 

прохлада.
Най-силно усещане за топлина създава масли-

ненозеленият цвят, а за хлад – тъмносиният.
„В маслиненозеленото има топли нюанси като 

жълто и кафяво. Това може да обясни затопля-
щият му ефект” – каза ръководителят на изслед-
ването проф. Чарлз Спенсър.

Учените от Оксфордския университет и 
производителят на бои „Валспар” са работили 
със 157 доброволци, за да проверят дали някои 
цветове се отразяват върху усещането за телесна 
температура. Хората влизали в различни стаи 
и записвали как се чувстват в тях. Стаите били с 
температура 18 градуса Целзий, но стените им 
били боядисани в различни цветове.

Маслиненозелената стая се сторила по-топла 
на 31 процента от участниците. Някои дори ка-
зали, че температурата е с пет градуса по-висока 
от действителната.

Бракът е полезен за 
мъжете, но не и за жените

Цветът на стените може да 
намали сметките за отопление
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И
звестният британски 
режисьор Ридли Скот 
се завръща към поре-
дицата „Пришълецът”, 

за да отбележи 40-годишнината 
й с трети филм, който предхож-
да хронологично оригиналната 
продукция.

Осемдесет и една годишният 
Скот поставя началото на науч-
нофантастичния хорър франчайз 
през 1979 г. с първия филм „При-
шълецът”. Режисьорът разкрива, 
че се е възползвал от възможност-
та да отбележи подобаващо 40-ия 
юбилей на поредицата и вече е 
започнал работа над нов проект.

„Изпратиха ми сценария. Проче-
тох го. Хареса ми. След 32 часа бях 
в Холивуд”, споделя Ридли Скот за 
„Варайъти”.

Въпреки успеха на оригинал-
ната продукция от 1979 г., реа-
лизирала 104 милиона долара в 

международния боксофис и стана-
ла шестата най-касова за годината, 
Скот се оттегля от франчайза. 

През 1986 г. на екран излиза 
продължението „Пришълците”, 
режисирано от Джеймс Камерън.

Ридли Скот се завръща към 
поредицата „Пришълецът“

Селин Дион и Джеймс Кордън 
с шоу по улиците на Вегас

Н
ай-малкият член на 
кралското семейство 
може да започне своите 
посещения много скоро. 

Според източници Арчи Харисън 
Маунтбатън-Уиндзор ще пътува до 
Южна Африка заедно със своите 
родители по-късно през годината.

Дори официалните власти в 
страната са предупредени за 
кралската визита. „Дукът и дукесата 
на Съсекс вече започнаха да пла-
нират своето първо пътешествие 
с бебето: официално посещение 
на Африка през есента“, споделят 
репортери, близки до двойката.

Актрисата и принцът се вен-
чаха на 19 май миналата година, 
а събитието беше наблюдавано 
от милиони по целия свят. През 

октомври двойката съобщи, че оч-
аква първия си наследник, а през 
май тази година детето се появи на 

бял свят. Малкият Арчи се нарежда 
на седмо място по наследяване на 
трона.

С
елин Дион е поредна-
та звезда, която сяда в 
колата на Джеймс Кордън. 
В новия епизод на Carpool 

Karaoke певицата показва своите 
вокални умения, докато водещият я 
вози из улиците на Лас Вегас.

Дион направи истинско шоу, като 
на повечето въпроси на Кордън 
отговаряше с рефрени от известни 
песни. Епизодът започна с част от 
My Heart Will Go On, а следващите 
бяха от хитове на Рияна, Пойнтър 
Систърс и малко променен вариант 
на детската песничка Baby Shark.

От разговора между изпълне-
нията на певицата се разбра, че тя 
притежава 3, 5 или 10 хил. чифта 
обувки. „Дори и аз не знам с точ-
ност“, споделя Дион. Кордън обаче 
отново беше подготвил изненада 

на своята гостенка и в колата беше 
взел няколко кутии с обувки, даде-

ни от асистентите й. 25 от тях бяха 
раздадени на хора във Вегас.

