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Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнени-
ето на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

ОТ РЕДАКТОРА

Разглеждам този брой на BG VOICE и не 
мога да скрия удоволствието си от толко-
ва позитивни и хубави теми с българско 
участие. Победата на Багата в Чикаго, 
българска учителка в Атланта получи най-
престижния френски орден за образова-
ние и култура, кръстиха улица в Охайо на 
освободителя на българите Джанюариъс 
Макгахан, Малко българско училище 
ще прави първото българо-английско 
всекидневно школо в САЩ, наш сънарод-
ник е в музикалния екип на “Междузвезд-
ни войни”, успелият в Холивуд Антони 
Христов се връща в България да основе 
академия в София за дигитални изкуства, 
а български юпита са създали свой клуб, 
с който превземат американската столи-
ца Вашингтон. Това само част от темите 
до страница 25 от общо 80. Не липсват 
и по-тъмните теми от всекидневието ни, 
разбира се, плюс много полезни, интерес-
ни и развлекателни четива. Но ако някой 
каже, че не търсим добрите новини, 
няма да е справедлив. А тази седмица 
изобилстваше от такива (като изключим 
трагичната загуба на националния ни 
отбор по футбол от Косово в понеделник 
и минималните ни шансове за класиране 
на Европейското догодина).

Една от темите в броя и през послед-
ните дни е този тъмен облак на цензура, 
надвиснал над българските медии. И вече 
никой нито се крие, нито опакова хубаво 
това, което се случва. Човекът, който 
обяви, че в сайтовете от групата на Нова 
тв има натиск и засилена редакторска 
намеса, беше освободен. Христо Христов 
е съсобственик в онлайн групата – има 
3%. Доведеният му баща има още 27%. 
Останалите са собственост на братята До-
мусчиеви. Опонентите на Христов казват, 
че ходът му е опит да окаже натиск за по-
благоприятно приключване на сделката 
за продажбата на техните 30% на братята. 
Хора от Нова тв обаче казват, че Христов 
е прав и чисто финансово може да си го 
позволи да го каже. 

Но в България поне свободните журна-
листи се разминават засега само с увол-
нение, унижение в лайняно-кафявите 
сайтове и парцали около Делян Пеевски. 
В “братска” Русия обаче нещата не стоят 
така. Там, ако напишеш за злоупотреби 
на хора във властта с апартаменти (какво 
съвпадение, нали?), в затвора ще отиде-

ше ти. След като полицията, разбира се, 
ти подхвърли малко дрога. Щото иначе 
няма да е интересно. КГБ никога не се е 
разформировало, нали знаете. Нито под-
чинените му служби в България, където 
путинизирането върви с пълна сила.

Изненадващо обаче обвиненията сре-
щу руския разследващ журналист Иван 
Голунов са свалени, а президентът Влади-
мир Путин обмисля уволнения за някол-
ко висши генерали от полицията. Това е 
изключително рядък случай на отстъпки 
от страна на властта, съответстващи на 
степента на недоволството и мобилиза-
цията на гражданското общество.

След като не бяха открити следи от 
наркотици в кръвта на Голунов, а по 
намерените в жилището му пакети с 
упойващи вещества не бяха открити него-
вите пръстови отпечатъци, съдът сега ще 
трябва да прецени доколко действията 
на арестувалите го полицаи са съответ-
ствали на закона. 

Жертването на високопоставени 
служители е знак за нестабилност: при 
всички предишни случаи, в които бяха 
замесени членове на силите на реда, 
властта предпочете да не жертва своите, 
коментира по темата френският в. „Монд”. 
Случаят е поредно предизвикателство 
към Кремъл, който лавира между спада 
на общественото одобрение за Путин и 
засилващите се прояви на обществено 
недоволство. 

Опитът на руските власти за представя-
не на фалшиви обвинения срещу Голунов 
го превърна в герой, пише в статия за 
британския в. „Гардиън” Алексей Кова-
льов, редактор в информационния сайт 
„Медуза”, за който работи задържаният 
журналист. От уикенда насам неговият 
случай завладя съзнанието на страната 
и в събота той беше най-популярната 
личност в социалните медии, измествай-
ки президента Владимир Путин.

Като цяло свободата на медиите в 
Путинова Руския е ограничена, но дори и 
там случаят с Голунов показва, че незави-
симите медии остават влиятелни. Така че 
не всичко е загубено.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Щом в Путинова Русия 
може, защо не и в България
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К
ой е ученикът, вербуван 
от ИДИЛ да взриви бомба 
в Пловдив? 16-годишно-
то момче бе арестувано 
преди дни за подготвяне 
на терористичен акт в гра-

да. Задържаният младеж учи в елитна 
гимназия под тепетата, той е интели-
гентно дете от семейство с финансови 
възможности. След първоначалното 
стъписване, че джихадистите са про-
никнали толкова навътре в България, се 
появиха и много въпроси, които търсят 
отговори.

Какво се знае за момчето 
до този момент?

Момчето е било обект на „обработка” 
от „Ислямска държава“. „Това е класиче-
ски случай на вербуване и радикализи-
ране през интернет“, каза зам. главният 
прокурор Иван Гешев на пресконферен-
ция.

Адвокатът на задържания Емил 
Велинов потвърди, че родителите на 
момчето са забелязали обвързаността 

му с радикални идеологии и сами са 
сигнализирали службите.

МВР обяви, че в дома на младежа е 
намерено и „взривно-устройство в про-
цес на подготвяне“. Това е било т. нар. 
тръбна бомба - устройство, използвано 
често при атентати в САЩ. Вещество-
то за направата на такъв вид бомба е 
използвано и за атентата в Сарафово 
през 2012 г. Тогава камикадзе се взриви 
на аерогарата и уби петима израелски 
туристи и български шофьор.

Бомбата, направена от ученика от 
Пловдив, била

7 пъти по-тежка бомба от 
тази в „Сарафово“

Подобни адски машини са били из-
ползвани и при най-скорошни атентати 
в Белгия и Франция.

От прокуратурата съобщиха, че са 
били намерени и знаме на „Ислямска 
държава“ и книги на тази тематика. Ге-
шев уточни по време на пресконферен-
цията, че тези книги са „общодостъпни и 
не са забранени в България“.

От разказаното от прокуратурата 
става ясно, че 16-годишният младеж се е 
радикализирал в интернет - първо, като 
е гледал клипове на „Ислямска държава”, 
а после е влязъл в контакт с вербовчик 

на организацията.
В деня на задържането не е имало 

зрелищна акция. Родителите сами 
потърсили помощ още преди месец от 
полицията, след като забелязали промя-
на в поведението на детето си. Наели му 
и частен психолог.

Предполага се, че семейни пробле-
ми са тласнали ученика да търси през 
интернет контакти с „Ислямска държава“, 
които по-късно прераснали в клетви за 
вярност, е една от версиите на разслед-
ването. Драмите вкъщи най-вероятно 
се дължали на липса на разговори и 
внимание. Освен 16-годишното момче 
семейството има и други 2 по-малки 
деца.

Терорът е осуетен, защото преди 
време бащата на момчето забелязал в 
телефона му

чат комуникации с джихадисти. Мъ-
жът потърсил помощ в ДАНС. На 5 юни в 
рамките на 5-6 часа службите и прокура-
турата пресекли в зародиш евентуални-
те рискове от атентат.

Момчето е било 
арестувано след училище

когато самият баща го закарал в поли-
цията. Първоначално ученикът е бил за-
държан за 24 часа, а след това прокурор 
му удължил ареста до 72 часа.

Вербовчик е показвал на ученика през 
видеа как да сглоби бомбата с максима-
лен унищожителен ефект. Пред разслед-
ващите момчето обяснило, че направило 
бомбата за 7-8 дни.

В арсенала на младежа влизали още 
пиратка с пирони, механични бутони, 
раници с батерии, ключове за е-вериги и 
други приспособления за масови кърва-
ви убийства.

В края на миналата седмица момчето 
е било изправено пред Специализи-
рания наказателен съд по искане на 
прокуратурата да бъде задържано за 
постоянно. Съдия Иво Хинов обаче му 
налага „надзор на инспектора при детска 
педагогическа стая“. Това е втората по 
тежест санкция за непълнолетни след 
задържането.

„Съдът е преценил, че следва да бъде 
взета такава мярка, което според мен 

България планира да създаде 
антитерористични центрове, в 
които възможно най-бързо да се 

получава и обработва информацията 
и действията между институциите да 
бъдат координирани. Те ще са подобни 
на антитерористични центрове в САЩ, 
съобщиха висши представители на МВР 
и прокуратурата.

Проектът за създаването на антитеро-
ристични центрове е във финалната си 
фаза, обяви зам. главният прокурор Иван 
Гешев, който преди месец се завърна от 
Съединените щати. Той увери, че прави-

телството подкрепяло идеята за такъв 
център. И вътрешният министър Младен 
Маринов съобщи за идеята за създаване 
на антитерористични центрове.

Маринов каза, че идеята за тези цен-
трове е обсъждана с главния прокурор 
Сотир Цацаров и със заместника му Иван 
Гешев и на ниво Министерски съвет. 
Министърът припомни, че и в момента 
действа Национален контратерористи-
чен център, който работи в структурата 
на Държавна агенция „Национална 
сигурност” (ДАНС) и е точката за контакт с 
външните партньори.

Момчето е било вербувано от „Ислямска държава“ в интернет Момчето е било вербувано от „Ислямска държава“ в интернет 

След семейни драми: Ученик направи След семейни драми: Ученик направи 
бомба за атентат в Пловдивбомба за атентат в Пловдив

България прави антитеростични 
центрове като в САЩ
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Психологът на момчето: Психологът на момчето: 
Не е бил готов за атентатНе е бил готов за атентат

Силни критики към подхода 
на медиите и на властите в 
България за подхода им при 

оповестяването на случая отправиха от 
Асоциацията на европейските журна-
листи (АЕЖ).

Българският офис на организация 
укори изданията, разкрили самоличнос-

тта на момчето и дори публикували не-
гова снимка, макар и с черна лента пред 
очите, за това, че не са спазили принци-
пите на етично отразяване на новини, 
свързани с деца. Такива са предвидени 
в законодателството и в Етичния кодекс 
на българските медии, а също така са 
подробно разгледани в Пътеводителя за 

етично отразяване на деца, разработен 
от УНИЦЕФ и АЕЖ.

Разкриването на самоличността на 
момчето може да го обрече на стигма и 
социална изолация и да няма никакъв 
ефект от започналата работа на психо-
лози и специалисти с него по дерадика-
лизацията му, смята организацията.

е в някаква степен грешка. Лесно е да 
го кажа, след като не съм бил в залата 
и не съм бил пред избора да преценя 
личната трагедия“, каза Гешев. И добави, 
че виждането на прокуратурата е, че 
момчето трябвало да остане в изолира-
на среда и с него да работят експерти и 
психолози.

Въпроси, които чакат 
отговор

Не се знае дали ученикът е подготвял 
конкретен терористичен акт. Първона-
чално изнесената информация, че такъв 
е бил планиран, беше опровергана от 
прокуратурата, пише „Капитал”.

Не е известно дали момчето е дейст-
вало само или в група. Не е известно 
дали има и други ученици, вербувани от 
ИДИЛ по същия начин. Една от версиите 
е, че момчето може да е имало съучаст-
ници.

16
-годишният 
ученик, 
задържан за 
подготовка 

на атентат в Пловдив на 
етапа на вербовката, не 
е бил готов да извърши 
терористичен акт. Това 
обясни психологът на 
момчето Иван Тричков.

„Връзката най-вероятно 
е била съвсем случайна, 
когато детето е влязло 
в чата и към него се е 
закачил вербовчикът. Има две защити в 
психиката на момчето – съвест и съзна-
ние, които продължават да са в сила на 
момчето. То е интелигентно, с приятни 
занимания, в момента се връща към 
нормалния начин на живот“, посочи 
психологът.

С него преди месец се свързала май-
ката на ученика. „Тя забелязала затва-
рянето на сина си, вглъбяването му в 
комуникацията само в телефона. Тогава 

е видяла и кореспонденцията на чужд 
език”, разказа Тричков.

„На първата ни среща момчето беше 
сдържано и резервирано. Той е будно и 
интелигентно момче. Може да е напра-
вил бомбата от любознателност. Важно-
то е, че намесата на майката – свързва-
нето с мен и с органите на реда, е била 
точно навреме“, каза още психологът.

Момчето променило и режима на 
хранене, което също било признак, че 
се случва нещо.

Критики към медии и власт по случая

Психологът на момчето Иван Тричков
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Близките на Петър Харалампиев събират от познати гаранцията от 100 000 лв.Близките на Петър Харалампиев събират от познати гаранцията от 100 000 лв.

Основният обвиняем за търговия с Основният обвиняем за търговия с 
BG гражданство излиза от арестаBG гражданство излиза от ареста

Б
ившият шеф на Държав-
ната агенция за бълга-
рите в чужбина Петър 
Харалампиев излиза на 
свобода срещу 100 хил. лв. 
гаранция, реши оконча-

телно апелативният спецсъд. Той е в 
ареста повече от 7 месеца. Основният 
аргумент на съда бе, че престоят му зад 
решетките се доближава до максимал-
ния срок, в който той може да бъде 
задържан под стража.

Другият мотив бе, че няма опасност 
да извърши ново престъпление. Съдът 
обаче отново заяви, че 

има доказателства 
срещу Харалампиев

„Намирам го за справедливо, в край-
на сметка след 18 дни изтича максимал-
ният срок за задържане”, заяви адвока-
тът на Харалампиев Николай Кокинов 
по повод съдебното решение. Той 
обясни, че досега не са искали клиентът 
му да излезе на свобода, защото щели 
да се появят упреци, че се пречи на 
разследването и се бави процесът.

Кокинов съобщи, че близките на 
Харалампиев

ще събират пари от 
познати и роднини

и ще внесат сумата за излизането му.
Харалампиев беше задържан през 

октомври 2018 г. по обвинение, че е ръ-
ководил организирана престъпна група 
за документни престъпления и подку-
пи. Заедно със служители на Агенцията 
за българите в чужбина Харалапиев 

издавал фалшиви удостоверения за 
български произход, които са необ-
ходими за придобиване на българско 
гражданство по облекчена процедура, 
твърди прокуратурата. Членовете на 
групата са получавали подкупи за това.

При специализираната акция в аген-
цията бяха задържани 20 души, но об-
винения бяха повдигнати на четирима, 

от които Харалампиев и секретарят на 
ДАБЧ Красимир Томов бяха оставени в 
ареста. Преди месец Специализираният 
съд реши да остави в ареста бившия 
шеф на ДАБЧ, след като той за първи 
път поиска по-лека мярка за неотклоне-
ние. Той обжалва решението.

Заради скандала в края на миналата 
година министър-председателят Бойко 

Борисов нареди проверка 
на над 40 000 души 

получили български паспорти. След 
приключването й от ДАНС обявиха, че 
ще отнемат гражданствата на осем чуж-
денци, сдобили се с български паспор-
ти срещу инвестиции, които обаче така 
и не са направили. 

Въпреки ангажимента на ДАНС до 
момента натурализациите не са отнети, 
тъй като проверка на „Свободна Евро-
па“ показа, че агенцията така и не бе 
завършила процедурата. Това се случи 
в средата на май, но после от ДАНС 
отново започнаха да проверяват про-
верката, която вече са направили. Сред 
получилите гражданства е съпругата 
на първия вицепрезидент на ВТБ Юрий 
Соловьов – Галина Улютина.
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Н
ова предполагаема жерт-
ва на серийния убиец с 
корени от България бе 
открита в Кипър.

Завързано тяло е 
намерено в трети куфар, 

потопен в токсичното Червено езеро в 
страната. За тежест в куфара е имало и 
тротоарни плочи, за да потъне по-бър-
зо, съобщават кипърските медии.

Смята се, че тялото, подобно на пър-
вите две, открити в куфари в Червеното 
езеро, принадлежи на жертва на арес-
тувания в края на април 35-годишен 
армейски капитан Никос Метаксас. Той 
вече призна за убийството на 7 жени. 
Досега полицията е открила 7 тела, а 
търсенето продължава.

Заподозреният за серийните убий-
ства е с корени от България. Майка му 
е българка от Стара Загора, а баща му 
– кипърец, следвал в България. Двамата 
се запознали като студенти, имат две 
деца – Никос и по-малката от него Лени. 
Разводът между родителите бил тежък 
и съпроводен с много скандали. След 
раздялата на родителите Никос заживя-
ва с баща си в Кипър, а Лени остава при 
майка си в България.

Ужасяващите разкрития за серийния 
убиец на жени ужаси Кипър в начало-
то на май. Засега се знае, че жертвите 
на армейския генерал са от различни 
националности.

Не се изключва сред тях 
да има и българки

Възможно е убитите да са десетки 
и сред тях да има гражданки на Шри 
Ланка, Великобритания, Украйна, 
Филипини, Китай, Румъния, Виетнам, 
Грузия, Кения, Конго, Камерун, Сомалия. 

Списъкът наистина е страховит, сякаш 
е колекционирал жените по държави, 
коментират от разследването.

Жените са били убивани в продъл-
жение на години, те са на различна 
възраст, има и няколко пенсионерки.

Началникът на кипърската полиция 
Кипрос Михаилидис описа последната 
находка в Червеното езеро като нещо, 
което не е преживявал досега в 42-го-

дишната си полицейска 
кариера. В куфара, открит 
преди дни, се предполага, 
че е тялото на 29-годишна-
та Марикар Валдес. Според 
сайта „Политис”, цитиран от 

„Катимерини”, тя е от Филипините.
Сред предполагаемите жертви на 

бившия армейски генерал са и две 
момичета – на 6 и на 8 години, които са 
дъщери на изчезналите.

Смята се, че две от жертвите са от 
Филипините – майка и дъщеря. Майка 
и дъщеря от Румъния също са сред 
предполагаемите жертви на убиеца, 
както и една жена от Непал. Повечето 
от чужденките са

работели като домашни 
помощнички

на острова и са изчезнали между сеп-
тември 2016 и август 2018 г.

Досега в Червеното езеро бяха от-
крити телата на 36-годишната румънка 
Ливия Флорентина Буня и на 8-годиш-
ната й дъщеря Елена, които според 
признанията на обвиняемия Никос Ме-
таксас са били убити през септември 
2017 г. Според информация на „Филе-
лефтерос” полицията продължава да 
издирва три жени, които са разговаря-
ли със заподозрения и все още не са 
открити. Продължават проучванията и 
в езерото Меми, където според твър-
денията на Метаксас се намира тялото 
на 6-годишното момиче.

Междувременно стана ясно, че бъл-
гарският модел Теа Георгиева е била 

снимана от серийния убиец Никос 
Метаксас в Кипър.

Младата жена е отбелязала, че 
отношението му е било много 
професионално и той се появявал 
наред с публични личности като 
бившия президент на страната 
Деметрис Кристофиас.

Малко след първите разкрития 
за зверствата на Никос кипър-
ският министър на правосъдието 
Йонас Николау подаде оставка. 
Той и министерството му бяха 
подложени на обществен натиск, 
тъй като хората в Кипър смятат, че 
полицията е бездействала и не е 
обърнала внимание на сигналите 
за изчезналите чуждестранни 
гражданки. Обществеността в Ки-
пър е разтревожена и недоволна 
и от това, че масовите убийства са 
останали незабелязани от поли-
цията в продължение на цели три 
години.

Полицията заяви, че се води 
вътрешно разследване за евенту-
ални нередности.

В Кипър – нова жертва В Кипър – нова жертва 
на серийния убиец с на серийния убиец с 
корени от Българиякорени от България

Полицейският началник на острова не е Полицейският началник на острова не е 
виждал такива престъпления за 42 г.виждал такива престъпления за 42 г.

Част от жертвите на Никос Метаксас

Червеното езеро, където са открити някои от жертвите



Полицейският началник на острова не е 
виждал такива престъпления за 42 г.
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А
дминистрацията по хра-
ните и лекарствата (FDA) 
установи, че химични 
вещества, причиняващи 
рак, са налични в млякото, 
месото и дори в шоколадо-

вите торти, продавани в САЩ. Докладът 
все още не е публичен, но данни от него 
изтекоха сред някои учени и достигнаха 
до медиите.

Части от проучването бяха предста-
вени през миналия месец на научна 
конференция в Хелзинки. В доклада се 
казва, че вещества от групата на пер-
флуороктановата киселина, използвана 
за покритие на тигани и тенджери, се 
съдържат в редица хранителни проду-
кти. Споменатите вещества се наричат 
перфлуорни и полифлуорни алкилати 
(PFAS) и се оказва, че присъстват в 
дневното меню на всяко семейство в 
Америка, без хората да подозират, че 
са вредни за тях. Тези алкилати са над 
5000 на брой синтетични вещества и 
като перфлуороктановата киселина се 
определят като

„вечни химикали“
защото се разграждат изключително 
бавно в околната среда и човешкия 
организъм. Те се използват не само за 
покритие на домакински съдове, но и 
в препарати за премахване на петна 
по дрехите, почистващи препарати, 
хранителни опаковки и дори в пяната 
на пожарогасителите.

За префлуороктановата киселина 
(PFOS) е известно, че е силен мутаген, 
т.е. може да образува ракови клет-
ки. Доказано е въздействието й при 
възникването на рак на простатата, 
женските полови органи, левкемия.

Други алкилати от тази група са 
перфлуорооктансулфоновата киселина 
(PFOA) и още един полимер (GENX), съз-
даден да замести перфлуороктановата 
киселина, също използван за тефло-
ново покритие. Учените са открили, че 
двете съставки

нарушават функцията 
на черния дроб

Те водят до болести на щитовидна-
та жлеза, а също и до увеличение на 
лошия холестерол и теглото, влияят на 
фертилността, действат отрицателно на 
хормоналния баланс и водят до разви-
тие на ракови заболявания.

Вредните алкилати замърсяват 
почвата и въздуха, а оттам и храната и 
водата,

които хората консумират. В изслед-
ването на FDA се посочва, че 14 от 
91 изследвани проби с вода са били 
замърсени с тях. Освен това 50% от 
изследваните проби с месо и морски 
храни са били също замърсени. В още 
по-подробен пример е описано, че ал-

килатите от групата PFAS били налични 
в месото и млякото на крави във ферма 
в Ню Мексико, намираща се само на 
10 мили (16 км) от военна база, в която 
се използва пяна за гасене на пожари. 
„За разграждането на тези съставки, 
след като кравите са били изложени 
на действието им в продължение на 
месец, ще е необходим период от поне 
година и половина“, пише в доклада.

Установено е и че месото и млякото 
на кравите

ще продължи да съдържа 
тези вещества

дори и след като кравите вече не са из-
ложени на неговото действие. А водата 
в района на същата ферма е съдържала 
35 пъти повече вредни алкилати от 
допустимото от агенцията по околна 
среда.

От FDA са изследвали и плодове и зе-
ленчуци, продавани на пазар в близост 
до фабрика, произвеждаща полимера 
GENX. Oт 16 изследвани марули 15 били 
замърсени с него. И макар от FDA да 

считат резултатите за спорадични и за 
недостатъчни, се смята, че замърсява-
нето с изброените вещества е повсе-
местно, различни групи за защита на 
околната среда посочват, че това не е 
така и че много от храните в магазините 
са замърсени. От FDA отговарят, че не 
са притеснени толкова за храни като 
месото, млякото или марулите, колкото 
за пакетираните шоколадови торти – те 
били със съдържание на вредните син-
тетични химикали 250 пъти по-високо 
от допустимото.

От FDA обещават също да създадат

сайт за всички 
резултати

от научните изследвания по въпроса, 
с което да отговорят на въпросите 
на хората. Защитници на околната 
среда призовават Конгреса да приеме 
федерален закон за перфлуорните и 
полифлуорните алкилати, а също и 
агенцията за околна среда да въведе 
допустими количества за питейната 
вода и храните.

Месо, мляко и торти – заразени Месо, мляко и торти – заразени 
с химикали, причиняващи ракс химикали, причиняващи рак

Администрацията по храните и лекарствата Администрацията по храните и лекарствата 
откри вредни вещества и в плодове и зеленчуциоткри вредни вещества и в плодове и зеленчуци

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com





BG ТЕЛЕГРАФ
България и Македония изграждат България и Македония изграждат 
обща инфраструктураобща инфраструктура

България и Македония при-
зовават за бързо изграж-
дане на транспортната и 

енергийната инфраструктура меж-
ду двете страни. Това стана ясно 
след заседание на Съвместната 
междуправителствена комисия с 
участието на министрите на външ-
ните работи Екатерина Захариева 
и Никола Димитров.

В изказванията си двамата министри наблегнаха на необходимостта от уско-
рено изграждане на транспортен коридор номер 8, който ще осигури по-добра-
та свързаност в региона. Захариева изтъкна, че има осигурено финансиране.

МС с център по МС с център по 
пътна безопасностпътна безопасност

Предложих Министерският 
съвет да създаде Национа-
лен координационен цен-

тър по пътна безопасност, съобщи 
министърът на вътрешните работи 
Младен Маринов. Министър 
Маринов коментира пътнотранс-
портен инцидент на АМ „Хемус“, 
при който шофьори от десетки 
автомобили бяха принудени да 

стоят блокирани в тунела „Витиня“. Според него АПИ е предприела светкавични 
действия да засили вентилационните системи на тунела и в рамките на 20 мину-
ти шофьорите са били изведени от мястото на инцидента.

„Булгаргаз“ иска по-ниска „Булгаргаз“ иска по-ниска 
цена на газацена на газа
„Булгаргаз“ предложи по-

ниска цена на природния 
газ през третото три-

месечие заради алтернативните 
доставки на синьо гориво. Дъщер-
ното дружество на Българския 
енергиен холдинг (БЕХ) предложи 
на КЕВР да утвърди за третото 
тримесечие цена от 44,90 лв./MWh 
(без цени за достъп, пренос, акциз 
и ДДС). Тази цена е с 0,6%, или 0,27 лв./MWh по-ниска от утвърдената за второто 
тримесечие.

Посланикът на САЩ Посланикът на САЩ 
с орден „Стара планина“с орден „Стара планина“

Президентът Румен Радев 
награди посланика на САЩ 
Ерик Рубин с орден „Стара 

планина“ I степен. Държавният 
глава отбеляза, че най-голямото 
българско отличие се дава на аме-
риканския посланик за неговия 
безспорен принос и всеотдайна 
работа за развитието на двустран-
ните отношения. Той подчерта, че 

на посланик Рубин се падна честта да ръководи посолството на САЩ в период 
на важни геополитически предизвикателства, с които американският дипломат 
се е справил отлично.

Възстановяват Възстановяват 
ГКПП-ЗлатаревоГКПП-Златарево
Започнаха възстановителните 

дейности на изгорялата сграда на 
администрацията на ГКПП-Златаре-

во. Огромен пожар изпепели сградата. 
Пожарът беше причинен от късо съедине-
ние. Изгоряха компютри и техника. Заради 
пожара граничният пункт със Северна 
Македония бе затворен изцяло за 24 часа.

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24
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Call me today to discuss your options.
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BG учителка в Атланта получи BG учителка в Атланта получи 
френски академичен орденфренски академичен орден

С
амо 20 американци 
са били положени с 
френския академичен 
орден (Ordre des Palmes 
Académiques) – една от 
най-големите награди, 

която Франция присъжда на чужденци 
в областта на образованието и култу-
рата. Сред тях вече е и българката д-р 
Светослава Димова – преподавател в 
гимназията Campbell в Смирна – пред-

градие на Атланта, където живеят и учат 
много българи.

Д-р Димова стана рицар на този ор-
ден от генералния консул на Франция в 
Атланта Луи дю Корал.

 “Да получа тази награда е най-голя-
мата чест, която мога да си представя. 
Това беше изненада. Много съм щастли-
ва и благодарна”, каза д-р Димова при 
получаването на отличието.

Френският академичен 
орден е създаден 

от Наполеон 
през 1808 г. и се връчва на хора, които 
са допринесли значително за престижа 

на френската култура и образование. 
Наградата отличава техните усилия, 
таланти и дейности в тази област. А кой 
да я получава избира специален съвет, 
председателстван от сегашния минис-
тър на образованието на Франция.

Д-р Димова е директор на отдела по 
чужди езици в гимназията Campbell 
и специално отговаря за френската 
програма. “За мен френският е езикът 
на друго раждане”, каза тя по време на 

церемонията. Д-р Димова организира 
обучения и обменни програми между 
децата в Атланта и Франция. И ако тя е 
била изненадана от високото отличие, 
то нейните ученици съвсем не са. “Тя 
един от най-големите мотиватори и 
насърчители в моя живот и 

тази награда е признание 
за всичко, което тя прави 

за учениците си”, казва Джак, който учи 
в гимназията Campbell.

Д-р Димова и нейните ученици участ-
ват в програма, с която създават книги 
на френски език, които се изпращат 
на училища в държавите Бенин и Кот 
д’Ивоар в Западна Африка.

Българката е родена в Стара Загора, 
където завършва езиковата гимназия 
“Ромен Ролан”. Следва френска фило-
логия в Софийския университет “Св. 
Климент Охридски”, а след това магис-
тратури и докторат в Auburn University 
и Georgia State University.

Д-р Димова ръководи и проекта 
в гимназията Campbell по Междуна-
родния бакалауреат (International 
Baccalaureate) – специална програма, 
създадена в Швейцария, където децата 
сами избират какво да учат, а диплома-
та е единствената за средно образова-
ние, призната в цял свят.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Какво е Международният бакалауреат Какво е Международният бакалауреат 
(International Baccalaureate Diploma)(International Baccalaureate Diploma)

М
еждународният бакалауреат 
(International Baccalaureate 
Diploma) е документ за 
средно образование, който 

засега е единствената международно 
конвертируема диплома, която се при-
знава изцяло или частично (дава само 
определени кредити) в университети 
в цял свят, независимо в коя държава 
е придобита. Това е така, защото по 
тази програма имат право да обуча-
ват само училища, оторизирани от 
организацията на Международния ба-
калауреат (International Baccalaureate 
Оrganisation – IBO).