Учени от университета на Аризона откриха 
процеси на Марс, които нямат свои аналози 
на Земята.

Сред тези процеси е относително бързото 
преместване на пясъчни дюни в условия на раз-
редена атмосфера.

Специалистите проследили промените в 54 
дюнни полета, обхващащи 495 дюни с височина 
от 2 до 120 метра. За целта били изследвани 
снимки, направени с камерата HIRISE на косми-
ческия апарат „Марс рикънисънс орбитър” за 2-5 
марсиански години.

Оказало се, че средната скорост на миграция 
на дюни с формата на полумесец е половин 
метър годишно, т.е. около 50 пъти по-бавна е 
в сравнение с най-бързо мигриращите дюни 
на Земята. Преместването било най-бързо в 
Големия Сирт, планинската верига Hellespontus 
Montes и полярните пясъчни масиви Олимпия и 
Abalos Undae. Тези райони се отличават с резки 
топографски граници и температурни градиенти.

Дюните на Марс се местят 
по-бързо от земните

Ел Фанинг заяви, че припаднала по време 
на вечеря на кинофестивала в Кан, защото 
роклята й била прекалено тясна.

21-годишната актриса колабира на вечеря за 
приза „Шопар“ в Кан. По-късно Фанинг постна 
послание, придружено от снимка в Instagram, 
уверявайки, че се чувства добре въпреки онова, 
което е нарекла припадък заради прилепналата 
към тялото й рокля „Прада“.

Фанинг е в журито на кинофестивала в Кан. 
Никога досега не е имало толкова млад член на 
журито, което присъжда „Златната палма“.

Ел Фанинг припадна заради 
тясна рокля в Кан

Меган и Хари планират пътуване 
до Южна Африка с Арчи
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РАЙНА СТОЙМИРОВА

С
ветовноизвестния си 
силует градът дължи на 
Тейбъл маунтин, 4-ки-
лометрово плато със 
стръмни склонове, което 
е част от обширна пла-

нинска варовикова формация с възраст 
над 300 милиона години. От двете стра-
ни на масива като стражи се извисяват 
още два върха, символи на Кейптаун 
– емблематичните Дяволски връх, 
често обвит в облаци, и Лъвската глава. 
Ентусиастите биха могли да превземат 
Тейбъл маунтин по 4 туристически 
маршрута, а който предпочита да спес-
ти време и сили, ползва кабинков лифт. 
Веднъж озовал се нависоко, занемя-
ваш от мащаба, размаха и смайващата 
красота на Майката природа. Пикник в 
комбинация с вино и приятна компания 
е задължително преживяване.

Със силно европейско влияние, 
дължащо се на холандското и британ-
ското присъствие, Кейптаун впечатлява 
с бохемски дух и разнообразие от 
архитектурни стилове. Чудесен старт 
на вечерта е разходката по Лонг стрийт, 
оживена централна улица в историче-
ското сърце на града с ярко оцветени 
викториански сгради с красиви роман-
тични балкони, гъмжаща от ресторанти, 
барове, галерии и магазини. Тук до 
късно може да се вечеря,

да се слуша музика, 
да се танцува лудо

Клууф стрийт също е предпочитана, 
животът кипи неуморно и вариантите 
за забавления са много.

Прочуто място за социални контакти, 
развлечения, почивка и качествено 
прекарване на времето е комплексът 
„Виктория и Алфред“, изграден на 
мястото на историческото пристанище. 
Обновен и превърнат в туристическа 
атракция, той е кръстен на принц 
Алфред, който започва строителството 
му през 1860 г., и на майка му, кралица 
Виктория. Това е място, където денят 
може да бъде запълнен с пазаруване 
в пъстри бутици и магазини за ръчно 
изработени изделия, да се посетят аква-
риумът, музеят, театърът, някой от мно-
гобройните ресторанти и кафета или 
да се наеме лодка до близкия остров 
Робен, където Нелсън Мандела е бил 
заточен в продължение на 27 години...