Тази независима международна об-
разователна институция със седалище 
в Женева, Швейцария, е създадена 
през 1968 г. по инициатива на учили-
щето на ООН в Ню Йорк и на Междуна-
родното училище в Женева. Поводът 
за нейното възникване е необходи-
мостта да се преодолеят различията 
между множеството образователни 
системи по света и по този начин да 
се улеснят децата, които са принудени 
често да сменят държави и училища 
заради международните кариери на 
своите родители.

Днес близо 4,500 училища в повече 
от 147 държави предлагат една или 
повече академични програми на IBO 
на около 910 хил. ученици. 

Дипломната програма на IBO обеди-
нява най-добрите страни на няколко 

образователни системи. Учебният 
процес се ръководи, администрира и 
оценява от международната органи-
зация. Преподавателите в програмата 
минават през задължителен квалифи-
кационен курс и се сертифицират от 
IBO. В света обучението е разработено 
на английски, френски и испански 
език.

Програмата на IBО е балансирана 
двегодишна с учебен план и система 
на оценяване, която изисква ученици-
те да се обучават по всички дисци-
плини. В същото време тя е гъвкава и 
позволява приспособяване към инте-
ресите и възможностите на учениците.

Учебната година започва в началото 
на септември с т.нар. IB Retreat – дву-
дневна среща между IB ученици и учи-
тели, на която кандидатите получават 
подробна информация за различните 
IB предмети и график с дейностите и 
сроковете за предаване на писмените 
задания.

Успешното участие на учениците 
в Дипломната програма изисква 
ефективно разпределение на времето 
и спазване на сроковете за изпълне-
ние на задачите, поясняват учители. 
Те не крият, че често натоварването е 
по-голямо, отколкото при обичайните 
програми в училище. Става дума не 
толкова за обем на работата, колкото 
за изискванията към нейното качест-
во.
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А
мериканската агенция за 
транспортна сигурност 
(TSA) излезе с доклад за 
работата си по летищата за 
2018 година и изнесе данни 
за това колко са намерени-

те скрити оръжия, които различни път-
ници са опитали да качат на самолета 
без разрешение.

За миналата година агентите на TSA са 
проверили общо 813,8 млн. пътници и 
служители на авиокомпании. Това пра-
ви по 2 милиона души на ден и е с 5,5% 
повече в сравнение с 2017 г. Най-висок 
е бил броят на пътуващите със самолет 
през пролетта, лятото и около Деня на 
благодарността.

Също за 2018 г. 

броят на откритите 
оръжия в чекирания 

багаж е бил 4239
или 82 оръжия на седмица. 86% от всич-
ки намерени оръжия са били заредени 
и готови за моментална употреба, кое-
то, отбелязват от TSA, е рекорд в срав-
нение със статистиката досега. Месецът 
с най-много конфискувани средства за 
нападение е бил август. Тогава са иззети 
32 оръжия.

Ето я и петицата на градовете и 
летищата с най-много намерени скрити 
оръжия:

1.  АТЛАНТА – международно летище 
„Хатсфийлд-Джаксън“ – 298 оръ-
жия (253 заредени)

2.  ДАЛАС – международно летище 
‚Далас-Форт Уорт“ – 219 оръжия 
(193 заредени)

3.  ФИНИКС – международно летище 
„Скай Харбър“ – 129 оръжия (120 
заредени)

4.  ДЕНВЪР – международно летище 
„Денвър“ – 126 оръжия (95 заре-
дени)

5.  ОРЛАНДО – международно лети-
ще “Орландо“ – 123 оръжия (112 
заредени)

В десетката влизат още междуна-
родното летище „Холивуд“ във Форт 
Лодърдейл с 96 открити оръжия, меж-
дународното летище в Нешвил – с 86 и 
второто летище в Далас „Лав Фийлд“ с 
83 открити оръжия.

От TSA посоч-
ват, че

дори са 
намерили 
и граната

Това е 
станало на 27 
ноември 2018 г. 
на международ-
ното летище 

„Маккъран“ в Лас Вегас. Агентите дават 
и примери за умели опити за скриване 
на оръжия, които обаче са засечени от 
скенерите. На летището в Уичита на-
пример е намерен гребен, който имал 
и острие и можел да се използва като 
нож. Друг нож, скрит в пластмасова 
бутилка за лекарства, е бил задържан 
на летището в Спрингфийлд, Мизури. В 
чекиран багаж на летището в Минеапо-
лис пък били открити ножици, скрити 
във фолио.

Летищата в Атланта и Летищата в Атланта и 
Далас с най-много скрити Далас с най-много скрити 
оръжия в багажитеоръжия в багажите

През 2018 г. са откривани по 82 оръжия на През 2018 г. са откривани по 82 оръжия на 
седмица, повечето заредени и готови за употребаседмица, повечето заредени и готови за употреба

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com





US ТЕЛЕГРАФ
САЩ с посланик в ИракСАЩ с посланик в Ирак

Новият посланик в Багдад 
на САЩ, които неотдавна 
изтеглиха от Ирак персо-

нала си, който не е на оперативна 
работа поради напрежението в 
Залива, връчи акредитивните си 
писма на иракския министър на 
външните работи.

Матю Тюлър, бивш посланик 
в Кувейт и Йемен, вече е бил 
дипломат в иракската столица в миналото. Той бе утвърден на поста от Сената в 
средата на май, когато американската администрация изтегли дипломатите си, 
които не са на оперативна работа, от посолството в Багдад и от консулството в 
Ербил.

Туитър бил предубеден Туитър бил предубеден 
към консерваторикъм консерватори

Президентът на САЩ Доналд 
Тръмп е на мнение, че 
социалната мрежа туитър 

(Twitter) се отнася с предубежде-
ние към консервативните полити-
ци. „Туитър трябва да разреши на 
блокираните консерватори да се 
върнат обратно на тази платформа 
без каквито и да било ограниче-
ния. Това се нарича свобода на 

словото, нали. Правите огромна грешка!” написа Тръмп в туитър. Той не уточни 
за какви точно блокирани профили става дума.

„Хуавей“ засягал „Хуавей“ засягал 
националната сигурностнационалната сигурност
Американският финансов минис-

тър Стивън Мнучин заяви, че 
мерките на правителството на 

САЩ срещу китайския темекомуника-
ционен гигант Хуавей са свързани с 
националната сигурност, а не с търго-
вията. Министерството на търговията 
включи китайския телекомуникацио-
нен гигант в своя списък на юридиче-
ските лица, на които е забранено да 
правят бизнес с американски компании без специално разрешително. В черния 
списък попадат компании, чиято дейност е смятана за вредна за националната 
сигурност или за външнополитическите интереси на САЩ.

САЩ са отворени САЩ са отворени 
за преговори с Китайза преговори с Китай

САЩ са отворени за преговори 
с Китай по търговските въпро-
си, но евентуално споразуме-

ние ще трябва да почака до срещата 
на лидери на двете страни в края на 
месеца. Това заяви американският 
финансов министър Стивън Мнучин. 
Мнучин предупреди, че Вашингтон 
ще продължи с митата, ако не се 
стигне до споразумение. Пазарите 

ни сега са отворени за тях. Техните пазари не са отворени за нас, каза той.

„Рейтиън“ и „Юнайтед „Рейтиън“ и „Юнайтед 
текнолъджис“ се сливаттекнолъджис“ се сливат
Американските компании „Рейтиън” 

и „Юнайтед текнолъджис” обяви-
ха, че са се съгласили да се слеят. 

Със сделката, която се очаква да бъде 
завършена през следващата година, се 
създава една от най-големите компании 
в областта на отбраната в света. Това ще е 
най-голямото сливане в сектора. Новата 
компания на стойност над 120 милиар-
да долара ще обхваща авиационната и 
отбранителната промишленост.
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Д
жанюариъс Макгахан е жур-
налистът и военен кореспон-
дент, заради когото до нас са 
стигнали описания на звер-
ствата по време на Баташ-
кото клане и заради когото 

България получава закрила от Великите 
сили за запазване на своята незави-
симост преди и след Руско-турската 
война. Той е наречен Освободител на 
българите, макар че е американец. 

След края на войната Макгахан имал 
намерение да отпътува за Берлин, за 
да отрази мирната конференция между 
Османската империя и Великите сили, 
но се разболява от тиф. Умира на 9 
юни 1878 г. в Цариград. Погребан е в 
гръцкото гробище в присъствието на 
дипломати, военни кореспонденти и ге-
нерал-лейтенант Скобелев. Пет години 
по-късно по нареждане на ген. Филип 
Шеридан, военен министър по онова 
време, военният кораб „Паутхатън“ 
отнася тленните останки на журнали-
ста в Съединените щати. Погребан е в 
родния си град Ню Лексингтън, Охайо. 
На негово име са наречени улици в 
София, Пловдив, Панагюрище, Варна, 
Пещера и в други градове на България, 
а в Ню Лексингтън негови наследници 
са стартирали ежегоден фестивал.

Тази година се състоя 

41-вият фестивал в чест на 
Джанюариъс Макгахан

Той се проведе на 8 юни. И този път той 
стана възможен благодарение на уси-
лията на местната фондация „Макгахан“ 
и значимата роля на две американки 

– Карма Джийн Рауш и Барбара Мууни. 
През последните няколко години в 
организирането на фестивала активно 
се включиха и българското генерално 
консулство в Чикаго, както и българска-
та общност в Синсинати. 

Събитието започна с религиозна 
служба на гроба на Макгахан, отслуже-
на от отец Иван Малинов от най-старата 
българска православна църква – „Св. 
Троица“ в Медисън, Илинойс. Събрало-
то се множество поднесе цветя на гроба 
на американския журналист, както и на 
починалата през април 2019 г. дългого-
дишна организаторка на честванията 
Карма Джийн Рауш. От името на гене-
ралното консулство в Чикаго, както и от 
името на всички българи беше подне-
сен венец пред статуята на Макгахан в 
центъра на града. Статуята е изработе-

на в края на 70-те години на ХХ век от 
известния български скулптор проф. 
Любомир Далчев. Основно събитие по 
време на тазгодишните чествания беше 

преименуването на 
бившата Town Hall Ave. в 

Januarius A. MacGahan Ave. 
На тържествената церемония 

присъстваха кметът на града Трент 
Томпсън, председателят на градския 
съвет на Ню Лексингтън Дан Бетел, 
членове на градския съвет, обществе-
ници, множество българи. Сред гостите 
бяха проф. Джордж Вредевелд – ново-
назначен почетен консул на България 

в Охайо, Лоръл Томбази 
– президент на Конгреса 
на източноевропейците в 
Охайо, Симеон Гаспаров 
– председател на Съюза 
на българските писа-
тели в САЩ и по света, 
Станислав Станимиров – 
председател на Българо-
американския център 
за културно наследство, 
Фредерик Макгахан – 
правнук на Джанюариъс 
Макгахан. 

Генералният консул 
Иван Анчев прочете 
поздравителен адрес от 
името на заместник ми-
нистър-председателя по 

правосъдната реформа и министър на 
външните работи Екатерина Захариева. 
Поздравителни адреси (петиции) изпра-
тиха и председателят на Камарата на 
представителите на Конгреса на щата 
Охайо Лари Хаусхолдър и сенаторът 
от Сената на Охайо Джей Хотингер. За 
своята отдаденост в популяризиране-
то на живота и делото на Макгахан и 
ежегодните Макгаханови чествания 
генералният консул Иван Анчев беше

удостоен от кмета 
Томпсън с почетен символ
Ключ на град Ню Лексингтън. 

Традиционно  в рамките на програма-
та се провежда и научно-практическа 
конференция, по време на която се 
правят презентации за живота и делото 
на Джанюариъс Макгахан. Тази година 

преподавателят по история в колежа 
„ДеПейдж“ и „Ново българско училище 
в Нейпървил“ Камелия Попова предста-
ви презентация под наслов „Един заб-
равен герой: приносът на Джанюариъс 
Макгахан към българското освобож-
дение (1876–1878 г.)“. Изследването на 
г-жа Попова беше представено и като 

брошури (на български и английски 
език), които бяха издадени с финансо-
вото съдействие на ГК–Чикаго по линия 
на Комуникационната стратегия на 
Министерството на външните работи на 
Република България. Таня Макдермот 
от Българската асоциация в Синсинати 
представи живота на Карма Джийн 
Рауш. В края на събитието за доброто 
настроение се погрижи фолклорен със-
тав „Хайде“ от Кълъмбъс, Охайо, които 
изпълняват традиционен български 
фолклор.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Tя се намира в Ню Лексингтън, ОхайоTя се намира в Ню Лексингтън, Охайо

Кметът на Ню Лексингтън Трент Томпсън връчва на генералния консул 
Иван Анчев Ключа на град Ню Лексингтън

Кръстиха американска Кръстиха американска 
улица на Освободителя улица на Освободителя 
на българите Макгаханна българите Макгахан

Моменти от официалното откриване на Januarius A. MacGahan Ave 
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Б
ългарка, която твърди, 
че е била във връзка с 
известния британски 
филмов режисьор Май-
къл Уинър, се яви в съда 
в Лондон по обвинение в 

нападение и ограбване на вдовицата 
му. Жената отговаря за грабеж на вещи 
на стойност над 150 000 паунда – бижу-
та, творби на изкуството и пари.

48-годишната лична треньорка 
Гергана Георгиева (Gergana Georgieva) 
е обвинена в маскиране с перука по 
време на нападението с взлом на 
апартамента на Джералдин Уинър на 9 
октомври. Вдовицата била

бита с метален стълб, 
удряна с чайник

и вързана по време на грабежа.
След престъплението полицията 

предложи награда от 10 000 паунда за 
информация, посочвайки, че открад-
натите артикули включват диамантена 
висулка с форма на сърце, пари в 
брой, включително евро, и картина на 
базиликата „Свети Марк“ във Венеция 

от художника Франц Ричард Унтербер-
гер.

По време на заседанието на съда 
в Уестминстър стана ясно, че всички 
откраднати предмети освен един вече 
са възстановени.

Според някои източници Георгиева 
е от смесен брак между българин 
и англичанка. Тя твърди, 
че е била във взаи-
моотношения с 
Майкъл Уинър 
между 1999 и 
2002 г.

Дамата 
е аресту-
вана в 
четвър-
тък и е 
обви-
нена в 
петък, 
съоб-
щават от 
Скотланд 
ярд. Според 
обвинението 
Георгиева, която 
живее в апартамент в 
Ръсел роуд, Холанд парк, 
Западен Лондон, е откраднала 
ценни вещи на обща стойност 150 000 
паунда. Тя не е присъствала на крат-
кото изслушване, по време на което 
прокурорът Манджит Махал посочи 
обвиненията срещу нея. Окръжният 
съдия Маргот Колман я задържа в 
ареста и й каза, че тя ще се яви на 5 
юли в съда.

Майкъл Уинър е автор на повече 
от 30 филма, включително и сериала 
блокбъстър „Жажда за смърт“.

Прочутият режисьор 
почина на 77 години

в дома си в Кенсингтън през януари 2013 
г., след като дълго страда от черно-

дробно заболяване. 
Той е известен с 
поведението си на 
плейбой и бонвиван. 
След смъртта на 
Уинър съпругата му, 
бивша танцьорка, за 
която се е оженил 
през 2011 г., казва в 
изявление: „Майкъл 
беше прекрасен 
човек, блестящ, 
забавен и щедър. От 
живота ми излезе 
светлина.” По време 
на кариерата си ре-
жисьорът преоткри-
ва себе си и като кри-
тик на ресторанти, а 
появата му в реклама 
за автомобилна 
застраховка направи 

изключително популярна фразата: „Успо-
кой се, скъпа, това е реклама.“ Той също 
така основава и финансира полицейския 
мемориален тръст след убийството на 
депутатката Ивот Флечър пред либийско-
то посолство в Лондон през 1984 година.

Майкъл Уинър е от семейство на 
евреи – полякиня и руснак. Получава 

образованието си в училище 
„Сент Кристофър“ и 

Кеймбридж, където 
изучава право 

и икономика. 
След това 

за кратко 
минава през 
журналис-
тиката и се 
насочва 
оконча-
телно към 
киното. 

Една от най-
известните 

роли на про-
чутия актьор 

Чарлс Бронсън е 
именно в сериала на 

Уинър от 70-те и 80-те 
години на миналия век „Жаж-

да за смърт“.
Сериалът неведнъж попада в полезре-

нието на критиката, която го обвинява 
заради

изобилието от 
сцени на насилие

Въпреки това героят на Бронсън, 
който се бори срещу престъпниците 
със своите жестоки методи, си спечелва 
невероятно много почитатели. По повод 
кървавите сцени в тези серии през 1987 
г. Чарлз Бронсън заявява: “Мисля, че 
те се харесват най-вече на онези хора, 
които са станали жертви на престъпле-
ние, а властта не е успяла да им осигури 
нужната защита.”

Гергана Георгиева откраднала от жената Гергана Георгиева откраднала от жената 
пари и бижута на стойност 150 000 паундапари и бижута на стойност 150 000 паунда

Българка е обвинена в побой Българка е обвинена в побой 
на вдовицата на прочут на вдовицата на прочут 
британски режисьорбритански режисьор
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М
алко българско учили-
ще иска да превърне 
новата си собствена 
сграда не просто в 
неделно школо за бъл-
гарски език и история, 

а в първото наше двуезично училище, 
каквито имат поляците от десетилетия. 
Това обяви в специално предаване на 
живо на BG VOICE директорът на МБУ 
Живка Петрова. Тя гостува заедно с 
председателя на борда на директорите 
Георги Петров. “Амбицията ни е да по-
ложим основите на българо-английско 
двуезично училище – нещо подобно на 
езиковите гимназии. Децата ще могат 
да учат предметите и на български, и на 
английски”, каза Петрова. Сега те започ-
ват нужните постъпки за получаване на 
разрешения и одобрения от различните 
щатски и градски институции. Бюрокра-
цията  ще отнеме поне година. “Още от 
лятото започваме да правим първите 
постъпки. Това е доста голям проект 
и със сигурност няма да съм аз тази, 
която ще го завърши, но ще помагам на 
колегите”, каза г-жа Петрова. Според нея 
щатът Илинойс подкрепя изключително 
много двуезичните програми и не вижда 
причина да не успеят да постигнат целта 
си. Едно от предимството на такова 
училище е, че

 децата ще посещават 
учебни занятия само 

през седмицата
и ще имат занимания по английски 
и български едновременно, като ще 
получават американска и българска 
диплома. Живка Петрова вижда старта 
на проекта с няколко деца, но искрено 
се надява той да да се разрасне и в него 
да се включат повече. 

Сега от Малко българско училище 
събират още средства за предстоящи-
те ремонти и строеж на паркинг. Към 
момента постъпленията са малко над 27 
хил. долара. „Имаме за цел два проекта“, 
разясни Георги Петров. „Първо да сме-
ним подовете във всички стаи – пред-
виждаме това да струва между 40 хил. 
и 80 хил. долара заедно с боядисване 
и всичко останало по освежаване на 
сградата. Другият проект е изграждане 
на паркинг. Работата по паркинга няма 

да започне може би до началото на 
пролетта на следващата година, но ние 
можем да се подготвяме, да закупуваме 
материали, да се реши дали мястото ще 
се изравя или не“, посочи той.

“След като купихме сградата, срещаме 
много голяма подкрепа от българския 

бизнес, което показва, че българското 
общество тук се сплотява и върви наго-
ре”, каза Георги Петров.

В предишната кампания за закупува-
нето на сградата бяха събрани 176,472 
хил. долара. От тях 130 хил. долара са 
дадени за първоначална вноска, други 

След сградата – първото българско След сградата – първото българско 
двуезично училище в САЩдвуезично училище в САЩ

25 хиляди са отишли за разработване 
на проект за паркинг, който трябва да е 
готов най-късно догодина, а 7,237дола-
ра са били изхарчени за изследване на 
трафика в района. 

Цялата площ на 

имота се простира 
върху 5 градски парцела
Сградата, която е на бивше училище, 

и зелената площ са разположени на 
три парцела, а заедно с тях като част от 
сделката са придобити и две самостоя-
телни къщи. Класните стаи са 13, има и 
голям физкултурен салон. Това е голямо 
удобство за училището, тъй като само в 
основния филиал в Елк Гроув Вилидж се 
наемат 25 класни стаи, но са нужни стаи 
и за филиалите „Алеко Константинов“ и 
„Чуднотека“, които също се наемат. Стой-
ността на покупката е 1,3 млн. долара. 

„Сградата е на почти сто години, 
правена е от германски строители, каза 
Георги Петров. Строена е масивно, но по 
нея има още много работа“, допълни той. 
„Нямам думи да благодаря на всички, 
които ни подкрепиха, и на всички, които 
са заявили, че ще продължат да ни под-
крепят“, допълни Георги Петров.

Училището ще приюти учениците от 
филиала „Алеко Константинов“. „Имаме 
разрешение във всеки един момент 
в училището да има не повече от 200 
деца“, уточни госпожа Петрова. „При 
това положение предвижданията ни са, 
че там ще учат децата от „Алеко Кон-
стантинов“, където имаме 120 възпита-
ници, но като всяко ново училище то се 
разраства с по един клас на година. Ще 
изпълним и молбите на желаещите да се 
преместят от основния ни филиал в Елк 
Гроув Вилидж“, каза още директорката. 

Тя обяви, че в новото школо няма да 
има детска градина, което при пре-
дишния вариант за сграда предизвика 
съмнения за лична облага с пари от да-
рения. Петрова обясни, че да има детска 
градина е било изискване на общината 
в Елк Гроув Вилидж. „От общината 
имаха условие, че ще можем да купим 
сградата, ако запазим детската градина 
там. Затова ние спонтанно решихме да 
имаме детска градина, но в сегашната 
сграда няма да има такава“, категорична 
е Петрова.

Малко българско училище си поставя Малко българско училище си поставя 
нова амбициозна цел и започна нова амбициозна цел и започна 
кампания за събиране на средствакампания за събиране на средства

Цялото предаване с гости Живка Петрова и Георги Петров 
може да гледате на www.BG-VOICE.comm



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Люис Хамилтън Люис Хамилтън 
спечели Гран приспечели Гран при

Световният шампион във Формула 1 
Люис Хамилтън отбеляза пета победа 
от началото на сезона. Той спечели 

Гран при на Канада, макар че не завърши 
първи. Успехът на Хамилтън дойде след 
5-секундно наказание на Себастиан Фетел, 
който стартира от полпозишън. Наказанието 
бе прибавено към времето на Фетел и той 
остана втори, което разгневи германеца. Успехът на Хамилтън е седми в Канада 
и така той изравнява рекорда на легендата Шумахер. 

Канада се подготвя за Канада се подготвя за 
ултрабърза 5G интернет услугаултрабърза 5G интернет услуга

Канада обяви, че се подготвя за ул-
трабърза 5G интернет услуга, слeд 
като разкри, че планира да направи 

по-голяма част от 5G спектъра достъпна 
от 2020 година. Правителството оценява, 
че 5G безжичните технологии могат да се 
превърнат в индустрия за 40 млрд. канадски 
долара (29,8 млрд. долара) в Канада до 2026 
г. и инвестира 199 млн. канадски долара 
за петгодишен период, за да модернизира 

оборудването си. Отава все още не е обявила дали ще използва 5G оборудване, 
предоставено от Huawei Technologies.

Изслушвания за екстрадиранетоИзслушвания за екстрадирането  
на Ванчжоу през януари 2020 на Ванчжоу през януари 2020 г. г. 
Изслушванията в съда за екстрадицията 

на финансовата директорка на „Ху-
авей” Мън Ванчжоу от Канада в САЩ 

ще започнат през януари 2020 г.  Очаква се 
делото да приключи до октомври. Ванчжоу, 
която бе пусната на свобода под гаранция, не 
се яви в съда. Адвокатите й казаха, че ще вне-
сат иск, за да възпрепятстват екстрадирането 
й. „Хуавей“  заяви в комюнике, че предполага-
емите й действия не представляват престъп-
ление според законодателството на Канада. 

Забрана на пластмасата за Забрана на пластмасата за 
еднократна употреба от 2021 г. еднократна употреба от 2021 г. 

Правителството на Жустен Трюдо ще 
забрани пластмасата за еднократна 
употреба през 2021 година. В списъка 

са включени пластмасови бъркалки за 
напитки, чинии и други прибори за хранене, 
както и пластмасовите пръчки за балони. 
Това е част от широкомащабната стратегия 
за справяне с проблема със замърсяването 
от пластмаса. Пълният списък на пластма-
сите, които ще бъдат забранени, ще следва 

модела, избран от ЕС, който вече гласува за забрана на продукти, произведени 
от оксиразградими пластмаси. 

Военните шпиони ще събират Военните шпиони ще събират 
информация за канадските информация за канадските 
граждани граждани 

Военните шпиони могат да събират и 
споделят информация за канадските 
граждани, включително случайно 

придобити материали, доколкото те могат да 
подпомогнат законно разследване според 
новоразкрита федерална директива. Перспек-
тивата агенти от отбранителното разузнаване 
да имат лични данни за канадците тревожи за-
щитниците на гражданските свободи. Не е ясно колко от тези данни са случайно 
събрани от огромното киберпространство. Според инструкцията всяка инфор-
мация трябва да има „пряка и непосредствена връзка” с военна операция.
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Б
ългаринът Георги Стрезов 

и колегите му са написали 

музика за серията „Соло”, 

а сега ще участват и в но-

вата лента от поредицата 

„Междузвездни войни”, 

която предстои да излезе на екран.

Стрезов разказва, че работи с вир-

туални музикални инструменти от 6-7 

години и един от клиентите им е Джон 

Пауъл, който ги харесал и им предло-

жил да работят за него по „Соло”.

„Работата ми в „Междузвездни вой-

ни” не се получи от раз.

Имаме клиенти 
от цял свят

и един от тях е композиторът на филма 

„Соло” Джон Пауъл. Той се свърза с нас 

и така започнахме“, обясни Стрезов.

Той сподели, че му пращат ексклу-

зивни кадри от филма, за да може да 

композира.

„В случая с „Междузвездни войни” 

има много рестрикции и не видяхме 

нищо от филма. В новия филм един от 

персонажите е свързан с тема, която е 

изпята от народни гласове – от хора на 

Ваня Монева”, каза композиторът.

Талантливият музикант допълва, че 

много хора в неговия бранш нямат 

представа къде се намира България, но 

въпреки това са наясно с музиката ни.

„Винаги съм обичал да слушам 

музика и решението да се занимавам 

професионално е, когато се запознах 

със софтуер за правене на музика.

В България имаме страшно много 

уникални неща – гласове, музика, 

хорови традиции. Ние обаче като че ли 

не ги използваме правилно”, разказва 

Стрезов.

Георги Стрезов винаги е гледал на 

филмовата музика със страст – започ-

ва да се интересува и работи в тази 

сфера още на 15 години и от тогава до 

сега е написал музика за множество 

проекти, като например телевизион-

ните сериали „Дървото на живота”, „На 

границата”, пълнометражните филми 

„Събирач на трупове”, „Номер 1000”, къ-

сометражните филми „Жената на фара”, 

„Мълчанието”, „Кратка почивка на края 

на пътя”, носителите на награди „69”, 

„Пътят на пилигрима”, „Зала номер 4” 

и „Игра на топчета”. Той пише музика-

та за откриването на Световното по 

Художествена гимнастика през 2012 

г., участва в документалната поредица 

„Пътят на човешката цивилизация”. 

Освен това

пише и музика за 
компютърни игри

сред които Victor Vran на Haemimmont 

Games, Guns & Robots на Masthead, 

Strength of the Sword 3 на Ivent Games. 

Реализирал е и музика за театрални 

продукции, телевизионни реклами, 

радио предавания и има редица кон-

цертни произведения.

Георги учи оркестрация при един от 

най-прочутите и ерудирани български 

композитори – проф. Александър Теке-

лиев. Завършва магистратура хорово 

дирижиране при световно известния 

диригент на Хора на софийските 

момчета проф. Адриана Благоева. 

Използвайки своите знания, Георги 

Стрезов работи на професионално 

ниво и музиката, която пише, може да 

се изпълни и със синтезатори, и в кон-

цертната зала. Може би най-важното 

умение, което притежава, е, че може да 

се включи в къси срокове и да работи 

в екип – качества, които са жизнено-

важни в индустрията днес.

В края на 2012 Георги създава и 

Strezov Sampling – успешна и световно 

известна компания за семпли, чиито 

продукти се използват навсякъде по 

света от имена във филмовата и гейм 

музика. По-късно работи заедно с 

популярната трейлър компания Two 

Steps From Hell, като извършва препро-

дукционна работа по техните албуми 

Colin Frake, Battlecry и Sun на Томас 

Бергерсен. През 2014 г. оркестрира 

музиката за пълнометражния филм 

Listening, дело на английския компози-

тор Edward Patrick White. Има удоволст-

вието да отиде в престижното студио 

Sphere в Лондон, където дирижира 

камерен щрайх оркестър от музиканти 

на Лондонска филхармония. Пише и 

редица уроци за музикална продук-

ция, които се радват на международна 

популярност.

Българин пише музиката Българин пише музиката 
за за „„Междузвездни войниМеждузвездни войни““

Филмите винаги са били Филмите винаги са били 
страст за Георги Стрезовстраст за Георги Стрезов
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А
нтони Христов е сред мно-
го успешните и талантливи 
българи, направили бляс-
кава кариера в Холивуд. 
Името му стои под едни от 
най-известните анимацион-

ни филми на последните десетилетия 
– „Феноменалните“, „Търсенето на Немо“ 
и „Уоли“. Вече 18 години той е художест-
вен директор в известното студио Pixar, 
което е носител на не един и два приза 
„Оскар“ за анимация.

Избягал преди години от България, 
сега Антони се завръща отново в Ро-
дината с амбициозна инициатива – да 
основе академия за визуално-дигитал-
ни изкуства в София. ARC Аcademy ще 
отвори врати есента и

ще посрещне първите 
студенти

които ще изучават дигитални изкуства, 
разработка на игри, брандинг и прос-
транствен дизайн.

От бягството в Америка до завръща-
нето в България обаче минава дълъг и 
труден път. Той започва от София през 
80-те, минава нелегално през границата 
с Югославия, за да стигне отвъд Океана.