Климатът в отделните квартали на 
града е различен, понякога темпе-
ратурата варира с няколко градуса. 
Ярките слънчеви дни са благодатни за 
посещение на някой от многобройните 
плажове. Свирепите ветрове не са про-
блем, защото може да се намери тихо 
убежище за пикник между огромните 
камъни върху пясъка. Леденостудената 

вода на океана не е подходяща за къпа-
не и плуване, но това не плаши сърфи-
стите, които намират тук подходящите 
условия за спорт. По-опасни са акулите, 

които се навъртат наоколо, и тук съ-
ществува интересна професия: „спаси-
тели“, които всяка секунда наблюдават 
океана и сигнализират за хищници.

Плажът Мюзенбърг е един от най-
предпочитаните от любителите на 
сърфа и кайта. Известен е със своите 
старомодни викториански многоцветни 
дървени кабини/съблекални, които са 
емблематични и му придават чаровен 
ретровид.

Друго популярно място е Кампс бей –

най-дългата 
плажна ивица

Тя се намира в подножието на поре-
дица от свързани върхове, наречени 
12-те апостоли. Мястото е сравнявано 
от местните с Френската ривиера както 
заради прекрасните гледки, така и за-
ради елегантните си заведения, барове 
и милионерските вили, разпръснати по 
склоновете.

Националната ботаническа градина 
Кирстенбош е създадена така, че да 
се впише незабелязано в източния 
склон на Тейбъл маунтин и да остави 
впечатлението, че съществува напълно 
естествено. Тук може да се наблюдават 

много разновидности на националното 
цвете на ЮАР – прочутата протея, която 
наброява повече от 300 вида. Могат да 
се посетят и павилионите с гостуващи 
изложби, което допълва преживяване-
то.

Природата е била изключително 
щедра към тези земи. Внушителна, кри-
воличеща крайбрежна линия редува ог-
ромни бели плажове, заливи, стръмни 
скали, закътани пещери и спиращи дъха 
гледки. Образцово поддържан път се 
отправя през полуостров Кейп към нос 
Добра надежда, един от най-живопис-
ните и известни крайморски маршрути, 
като по пътя задължително се спира, 
за да се наслади човек на поредната 
шеметна гледка към Чапман’с пийк.

Нос Добра надежда, наричан някога 
Нос на бурите, е самият връх на полу-
острова, увенчан със старинен морски 
фар. Гледките от тази позиция са трудни 
за описване, вятърът и необятната шир 
замайват разсъдъка и препращат към 
древни истории за смели мореплава-
тели и жестоки бури. Склоновете са 
стръмни, височините те карат да губиш 
почва под краката си, океанът бушува 
в ниското и те кара да се почувстваш 
нищожен на фона на неговата мощ. На-
около виреят устойчиви, красиви рас-
тителни видове, защитени в резерват, а 
в тази красота се разхождат гордо едри 
бабуини, които съжителстват с хората, 
но не отстъпват територията си...

Районът около Кейптаун е

магнит за любителите на 
виното

а винарството в Южна Африка датира 
отпреди 3 века. Произведените в реги-
она вина са високооценени в световен 
мащаб заради изключителното си 
качество.

В непосредствена близост до града, 
но в тиха идилична обстановка се прос-
тира „Гроот Констанша“, най-старото 
винарско имение в страната, създадено 
през далечната 1685 г. и собственост 
на първия губернатор на холандската 
колония. С вината, произведени тук, 
са се снабдявали Наполеон Бонапарт, 
Фридрих Велики и крал Луи Филип. 
Днес могат да се опитат някои от най-
хубавите вина в света, като в същото 
време се добие представа за богатата 
историческа и архитектурна традиция 
на чифлика.

Кейптаун – омая Кейптаун – омая 
от вино, вълниот вино, вълни
и ветровеи ветрове

Градът впечатлява с европейско Градът впечатлява с европейско 
влияние и бохемски духвлияние и бохемски дух
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