На въпрос как и защо е напуснал 
България, той признава, че не е бил 
воден от някаква възвишена мотива-

ция, каквато вероятно очакват да чуят 
повечето хора. „Беше си силно изра-
зено чувство за хулиганство”, споделя 
Антони. Той разказал на много хора, че 
планира да избяга през границата, сред 
тях и половината му съученици. „За 
щастие никой не ни предаде. Но според 
мен причината основно беше в това, 
че не ни вярваха. Не съм го мислил 
дори какво ще стане, след като избягам. 
Нямаше план Б”, спомня 
си днес Христов.

План А е Америка. „По-
вечето хора, които не са 
били в Щатите, познават 
Щатите през Холивуд, 
през филмите – а филмът 
е идеализирана версия на 
каквото и да е. Аз си представях, че там 
всички се състезават със спортни коли 
по улиците, защото съм гледал Bullitt 
навремето”, казва още той.

„За да съм честен – когато се озовах в 
Щатите след Австрия,

беше голямо 
разочарование

Ние отидохме в Холивуд и ни забиха 
в един хотел в най-гадната част на Холи-
вуд. Там се стрелят нощно време, викат, 
бият се… всякакви неща. Първото ми 
впечатление не беше добро, но беше 
цветно. Аз обичам такива цветни изпъл-
нения, така че ми беше много забавно”, 
разказва Антони Христов.

Преди да се потопи във филмовата 
индустрия, Антони минава през тази 
за бързо хранене. Първата му работа 
извън ресторанта е реклама за пощите. 
В нея той е пощаджия, който излиза от 
пощата и се превръща в орел. Това се 
случва през 1986 година. Оттам нататък 
колелото се завърта – от малката фир-
ма, с която работи над рекламата в по-
щите, Антони се озовава в студията на 
„Дисни“, където започва като асистент, 
който изчиства рисунките.

„Аз не съм от хората, които планират 

много нещата, аз съм от хората, които, 
като видят възможност, се възползват 
от нея“, споделя българинът. Той нарича 
себе си Форест Гъмп – винаги е там, 
където всичко се случва.

Така през 2000 година Антони 
Христов става художествен директор 
в Pixar. А вдъхновението му идва от 
абсолютно всичко.

Днес лампата на Pixar е може би 
най-известната лампа в света. Преди 18 
години обаче това съвсем не е така.

„Когато започнах да работя там, аз 
трябваше да го спел-вам, когато се 
обаждам на банката: „Къде работиш?” 
– „В Pixar”, „Как, PIckStar?” – „Не, Pixar – P-
i-x-a-r”, не знаеха, не бяха чували. Тогава 
там работеха около 200 души, сега са 
към 1400”, казва Антони Христов.

Сега той основава своя академия в 
София с амбициозната цел да помогне 
на младите българи да създадат профе-
сионални кръгове и

да се развиват 
в България

вместо да бъдат принудени да бягат в 
чужбина.

Заедно със специалиста в областта на 
рекламата Марин Джалалиев в момента 
той работи по организацията на учеб-

ните програми, разписанията и подго-
товката на техниката преди началото на 
академичната година в ARC Academy.

Учебната програма е създадена с 
помощта на партньорските компании 
и включва придобиване на умения за 
редица нови и все още малко познати 
професии в България в индустрии, кои-
то се очаква да отбелязват голям ръст в 
бъдеще.

Преди три години той създава подоб-
на академия в Рим, която още първата 
година обучава над 100 студенти. Целта 
е академията в София да се развие по-
бързо и в по-голям мащаб.

Антони разказва, че е бил изненадан 
от готовността на редица компании да 
помогнат и да участват в изграждането 
на ARC Academy. „Сякаш само чакаха да 
дойде инициатива от някъде.“

И бизнесът посреща идеята с отворе-
ни обятия.

“Забелязва се зрялост на българския 
пазар. Преди години би било неестест-
вено да бъдат събрани тези компании 
на едно място и да се работи с една цел. 
Управителите им са със съзнанието, че 
не могат да си крадат кадрите завинаги 
и затова са готови да инвестират в под-
готовката им“, допълва Антони.

Антони Христов – от България Антони Христов – от България 
до Холивуд и обратнодо Холивуд и обратно

Избягал през 80-те от Родината, днес той Избягал през 80-те от Родината, днес той 
се връща, за да основе академия в Софиясе връща, за да основе академия в София
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Т
е са млади, високообразо-
вани, дръзки и готови да 
превземат света. Те са Клубът 
на българските профе-
сионалисти от Вашингтон. 
Новото поколение българи в 

глобалния свят без граници разбива на 
пух и прах твърдението, че нашенци не 
си помагат в чужбина. Осъзнали са, че 
за всеки има място под слънцето и че 
заедно ще са по-силни в една от столи-
ците на световната политика и бизнес.

Мария Кръстева и Петър Стойков са 
с блестящо образование и кариера във 
Вашингтон, като от 5 години помагат 
активно и на доброволни начала на 
сънародниците си в региона. Създаде-
ният от тях Bulgarian Professionals Club 
събира професионалисти с успешна 
кариера с мисията да си помагат един 
на друг. В борда на организацията Ма-
рия е президент, а Петър – директор по 
партньорствата и съдружията.

В неправителствената организация 
членуват високообразовани и успешно 
реализирани в САЩ българи – фи-
нансисти и икономисти от групата на 
Световната банка и Международния 
валутен фонд, служители на големи IT 
компании, икономисти, лекари, инже-
нери, юристи и специалисти от всички 
сектори на американската икономика. 
И макар със своята професионална екс-
пертиза много от тях да вдигат високо 
летвата, Мария и Петър уверяват, че

клубът им 
не е елитарен

Ограничения за членство в него 
няма. Всеки българин във Вашингтон 
и региона може да поиска присъеди-
няване към фейсбук групата Bulgarian 
Professionals Club, като после сам 
преценява дали да остане. „За нас един-
ствено е важно човек да има желание 
да се развива в която и да било сфера, 
а ние му помагаме“, обяснява Петър. В 
момента във фейсбук групата членуват 
542 българи.

Идеята хрумва на Мария преди пове-

че от 5 години. Докато следва в Бостън, 
тя се интересува как се създават добро-
волчески организации и се свързва с 
местния Bulgarian Community Center. 
Пише техния бизнес план и решава да 
насочи доброволческата си дейност 
към българите в САЩ. „Много се въоду-
шевих от идеята да си помагаме един на 

друг – казва Мария. – Дадох 
си сметка, че всъщност моят 
успех в Америка е подпо-
маган от много ментори, 
интелигентни и добри хора, 
но в повечето случаи те не са 
били българи. Казах си: „А какво, ако 
са били българи? Колко по-лесно би ми 
било да се науча как да се държа, как 
да отговарям каква е средата тук?“ Във 
Вашингтон тя открива, че сред многото 
български организации няма такава, 
която да акцентира на професионал-
ното и академично развитие. Събира 
приятели в дома си – семейството на 
Боян и Евелина Станоеви, които през 
годините са ангажирани с българската 
общност чрез редица инициативи. Те 
споделят идеята на Петър Стойков и 
заедно с Димитър Милков основават 
клуба. Впоследствие се присъединяват 
още доброволци и в момента оператив-
ният комитет се състои от 9 души, които 
се срещат два пъти в месеца.

„Средата от българи тук е чудесна 
– много амбициозни и успели хора 
от всякакви сектори – казва Петър. – 
Българите тук сме страшно единни и 
много си помагаме. Аз съм от 12 години 
в чужбина, учил съм в Италия и Англия 
и навсякъде съм успявал да намеря 
качествена среда от българи, с които 
сме си помагали. Време е българите 
не само в Америка, но и по света да 
осъзнаем, че имаме огромен потенциал 
и огромна сила,

когато се държим 
един за друг

„Светът е глобален. Всеки може 
със самолет да отиде където иска, с 
технологиите общуваме свободно – 
допълва Мария. – Няма „българи тук“ и 
„българи там“, има един свят. Може би 
при нашето поколение, тъй като сме из-
раснали в следкомунистическа среда, 
го няма това разделение. Ако човек има 
национално самосъзнание, ако казва с 
гордост „Аз съм българин“, ако общува 
и с българи, и с чужденци и е себе си, 
няма да е дърво без корен.“

Основният фокус на работата на 
клуба е помощ в кариерното развитие. 
Организират уъркшопи за подобрява-
не на професионални умения, които 
могат да се приложат във всяка сфера: 
например как човек да работи върху 

своето резюме, как да го пригоди към 
най-високите стандарти в Америка; как 
да работи по своя профил в професио-
налната социална мрежа „Линкдин“. 
През април са се фокусирали върху раз-
витието на умения как да се предста-
виш добре в интервю с работодатели от 
всякакъв тип.

„Имаме доброволци, които се занима-
ват с човешки ресурси и професионал-
но развитие в различни международни 
организации и университети. Подобна 
консултантска дейност в САЩ се запла-
ща изключително скъпо – минимум 100-
200 долара на час, а ние го предлагаме 
безплатно за българи. Провеждаме и 
серии от срещи, на които наши членове 
разказват за своя път и успешен бизнес, 
за идеите си и се получава ценен обмен. 
Хората черпят от нас идеи, казват ни с 
какво се занимават и им помагаме, като 
рекламираме техния бизнес и занима-
ния“, допълва Петър.

В клуба са стартирали нова програма 
за

лични професионални 
консултации

която е представена в сайта им http://
www.bulgarianprofessionals.org/ „Искаме 
да помагаме на новодошли бълга-
ри. Това ноу-хау тук е много важно и 
труднодостъпно за тях, защото е много 
скъпо“, казва Мария.

Членовете на клуба са осъзнали, че 
социалните събития са не по-малко 
важни за българите в чужбина. Веднъж 
месечно се събират на неформални 
срещи на по питие. Много често на тях 
някои споделят, че търсят работа, други 
пък предлагат работа и по този начин 
се реализират. На тези срещи българите 
си общуват в личен и професионален 
план. „В нашия клуб кипи живот – казва 
Мария. – Нарекохме организацията си 
клуб, за да подчертаем, че сме общност 
от приятели. С едни от най-близките ми 
приятели българи, които са много ва-

Клуб на BG Клуб на BG 
професионалисти 
превзема 
Вашингтон

БОРЯНА АНТИМОВА

ия. – Дадох
щност моят 
е подпо-
ентори, 
обри хора,

учаи те не са
зах си: „А какво, ако 
К б

Организацията помага на Организацията помага на 
сънародниците ни да се сънародниците ни да се 
реализират по-добре в САЩреализират по-добре в САЩ

Мария Кръстева

Петър Стойков

Работна среща на борда
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жна част от моя живот, съм се запознала 

точно в нашия клуб.“

Те популяризират и всички културни 

събития на българи във Вашингтон. 

В града има 2 фолклорни състава, 

Bulgarian Community Center, който ор-

ганизира събори, Българско музикално 

общество, 2 български училища. Пар-

тнират си успешно и с посолството ни, 

а то им предоставя залата си за техните 

професионални серии за развитие.

За тях е много важно да запазят 

връзката с България. Развиват различ-

ни проекти, партнират си с благотво-

рителни организации като Children 

of Bulgaria, които подпомагат деца в 

неравностойно положение. „Създали 

сме хубава социална среда с професи-

онален и академичен фокус и голяма 

колективна сила – казва Мария. – С този 

опит можем и искаме да помагаме и на 

организации в България.“

С личните си кариери двамата са 

истинско вдъхновение за българите 

във Вашингтон. Петър е на 31 години. 

Роден е в София, завършил е Испанска-

та гимназия, бакалавърска степен по 

международни отношения в Американ-

ския университет в Рим и магистратура 

по европеистика в London School of 

Economics. Решава да търси развитие 

точно в тази сфера. Кандидатства за 

стажантска програма в Делегацията на 

Европейския съюз във Вашингтон. Идва 

в града с идеята това да бъде просто 

една спирка по пътя на кариерното 

му развитие, като после да се върне в 

Европа.

След завършването на програмата 

той

кандидатства в 
Световната банка

и от над 5 години работи там. Днес е 

експерт по дигитално развитие и ре-

форми в публичния сектор в различни 

държави. „Винаги когато мога, се опит-

вам да работя за България, осъществи-

ли сме няколко проекта със Световната 

банка – ка(зва той. – Във Вашингтон се 

чувствам чудесно, почти като у дома си, 

защото градът е много уютен и с много 

европейски вид, а средата – предразпо-

лагаща от всякакво 

естество.“

Мария е завър-

шила Английската 

гимназия в Пловдив. 

Печели пълна сти-

пендия за University 

of Richmond и през 

2006 г. завършва 

бакалавърска степен 

по икономика и 

бизнес администра-

ция. Мечтата й е да 

живее в Ню Йорк – 

„града, който не спи 

и е пълен с енергия“. 

Работи 4 години за 

„Джей Пи Морган 

Чейс“ – огромна бан-

ка в Америка, която оцелява по време 

на финансовата криза през 2008-а. Там 

е привлечена от бизнес мениджмънта. 

Завършва магистратури по бизнес в MIT 

(Масачузетски технологичен институт) и 

по публична администрация в Харвард. 

След това участва в различни органи-

зации като доброволец. Постъпва в 

консултантска фирма във Вашингтон, 

работеща с различни организации. 

След 3 години се премества в банка 

Capital 1, една от най-големите в ра-

йона, и е там от 2 години. Продължава 

да расте в кариерата си, в момента се 

занимава с кредитни карти – как да се 

дават и как се изплащат.

Мария е на 36 години, омъжена е от 3 

години. Съпругът й Рийд е американец 

и е управител на строителна компания. 

Семейството й живее в къща във Ва-

шингтон, имат си малък син на година 

и половина Теодор. Двамата правят 

голяма сватба в България. „Долетяха 

100 приятели от Америка, Австралия 

и Европа. „Винаги ми е било мечта да 

се омъжа в България. Сватбата беше в 

Пловдив, в български ресторант, с бъл-

гарски традиции, моят мъж изигра хоро 

– смее се Мария. – Исках да представя 

нашата култура и традиции и всичките 

100 души бяха възхитени. С половината 

от тях отидохме на екскурзия с автобус 

за една седмица из цяла България.“

Екипът в българското посолство във Вашингтон

На лекция за съвети за кандидатстване в университет пред учениците от 
българското училище във Вашингтон
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С
емейството на убития 
Венцислав Маргинов е 
опустошено. Той почина, 
след като беше нападнат 
след финала на Шампи-
онската лига – мач, който 

гледал с двамата си синове в заведение 
в Саутпорт, Англия. След мача (около 
10.30 ч. вечерта) Маргинов напуснал 
заведението със синовете си и бил 
нападнат от няколко души. Въпреки 
че бил откаран в болница, починал от 
раните си три дни след това – на 3 юни.

Близките на Венцислав

си взеха 
последно сбогом

с него в петък. Чрез полицията те 
казаха в изявление, че той е бил обичан 
от всички и е бил „работлив, лоялен и 
щедър“ баща, съпруг и син. „Неговите 
родители, които са на по 70 години и 
все още живеят в България, са напълно 
опустошени от смъртта му. Майка му 
дойде да го посети преди няколко сед-
мици и не знаеше, че това ще е послед-
ният път, когато ще го види жив“, пише 
още в изявлението.

„Всички ние се борим да разберем 
безсмисления начин, по който почина 

Венцислав. Бихме искали да благо-
дарим на всички за подкрепата и за 
техните пожелания и молим всички 
да уважават желанието ни за спокой-
ствие и уединение в този труден за нас 
момент.“

Маргинов е бил 
фен на „Ливърпул“

и се предполага, че през фаталната 
вечер е бил съборен на земята и удрян 
жестоко. Освен него ранен по лицето 

е бил и 28-годишният му 
син. Полицаи видели стъл-
потворението, пристигна-
ли на мястото и открили 
Венцислав в безсъзнание. 
Точното място на атаката е 
на улица „Лорд“ в близост 
до хотел „Скарибрик”. 
Задържан по случая е 
31-годишният Джеймс Пи-
тър Гелинг. След първото 
изслушване пред съдия 
чрез видеовръзка той е 
казал само „Благодаря, 
Ваша чест“. Гелинг остава 
в затвора. Той има и други 
престъпления в миналото. 

Предполага се, че делото срещу него 
ще започне през декември. Между-
временно „Уелингтън пъб“ в Саутпорт 
обяви, че организира събиране на пари 
за семейството на Венцислав, което ще 
се проведе на 15 юни.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Семейството му: Беше щедър, борим се да Семейството му: Беше щедър, борим се да 
разберем безсмисления начин, по който починаразберем безсмисления начин, по който почина

Българин, фен на Българин, фен на 
„„ЛивърпулЛивърпул““, беше убит в , беше убит в 
Лондон след финала на ШЛЛондон след финала на ШЛ
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Б
ългарският ММА боец 
Благой Иванов постигна 
втората си победа в UFC, 
след като надви австра-
лийската надежда в сме-
сените бойни изкуства Тай 

Туиваса на дългоочакваната галавечер 
пред стотици българи в Чикаго минала-
та събота.

Битката се проведе в пълните три 
рунда и накрая съдиите трябваше 
да решават изхода й, но и тримата 
логично присъдиха успеха на Багата  

(30:27/30:27/29:28).
Залата беше пълна с български при-

върженици, които подкрепиха родния 
боец в ММА. Знамена се 
вееха във всеки ъгъл на United 
center, а след обявяването на 
победителя и в октагона.

„Не беше най-трудният ми 
мач, но беше младо момче, 
корав съперник. Няма лесни 
срещи в UFC. Спечелих трите 
рунда, добре сме подготве-
ни, важното е, че победих”, 
сподели Багата в първото си 
интервю веднага след двубоя.

„Още във втората част мачът 
можеше да свърши, защото 
много хубаво го бях хванал. 

Горе-долу знаех, че сме в края на рунда. 
Времето изтече и това му помогна. На-
несе ми доста плътни удари с лакти, но 
аз бях подготвен и знаех, че ги използ-
ва. В началото му позволих да ме удря, 
за да усетя как му е борбата. Той беше 
тренирал главно да се пази”, допълни 
българският боец.

Туиваса залагаше на силни лоуки-
кове в крака на Багата, който влезе в 
този мач с проблемно коляно. „Усетих 
болки в крака в третия рунд, явно се 
беше натрупало доста. Всеки един от 
ударите доста се усещаше. Знаех, че ще 
го довърша във втория рунд, но дойде 
краят на рунда, времето му помогна. 
Усетих един-два лакътя доста силно, но 
бях подготвен за тези удари. В началото 

аз му позволих, за да му усетя играта, 
не беше нищо особено като съперник“, 
каза още Багата.

Той се обърна специално към бъл-
гарите, дошли да го подкрепят. “Искам 
да благодаря на всички българи, които 
ме подкрепиха, на всички зрители, 
на моето семейство. Благодаря им за 
подкрепата. Това го правя за България и 
за тях. Докато мога, ще продължавам да 
побеждавам”, заяви Багата.

„Сега искам да си взема малко почив-
ка, защото не можах много да си почина 
след предишната среща. За следващия 
мач мисля, че ще съм готов в края на 
годината. Може да се срещна с един 
поляк – Мартин. Не знам дали е в топ 
10. С Дерек Луис също мога да се бия, 
говорил съм за това с мениджъра ми. 
Той е в топ 5, това е целта ми”, призна 
Иванов.

Но целта на най-добрия ни ММА боец 
е една: “Нашата цел е да се бием с бой-
ци от топ 5, за да може по всяко едно 
време да сме готови за мач за колана”, 
каза Багата.Т

ай Туиваса, който има обичай при 
победа да пие от обувката си, 
този път трябваше се утеши след 
загубата си от Благой Иванов. И 

го направи с бутилка българска ракия 
“Бургас 63”, подарък от Багата.

Австралиецът написа в Instagram про-
фила си: “Говорихме преди битката с Бла-
гой Иванов и си казахме, че ще трябва 

да наваксаме след битката ни с по едно 
питие. Когато се прибрах в хотелската 
си стая, видях, че имам голям подарък 
от България. Благодаря на Благой и на 
екипа му, че се срещнахме. Благой, ако 
дойдеш в Австралия, аз ще ти върна 
услугата. Ти беше по-добър в тази битка.”

Туиваса завършва с цитат от Арнолд 
Шварценегер: Ще се върна!

Тай Туиваса се утеши за Тай Туиваса се утеши за 
загубата с ракия „Бургас 63“загубата с ракия „Бургас 63“

Цялото интервю с Благой Иванов-Багата 
след победата може да гледате на 
www.BG-VOICE.com 

Багата ступа Бам Бам и развя Багата ступа Бам Бам и развя 
българския флаг в United centerбългарския флаг в United center

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com Н

ай-добрият български 
боец в смесените бойни 
изкуства Благой Иванов-
Багата заслужи $113,500 

за победата си срещу австралиеца 
Тай Туиваса на турнира UFC 238 в 
Чикаго.

Багата получи за участието си в 
галата $55,000, $55,000 бонус за по-
бедата си и $3,500 бонус за един от 
най-интересните двубои на UFC 238.

Най-богат от Чикаго си тръгна 
шампионът в категория “петел” Хе-
нри Сехудо, който заслужи  $440,000 
за участието си и победата над Мар-
лон Мораес, а Валентина Шевченко 
е втора по доходи – $300,000.

НАД $100,000 НАД $100,000 
ХОНОРАР ЗА ХОНОРАР ЗА 
БЪЛГАРИНАБЪЛГАРИНА

Сн.: Камил Карзински/АП/БТА
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У
потребата на канабис в 
България се увеличава, той 
е най-използвания наркотик 
от младите българи през 
последната година. Това се 
казва в последния доклад за 

наркотиците на Европейския център за 
мониторинг на наркотиците и наркома-
ниите. От 2007 г. насам увеличението е 
около 4,5%. След канабиса най-употребя-
ваният наркотик в България, е екстази.

10,3% от българите на възраст между 
15 и 34 години са употребявали марихуа-
на през 2016 г. Въпреки че се наблюдава 
ръст на употребата му, процентът е мно-
го по-нисък в сравнение с държави като 
Франция – 21,8%, и Италия – 20 на сто. На 
другия полюс са Турция – 1,9%, Унгария – 
3,9 на сто, и Кипър – 4,3%, като средният 
показател в Европа е 14,4%.

8,3% от българите до 64-годишна въз-
раст са употребявали марихуана в няка-
къв етап от живота си. Това важи за 20 на 
сто от учениците между 15 и 16 години, 
или всеки пети. 0,9% от хората между 15-
64 години посочват, че поне веднъж са 
вземали кокаин (1,5% амфетамин и 2,1% 
екстази) през последните 12 месеца. 2% 
от учениците на 15-16 г. поне веднъж са 
употребявали кокаин (3% амфетамин и 
2% екстази).

През България минава един от

основните коридори за 
наркотрафик

от Близкия изток към Европа. Освен това 
в страната се произвеждат синтетични 
наркотици и се отглежда канабис.

Откритите през последните години в 
България, Чехия, Испания и Нидерландия 
лаборатории за производство на хероин 
от морфин показват, че наркотикът е 
станал по-достъпен, се посочва още в 
доклада.

Канабисът е един от най-утвърдените 
наркотици в Европа. Това е най-широко 
употребяваният незаконен наркотик, 
като почти 20% от лицата във възрасто-
вата група между 15 и 24 години съоб-
щават, че са използвали канабис през 
последната година. В международен 
мащаб и в рамките на Европа канабисът 
продължава да е тема на значителен 
интерес от страна на органите, опреде-
лящи политиката, и обществеността, а 
наблюдаваните нови тенденции са повод 
за дебати относно това как общество-
то трябва да противодейства на това 
вещество.

Участието на пазара на канабис често е

движещ фактор за 
младежката престъпност

както и източник на приходи за орга-
низираната престъпност, се казва още 
в доклада. Наред с това се развива 
разбиране за потенциалните рискове 
за здравето, свързани с употребата на 
канабис, особено сред младите хора. В 
момента канабисът е веществото, което 
се посочва най-често от постъпилите за 
първи път в специализирани центрове за 
лечение за употреба на наркотици като 
основна причина да търсят помощ.

Въпреки че българите употребяват 
най-много канабис, сред влезлите в 
клиники за рехабилитация обаче 58% 
използват основно хероин.

Броят на новите случаи на търсене на 
лечение за употреба на хероин е малък 
в сравнение с миналото, равнищата на 
инжекционна употреба намаляват, а през 
последното десетилетие броят на

новите случаи на ХИВ 
инфекции

свързани с инжекционна употреба на 
наркотици, намалява всяка година с 
около 40%.

Но в редица държави, особено в Из-
точна Европа, предоставянето на ефек-

тивни мерки 
за намаляване 
на вредите и 
лечението е все 
още недостатъч-
но. Освен това през 
последните 5 години 
се наблюдава общо 
нарастване на броя на 
смъртните случаи, свърза-
ни с употреба на наркотици, 
като това нарастване засяга всички 
възрастови групи над 30 години. Пока-
зателите за предлагането на наркотици 
разкриват, че заплахата вероятно се 
задълбочава, сочи докладът за цяла 
Европа.

Развиващата се в момента опиоидна 
епидемия в Съединените щати и Канада 
е свързана основно с употребата на 
синтетични опиоиди, и по-специално на 
производни на фентанил. Това не е така 
в Европа, но в тази област съществуват 
поводи за загриженост, предупреждава 
агенцията. Около 50 нови синтетични 
опиоида са били докладвани чрез систе-
мата на ЕС за ранно предупреждение за 
нови психоактивни вещества.

Много от тези вещества се свързват 
с остри отравяния и смъртни случаи. 
Някои от тях, като например карфента-
нилът, имат изключително голяма сила 
на действие, което означава, че могат да 
бъдат пренасяни незаконно в много мал-
ки количества, които са трудни за откри-
ване, като същевременно са достатъчни 
за производството на хиляди дози.

Освен това има данни, че

синтетични опиоиди
които обикновено се използват като 
лекарства, придобиват по-голямо значе-
ние за проблема с наркотиците в много 
части на Европа; тези вещества включват 
медикаменти, използвани за субституи-
раща терапия и като болкоуспокояващи 
средства.

К
оличеството на потребява-
ния в ЕС кокаин е дости-
гнало рекордно равнище, 
показват данните от докла-

да за потреблението на наркотици в 
Европейския съюз.

Днес съществуват дори кол-цен-
трове, доставящи кокаин както се 
доставя пица.

96 милиона души на възраст от 15 
до 64 години (29% от населението) 
поне веднъж в живота си са пробва-
ли забранени наркотици.

В момента особен бум в Европа 
преживява кокаинът. През 2017 г. са 
били иззети 140 тона кокаин, почти 
двойно повече отколкото предход-
ната година. Нелегалната употреба 
на този наркотик достига рекордно 
равнище.

Значението на хероина, който 
дълго време е определян като „ев-
ропейския наркотик”, губи позиции, 
употребяван от все по-малко хора. 
Едновременно с това нараства и въз-
растта на хората, които дълго време 
употребяват дрога: средната възраст 
на починалите от предозиране се е 
увеличила до 39 години.

Канабисът в България – все Канабисът в България – все 
по-често, сред все по-младипо-често, сред все по-млади

Европа е 
надрусана с 

рекорден кокаин

След марихуаната След марихуаната 
българите употребяват българите употребяват 
най-много екстазинай-много екстази
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И
зпълнителният директор 
на „НетИнфо“ Христо 
Христов бе освободен 
с решение на съвета на 
директорите на компа-
нията. Това стана две 

седмици след като отправи критики 
за засилена намеса в редакторската 
политика на сайтовете gong.bg, vesti.bg 
и dariknews.bg.

Освобождаването на Христов бе съоб-
щено официално от „Нова Броудкастинг 
груп”, която е мажоритарен собственик 
на медийната група.

Преди това напусна и дългогодишният 
журналист от спортния сайт gong.bg и 
негов главен редактор от създаването му 
преди 12 години Николай Александров. 
Официалната версия бе, че това става 
по „взаимно съгласие”, но неофициал-
но – след натиск от страна на новите соб-
ственици на „Нова броудкастинг груп” 
– братята Домусчиеви, които притежават 
и футболния клуб „Лудогорец”, докато 
Александров е открит привърженик на 
ЦСКА.

„Нова” държи 70% от акциите на „Не-
тинфо” (освен 3% на Христов останалите 
27% са собственост на Радосвет Радев). 
Сайтовете gong.bg, vesti.bg и dariknews.
bg са част от сделката, при която фирма 
на Кирил Домусчиев и брат му Георги 
купи „Нова броудкастинг груп”.

Нова съобщи, че в „НетИнфо” е назна-
чен прокурист. Това е Стефана Здравко-
ва, представена като човек с богат опит в 
развитието на устойчиви бизнес модели. 
Бе обявено, че медийната група има и

нов финансов 
директор

– Станка Крушарска, представена като 
човек с 14 години опит областта на кор-

поративното банкиране.
След като в началото на април телеви-

зията смени собственика си, беше осво-

бодена Силва Зурлева – дългогодишен 
член на борда на директорите на Нова 
телевизия. Последва я Виктория Бехар, 

която за два месеца заемаше позицията 
„Стратегическо развитие” на новините и 
актуалните предавания на телевизията.

В края на април бе съобщено, че от 
началото на май Миляна Велева ще е 
новият директор „Новини и актуални 
предавания”. Велева е кадър на бившата 
„телевизия на Цветан Василев” ТВ7 и на 
Канал 3, която неофициално се свързва 
с депутата от ДПС Делян Пеевски. Тя е и 
сестра на вицепремиера и министър на 
правосъдието в кабинета „Орешарски” 
Зинаида Златанова.

Наскоро „Клуб Z” съобщи, че новото 
ръководство на Нова телевизия е пред-
ложило на трима разследващи журна-
листи от медията промяна на трудовите 
взаимоотношения. Трудовите договори 
на Миролюба Бенатова, Генка Шикерова 
и Марин Николов ще бъдат прекратени, 
като им се предлага да произвеждат 
продукция, която после да предлагат 
на телевизията. Бенатова и Николов 
потвърдиха информацията.

С Нова се разделиха и едни от най-
добрите продуценти – Цветомир Семов 
и Диана Димова.

Христо Христов, който Христо Христов, който 
заговори за цензура, бе заговори за цензура, бе 
освободен от освободен от „„НетИнфоНетИнфо““

Наскоро той обяви, че е свидетел на Наскоро той обяви, че е свидетел на 
намеса в редакторската политиканамеса в редакторската политика



З
дравей, Ангеле! Преди 
около седмица четох статия 
от теб, която засягаше 
данъчното облагане на ин-
вестиции извън пенсионни-
те акаунти. Едно от нещата, 

които искам да направя през идните 
месеци, е да инвестирам в нещо като 
допълнение към пенсионния ми акаунт, 
но все още не знам в какво. От теб нау-
чавам доста неща за инвестирането във 
фондове и акции, от други хора се уча 
на инвестиране в злато и други ценни 
метали. Къде според теб е по-добре да 
се инвестира днес - в акции на компа-
нии или в ценни метали? А защо не и в 
криптовалути?

Здравейте и от мен! Изглежда, че 
това е и ще си остане вечната дилема 
на инвеститорите – ценни метали или 
акции?! А сега, като добавим към този 
микс и намесата на криптовалути, неща-
та стават още по-интересни…

Истината е, че няма еднозначен 
отговор на този въпрос, защото целите 
на всеки един инвеститор и неговото 
разбиране на пазарите е различно и 
индивидуално.

Например за инвеститор, който иска 
да има една дългосрочна инвестиция, 
която, докато се развива през годините, 
му носи и доходи от дивиденти – акци-
ите или фондовете биха били най-до-
брата инвестиция от опциите, които 
изброихме.

За инвеститори, които обичат да 
спекулират с цените на активите и да 
продават и купуват в кратки срокове с 
цел бърза печалба, без да се надяват на 
доходи от дивиденти, ценните метали 
или дори криптовалутите биха били 
адекватна опция, защото там се печели 
от закупуване на определен актив на 
дадена цена и препродаване на по-ви-
сока цена в бъдеще. Това е

схемата при металите и 
криптовалутите

– купуваш долу и продаваш горе, ако 
можеш и си емоционално стабилен да 
устискаш при дълбоките спадове. 

Нещата не стоят точно така при акци-
ите и фондовете, които имат няколко 
елемента, които металите и криптова-
лутите нямат. Например, както казахме, 
доход от активите, които притежаваме 
за периода, в който ги притежаваме, 
независимо от сегашната им цена на 
пазара.

Aко купим акции на дадена компания 
и станем съсобственици в нея наред 
с останалите инвеститори, закупили 
също акции, ние ще получаваме и част 
от печалбите на тази компания под 
формата на дивиденти, независимо 

дали цената на акцията расте или пада в 
даден период, ако компанията изпла-
ща дивиденти, ние имаме право да ги 
получим. Това се отнася и за фондовете, 
които ни дават определена печалба за 
периода, в който държим актива като 
наша собственост, преди евентуално да 
го продадем някой ден.

Както казахме, тази доходност я няма 
при металите и криптовалутите, което 
ги прави продукти, зависими директ-
но от пазарните условия на търсене 
и предлагане, но ако тези условия 
не ни устройват за момента и искаме 
да изчакаме за определен период от 
време преди продажба – в периода на 
изчакване ние не получаваме никаква 
доходност от тях.

В замяна на това пък при тях поняко-
га могат да се наблюдават

резки промени 
на цените

– много надолу или много нагоре за 
кратък период от време, което ги прави 
много удобно средство за спекулиране. 
Дали това е добре или не, е трудно да се 
каже, защото когато има спекулиране в 
кратки срокове, обикновено има и мно-
го емоции, които могат да ни помогнат 
или да ни навредят.

Причината, поради която аз не 

харесвам криптовалутите, е липсата на 
прозрачност на операциите чрез тях 
и липсата на логика в промените на 
цените на тези валути. Например при 
акциите на една компания ние можем 
да видим логика при скокове и спадове, 
които често са свързани с резултати 
от продукция, разходи и продажби на 
продукти и услугите на компанията, а 
също така и като цяло със състоянието 
на икономиката и процесите в нея.

Знаейки тези факти и типа бизнес, с 
който една компания се занимава, ние 
можем да преценим дали си заслужава 
да инвестираме в нея, или има аспекти, 
които мислим за

рискови 
според данните

с които разполагаме, и прозрачността 
на процесите в дадената компания, 
които са отворени за всеки сегашен и 
бъдещ инвеститор да прочете. Не точно 
така стоят нещата при криптовалутите, 
защото там тази прозрачност липсва и 
всичко се базира на това какво мислим, 
че ще се случи, и до голяма степен на 
късмет.

По принцип моят съвет за повечето 
хора е да инвестират в реални бизнеси 
чрез закупуване на акции или на фон-
дове. По този начин ние можем да ви-

дим с какво се занимават компаниите, в 
които инвестираме, и още по-важното 
– дали ние споделяме техните идеи и 
принципи като цяло. Когато анализи-
раме внимателно и техните финансови 
отчети, ще можем да имаме много ясна 
представа за това доколко ние бихме 
искали да сме съсобственици на тези 
бизнеси, защото закупуването на акции 
или на фондове, които инвестират в 
акции, ни прави точно такива за бизне-
сите, в които инвестираме.

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

Не забравяйте, че можете да си 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 възможна 
само по 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

Да инвестирам в Да инвестирам в 
злато или в акции злато или в акции 
на компании?на компании?
Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица



Да инвестирам в 
злато или в акции 
на компании?
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ИЛЯ ШЕПЕЛИН
Moscow Times

И
зглежда през последни-
те седмици всяка руска 
медия се чувства длъжна 
да изкаже на висок глас 
мнението си за сериала 
„Чернобил” на HBO.

В Русия чуждестранният канал излъч-
ва само онлайн и срещу платен абона-
мент, но минипоредицата се превърна 
в национална сензация, а прокре-
мълските медии подеха своеобразен 
кръстоносен поход срещу шоуто.

„Комсомолская правда”, най-по-
пулярният вестник в Русия, изказа 
съмнения, че конкуренти на държавна-
та „Росатом” използват продукцията, за 
да опетнят реномето на страната като 
ядрена суперсила.

„Аргументи и факти” – издание, 
известно сред по-възрастната руска 
аудитория, разкритикува сериала и 
го описа като „карикатура и тотална 
измислица”.

„Единственото нещо, което липсва, са 
мечките и акордеоните”, надменно се 
пошегува Станислав Натанзон, лице на 
„Россия 24” – един от водещите руски 
новинарски канали. Той например по-
казва кадри от поредицата, на които се 
виждат модерни дограми на прозорци, 
за които се предполага, че се намират в 
Припят от 1986 г.

Тези детайли са видими само при 
многократно увеличение на образа, 
но Натанзон ги използва като доказа-
телство за немарливо заснемане на 
иначе скъпо струващите епизоди на 
„Чернобил”. А много от критиците не се 
занимават с дребни елементи, а включ-
ват в действие

сериозни пропагандни 
методи

Една от основните сюжетни линии 
е как ученият Валери Легасов не само 
ръководи операцията след аварията 
в ядрената електроцентрала, но и из-
ползва своите открития, за да разобли-
чи открито недостатъците на руската 
атомна индустрия.

В шоуто си по „Россия 24” Натанзон 
намира обширна статия на Легасов 
– отново от „Комсомолская правда”. 
Материалът би трябвало да послужи 
като доказателство, че HBO и сценарис-
тът Крейк Мазин грешат, като посочват, 
че съветските власти не са искали да 
признаят грешките си и тази тяхна 
упоритост е довела до ужасяващите 
последици на Чернобил.

Статията на Легасов, публикувана 
в толкова изтъкнато издание, според 
водещия е неоспорим аргумент, че 
сериалът лъже.

За съжаление държавният апарат 
и близките до него медии често се 
опитват да опровергаят едно кълбо от 
предполагаеми лъжи, като използват 
друго. Да, вярно е, че Легасов пише 
изобличителна статия за вестника мал-
ко преди смъртта си, но редакторите 

отхвърлят материала като „безинтере-
сен” и отказват да го публикуват.

По онова време Легасов вече е с 
разклатено здраве и психика. Акаде-
мията на науките отхвърля идеите му и 
призивите за модернизация на руските 
реактори. Съветският лидер Михаил 
Горбачов отказва да го награди с почет-
ната титла „Герой на социалистическия 
труд”, въпреки че с нея удостоява други, 
които са работили на терен след авари-
ята. След поредната среща в Академия-
та на науките

Легасов се беси 
в дома си

Две седмици след самоубийството 
му „Комсомолская правда” променя 
решението си и решава да публикува 
статията му.

Но на моменти Натназон може да 
изглежда дори уравновесен пред ултра 
просъветски настроения журналист 
Анатолий Васерман, който е най-краен 
в оценките си за сериала.

Според него, ако англосаксонци 
снимат нещо за Русия, то със сигурност 

няма да е вярно. Васерман не си губи 
времето да търси алуминиева дограма 
в съветска панелка, а е категоричен – 
западняците винаги бъркат за Русия и 
точка.

Всъщност руснаците рядко правят 
филм за Русия, който да не предизвика 
бурни противоречия в Родината си. 
Защо тогава прокремълските медии 
толкова яростно нападат „Чернобил” 
още от първия му епизод?

Причината е стара като света – рев-
ностно негодувание. Само руснаците 
смятат, че са достойни да филмират 
собствената си история и произведе-
ния. Затова и не дават на никого да се 
меси току-така. Така че отрицанието на 
„Чернобил” като продукт без никаква 
стойност казва повече за критиците 
му, отколкото за качеството на самия 
сериал.

Благодарение на поредицата на HBO 
много от по-младите руснаци вече 
имат друга представа за Чернобил. 
Повечето филми за бедствия завърш-
ват със самата катастрофа, но тук тя е 
само началото на истинското действие. 
След инцидента в АЕЦ „Владимир Илич 
Ленин” започва

мъчителната и погубваща 
саможертва

на много руснаци, за да се справят с 
последиците от експлозията.

И това са хората, които са спасили 
Европа с цената на животите си.

Да гледаш „Чернобил” означава поне 
малко да вникнеш в трудностите, с 
които те са се сблъскали. Русия обаче 
не ги почита като герои, още по-малко 
има навика да отдава чест на отделния 
индивид като герой.

Един бърз поглед в официалния сайт 
на Кремъл показва как президентът 

Путин обръща внимание на оцелелите 
от Чернобил, много от които все още 
са живи и страдат от редица болести 
заради огромните дози радиация, 
които са поели. Единствените места, на 
които тези хора са споменати, са 25-ата 
и 30-ата годишнина от инцидента. Нито 
дума повече.

Всъщност Русия никога няма да 
отбележи подобаващо датата, на която 
Чернобил избухва. Ако даден повод 
не може да се превърне в парад на 
националната гордост и величие, значи 
е по-добре да се правим, че никога не 
се е случвал.

Но Москва ще направи опит да хвър-
ли изцяло друг поглед върху събитията 
от нощта на 26 април.

Руската НТВ вече обяви, че

ще снима собствена 
версия на „Чернобил”

на базата на версията, че аварията е 
плод на саботаж от страна на ЦРУ.

Като доказателство на това идват и 
думите на режисьора на продукцията 
Алексей Мурадов, според когото много 
историци и специалисти не отричат, че 
в нощта на експлозията на смяна е бил 
и американски саботьор.

На мястото на почитта към героите, 
които са пожертвали всичко, за да пре-
одолеят последиците от катастрофата в 
АЕЦ „Чернобил”, Русия ще направи въл-
нуващ детективски филм, според който 
КГБ ще се бори с американски шпиони 
– измислени злодеи в една напълно 
реална човешка трагедия.

Фактът, че западна, а не руска телеви-
зия разказва за руските герои, е източ-
ник на срам, който медиите, близки до 
властта, не могат да преглътнат. И това 
е истинската причина да ненавиждат 
сериала „Чернобил”.

„„ЧернобилЧернобил““ – сериалът,  – сериалът, 
който медиите на Путин който медиите на Путин 
обичат да мразятобичат да мразят

Руснаците смятат, че само те са достойни Руснаците смятат, че само те са достойни 
да филмират собствената си историяда филмират собствената си история
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БАРБАРА ВЕЗЕЛ

П
олитическите отзиви по 
повод оставката й като 
министър-председател-
ка преливат от злъч и 
сарказъм. Наричат я най-
лошия британски минис-

тър-председател от края на XVIII век, т.е. 
от времето, когато се провали опитът 
на лорд Норт да предотврати даването 
на независимост на американските 
колонии. Или може би от 30-те години 
на миналия век и грешната политика на 
отстъпки на Невил Чембърлейн спрямо 
Хитлер? Присъдата на историците още 
се очаква, но критиците на Мей отсега 
са убедени, че периодът на нейното 
управление е счупил всички негативни 
рекорди.

Големи надежди 
в началото

През 2016-а, след референдума за 
“Брекзит” и след като кандидатите за 
министърпредседателския пост Борис 
Джонсън и Майкъл Гоув се провалиха 
заради лични грешки, удари часът на 
Тереза Мей. Тогава тя правеше впечат-
ление на разумен човек – единственият 
в една тайфа от непредвидими и не-
пораснали хора. А речта, която произ-
несе при встъпването си в длъжност, 
допълнително подхрани това усещане. 
Тогава Мей назова редица „парещи не-
справедливости” – например факта, че 
бедните хора в страната живеят средно 
с девет години по-малко от останалите; 
че правосъдието се отнася по-строго 
към тъмнокожите британци; че децата 
на обикновените работници нямат 
същите шансове да следват; че жените 
са по-лошо заплатени от мъжете. Мей 

тогава заяви, че иска да превърне Ве-
ликобритания в страна, която се грижи 
за благото на всички свои граждани. 
Изглеждаше, сякаш на Даунинг стрийт 
се нанася една истинска социална 
реформаторка.

„Брекзит“, глупако!
Мей обаче изцяло подцени разруши-

телната сила на „Брекзит“. За да запази 
своята власт в партията, министър-
председателката още отрано се огъна 
пред исканията на антиевропейските 
хардлайнери. През януари 2017 г., 
когато преговорите с ЕС още изобщо не 
бяха започнали, Мей начерта червените 
линии, които не бива да се прекрачват. 
Така тя създаде проблема с ирландска-
та граница и осуети намирането на по-
изгодна и приемлива и за двете страни 
сделка за „Брекзит“. А цяла поредица от 
недипломатични и/или неподготвени 
министри за „Брекзит“ опъваха нервите 
на всички по време на близо двугодиш-
ните преговори с общността.

Мей обаче упорито задълбочаваше 
проблемите с това, че отрано се застъ-
пи за „твърда и категорична” раздяла с 
ЕС.

Твърдоглаво тя бранеше 
позиции

които отразяваха само гледната 
точка на твърдолинейните брекзитъри. 
Колкото повече зацикляха преговорите 
с Брюксел, толкова по-яростно Мей 
бранеше неотстъпчивите си позиции.

Британската министър-председател-
ка явно беше забравила, че защитава 
мнението на едно малцинство от бри-
танците и от депутатите в парламента. В 
продължение на близо две години Мей 
изобщо не си направи труда да потърси 
някакъв компромис с лейбъристката 

опозиция или с Шотландската нацио-
нална партия. Сети се за тази възмож-
ност едва през тази пролет, когато вече 
бе станало твърде късно.

Краят на тази история е известен: 
между януари и март Долната камара 
на парламента на три пъти отхвърли 
сделката на Мей за „Брекзит“. Нито един 
друг британски премиер преди нея 
не е претърпявал подобно крушение. 
Въпреки това Мей замисляше дори 
четвърти опит, с който насила да про-
кара проекта си през парламента, но бе 
принудена да осъзнае, че ситуацията 
й е безнадеждна. И не й остана нищо 
друго, освен да подаде оставка.

Три години застой
Тереза Мей се провали не само в 

опита си да реализира решението за 

„Брекзит“. Концентрацията й над тази 
единствена цел просто парализира 
цялата останала политика на стра-
ната. Независимо дали ставаше дума 
за нарастващия брой атаки с хладно 
оръжие по британските улици, за 
фалити на големи британски фирми 
или за ужасяващия пожар в „Гренфел 
тауър” – Тереза Мей не успя да даде 
адекватен политически или законода-
телен отговор на нито една от много-
бройните кризи по време на нейното 
управление.

Застоят в правораздаването беше 
толкова тежък, че когато дойде време 
за тронното слово на кралицата по слу-
чай началото на новата парламентарна 
година, парламентът не бе в състояние 
да предложи нито една законодател-
на мярка, която да бъде изтъкната от 
Елизабет Втора.

В крайна сметка Тереза Мей бе 
принудена да признае своя провал. А 
коментарите по повод нейната оставка 
навярно са я накарали да пролее и 
нови сълзи. Най-положителната оцен-
ка, която й беше дадена, гласеше, че е 
„полагала големи усилия”. Нито помен 
от смела социална реформа, нито една 
перспективна законодателна инициа-
тива, с която да я запомним. А с „Брек-
зит“ ще трябва да се заеме следващият 
след нея.

Битката за наследник 
на Мей започна

Още преди да бъде официално 
открита битката за поста й, само в 
Консервативната партия имаше 13 
кандидат-премиери. Блъсканицата е 
почти същата като сред кандидатите да 
превземат Еверест.

За най-перспективен сред тях се смя-
та Борис Джонсън – бившият външен 
министър на страната, независимо 
че работата му беше безкраен низ от 
гафове и провали.

Съпартийците му разчитат на него-
вите добри ораторски качества – фак-
тор, които би помогнал за „прокарва-
нето” на „Брекзит“, а и за представянето 
на неговите последици в положителна 
светлина. Смята се също така, че Джон-
сън е единственият, който може да по-
беди на избори опозиционния лидер 
Джереми Корбин, както и популиста 
Найджъл Фараж. Кандидатът за пре-
миерския пост отдавна вече обяви, че 
31 октомври е твърдата дата, на която 
Великобритания ще напусне общност-
та – със или без споразумение. Това оз-
начава, че „твърдият Брекзит” става все 
по-вероятен. От друга страна, Борис 
Джонсън има славата на „ветропока-
зател”, който не се притеснява да мени 
мнението си според ситуацията.

Тереза Мей подцени разрушителната Тереза Мей подцени разрушителната 
сила на „Брекзит“сила на „Брекзит“

Най-лошата Най-лошата 
министър-министър-
председателка за председателка за 
всички временавсички времена

В началото и в края Сълзи за сбогуване

Даунинг стрийт 10, където живее британският премиер
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РАНА ФОРУХАР
 „Файненшъл таймс“

Р
епутацията на икономисти-
те, точно както дължината 
на полите, е подвластна на 
модата. През последните 
десет години Джон Мей-
нард Кейнс получи ново 

признание, а Хаймън Мински в момента 
се радва на популярност. Мисля, че е 
време Джон Кенет Галбрейт да получи 
своята слава.

Концепцията за „компенсиращата 
сила” на либералния икономист, изло-
жена в книгата му от 1952 г. „Американ-
ски капитализъм”, е критика на гледната 
точка, че пазарът знае най-добре, която 
доминира американската политическа 
икономия от времето на Роналд Рейгън. 
Няма по-добър момент от сегашния да я 
препрочетем.

Въпреки много дискутирания възход 
на младите „социалисти” (не мисля, че са 
такива) американците все още приемат 
идеята, че частният сектор винаги

разпределя ресурсите по 
по-ефективен начин

от обществения. Това е мит, който отми-
ра трудно дори на фона на скандалите 
във фирмените бордове, експлозията 
на непродуктивен корпоративен дълг 
и обърнатата крива на доходността на 
ДЦК, която вещае рецесия в САЩ.

Политиците от всички партии са 
съгласни, че за да създадем реален и 
траен растеж, имаме нужда от свястна 
инфраструктура, модерна образовател-
на система и здравна реформа. Част-
ният сектор обаче разполага с малко 
стимули, за да се заеме с тези неща. 
Изграждането на пътища и управле-
нието на публични училища и болници 
просто не е толкова печелившо колкото 
построяването на луксозни апартамен-
ти или финансовите спекулации.

Както Галбрейт би се съгласил, паза-
рите също така не са в състояние да се 
справят с по-широките икономически 
и социални ефекти от климатичните 
промени и неравенството в доходите. 
Очевиден пример е растящият студент-

ски дълг, който се превърна в пречка 
за цялостния икономически растеж. 
Пазарните цени не могат да обхванат 
всички разходи, които тези проблеми 
създават.

Галбрейт би се съгласил, че корпора-
циите могат да бъдат

точно толкова 
бюрократични и 
нефункционални

(ако не и повече), колкото и правител-
ствата. Неговата книга от 1967 г. „Новата 
индустриална държава” изследва това 
как големите компании са движени 
повече от нуждата да оцелеят като 
организации, отколкото от сигналите на 
търсенето и предлагането. Той предви-
ди, че с подема на такива организации 
ще намалеят иновациите и предприема-
чеството. Точно това се случи, когато 
икономиката започна да бъде домини-
рана от компании суперзвезди.

В безкрайното преследване на пе-
чалбата много компании просто местят 
пари от единия джоб в другия с цел 
краткосрочни счетоводни резултати, 
без да правят истински иновации.

Живеем в свят, в който пазарите не 
могат да приемат дори минимално 
вдигане на лихвите, без да се понижат, и 
в който спестените чрез данъчните об-
лекчения средства не се насочиха към 
капиталови инвестиции, а към обратни 
изкупувания на акции, които пък бяха 
подпомогнати и от дълговите емисии 
при въпросните ниски лихви.

Може ли някой наистина да твърди, 
че пазарите насочват ресурсите ефек-
тивно? Не казвам, че имаме нужда от 
централно планиране. Галбрейт веднъж 
го каза добре: „Аз съм прагма-
тик. Където пазарите рабо-
тят добре, аз съм за тях. 
Където правител-
ството е необходи-
мо, аз съм за това. 
Не подкрепям 
пълната при-
ватизация или 
пък абсолют-
ната държавна 
собственост. Аз 
подкрепям това, 
което работи в 
конкретния случай.” 
Политиците от двете 
страни на политическия 
спектър трябва да се вслу-
шат в тези думи.

Ние обичаме прости и въздействащи 
изявления като наблюдението на Рей-
гън, че „правителството не е решение 
на проблема, а е самият проблем”. 
Аргументът за

добрия частен и лошия 
държавен сектор

обаче просто не е верен.
Време е политическите консерва-

тори, икономическите неолиберали и 
главните изпълнителни директори да 
приемат всичко това. Безкрайно съм 
обезсърчена да чувам от толкова много 

американски корпоративни лидери 
оплаквания, че правителствата не могат 
да свършат нищо, след като те самите 
плащат на скъпи счетоводители, за 

да избегнат колкото се може 
повече данъци.

Време е да признаем, 
че непрекъснатите 

данъчни съкраще-
ния не вкараха 
повече пари в 
реалната иконо-
мика въпреки 
честите неко-
ректни твърде-

ния на бизнеса, 
че те ще доведат 

до траен растеж 
над средния. Вместо 

това те доведоха до 
дупки по магистралите и 

до несигурни мостове.
Нека да опитаме нещо ново. Нека 

спрем да приемаме, че пазарът винаги е 
прав. Нека да плащаме данъците си, да 
модернизираме социалните си системи, 
да регулираме подобаващо пазарите, 
да прилагаме антитръстовото законо-
дателство, за да защитим цялостната 
икономическа екосистема, а не само 
най-големите компании.

Нека преоткрием социалния дого-
вор. Това не е социализъм, а по-умен 
капитализъм. Мнозинството може би 
още не вярва в това, но Галбрейт често 
е цитиран да казва, че „в икономиката 
мнозинството винаги греши”.

Не социализъм, а Не социализъм, а 
умен капитализъмумен капитализъм
Корпорациите в САЩ се оплакват от Корпорациите в САЩ се оплакват от 
правителството, но плащат все по-малко данъциправителството, но плащат все по-малко данъци



П
ред всеки чейндж си 
пише с ей толчави букви, 
че обмяната на тротоара 
е пълна измама, затова 
пренебрегнах сънарод-
ника, който ми предла-

гаше изключително изгодна сделка ей 
там, далеч от камерите, зад ъгъла, и 
чинно си застанах на опашката.

– По колко? – попита някакъв зад мен.
Избягвам да влизам във финансови 

дискусии на такива места, затова му 
отвърнах, че то си пише ей там, на 
таблото.

– Скъпо – рече някаквият. – Ще взема 
да ида отсреща.

Светът е пълен с наивници – докато 
отиде отсреща, момичето ще смени 
цифричките. Оставих някаквия да си 
търси белята, изчаках си реда и осигу-
рих доларите за екскурзията.

На тротоара отвън го видях отново – 
явно и той беше свършил работа.

– Как беше? – попитах учтиво.
– Много добре – рече доволно. – Не 

вярвах, че икономиката ни наистина 
върви толкова успешно – доларът така 
е паднал, че направо се чудя дали ние 
да приемем еврото, или да кажем на 
онези в Брюксел да вземат да приемат 
лева!

Предпочетох да не възразявам – 
някои, като се изнервят, налитат на бой, 
дори хапят, пък ваксинацията против 
тетанус още не са ми я направили.

– Браво – рекох, - радвам се за успе-
хите на икономиката и вашия личен. По 
колко ви ги дадоха?

– Няма и левче – ухили се някаквият 
насреща. – Какво ти левче – и деветде-
сет стотинки няма – осемдесет и осем и 
осем в период!

Тоя са го прекарали, както си искат! 
Доларът не е бил осем-
десет стотинки от Татово 
време, когато банката 
сама си съчиняваше 
курсовете според главо-
болието на шефа си. Все 
пак човек трябва да бъде 
учтив с хората в неравно-
стойно положение – чо-
вешко е да съчувстваш на 
ощетените в развитието 
си, невинаги те са винов-
ни, че не са у ред.

– И колко обменихте? – 

полюбопитствах.
– Милиард и осемстотин милиона – 

отвърна.
Тоя наистина не е у ред.
– За милиард и шестстотин – продъл-

жи да се хвали.
– Милиард и шестстотин – какво?
– Долари. Гущери. Зеленички, краси-

вички, направо от печатницата – топли, 
парят, не се барат!

– Вижте – посъветвах, - ако питате 
мен, най-добре е да влезете обратно 
в чейнджа и да върнете парите, преди 
да са се усетили за грешката и да са ви 
погнали. Милиард и шестстотин в зеле-
но се сменят за два и осемстотин наши, 
вижте какво пише пред бюрото!

– Пред бюрото може да си пишат 
каквото си щат, важното е, че аз се 
спазарих в рамките на гласуваната ми 
от парламента разширена рамка – изду 
се онзи.

Без очилата съм за никъде, даже 
трамвай не мога да разпозная – откакто 
ги боядисаха зелени, ми се сливат с 
околните храсти, така че нахлузих очи-
лата и изведнъж светът наоколо стана 
ясен до болка.

– Извинете, господин Каракачанов, не 
ви познах – сума ти диоптри са това, аз 
дори трамвая не мога…

– Обиждате – ядоса се някаквият, - аз 
съм силов министър, не съм трамвай! 
И току-що сключих най-изгодната 
сделка, която може да бъде сключена 
в понеделник срещу вторник! Не всеки 
може да свали цената на осем изтреби-
теля от милиард и осемстотин на два и 
осемстотин!

– Разбира се, вие сте силов министър 
– с такива трябва да се внимава. – Раз-
бира се, че това е най-изгодната сделка, 
която може да се сключи – друго си е да 
свалиш цената с милиард нагоре и да 
смяташ доларите за по левче единия, 
какво ти по левче – и деветдесет сто-
тинки няма – осемдесет и осем и осем в 
период…

– Трябва да си вземате редовно 
хапчетата – каза съчувствено силовият 
министър. – Виждате какви глупости 
говорите, като пропуснете дори едно.

Така е – говоря глупости. Аз хапчета 
не пия, но съветът е добър – ще опитам 
да започвам да пропускам новините – 
действат ми зле!

РУМЕН БЕЛЧЕВ

блог   

Долар–лев
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казана дума

„Не мога да гледам сериала на HBO 
„Чернобил”, без да се сещам за Доналд 
Тръмп.“
Писателят Стивън Кинг коментира в Twitter 

приликите между мъжете, управлявали 
реактора, и американския президент

„Няма нужда от каски, а от сиво 
вещество под каската.”

Лидерът на „Атака” Волен Сидеров 
коментира напрежението в коалицията 

„Обединени патриоти”

„В момента само съм закачил 
шпайковете на стената.”

Напусналият всички постове в ГЕРБ 
Цветан Цветанов коментира дали 

напуска завинаги политиката

„Да изпуснеш за пореден 
път победата много боли.”

Кирил Добрев от 
ръководството на БСП 

коментира резултатите 
от евроизборите

„Патриотизмът е като 
алкохола – полезен в 
малки дози, но от големи 
ставаш агресивен и боли 
глава.”

Учителят по история 
Емил Джасим коментира 

псевдопатриотичните 
настроения



444,4444,4

22

подписа събра унгарски опозиционен 
политик под петиция с искане Унгария 
да се присъедини към планираната 
прокуратура на Европейския съюз 
– нещо, което евроскептичното 
националистическо правителство 
на страната начело с Виктор Орбан 

отказва да направи. До момента 22 страни членки от общо 28 са заявили 
участие в създаването й.

панди бяха предадени на Московския зоопарк в присъствието на 
президентите на Русия Владимир Путин и на Китай Си Цзинпин. Първите 
посетители, които видяха пандите, бяха деца – лауреати на олимпиади 
по китайски език, стипендианти на кмета на Москва и деца на работещи 
в Русия китайски дипломати. Подготовката за изпращането на 
пандите в Москва е протекла рекордно бързо – само за три години.

в цифри

са убийствата в Бразилия през 2017 г. Това е с 4,9 
процента повече от предишната година, като три 
четвърти от жертвите са чернокожи или метиси, 
се казва в доклад. Според данните на „Атласа на 
насилието”, изготвян от НПО „Бразилски форум 
за обществена сигурност” в партньорство с 
Бразилския институт по приложни икономически 

изследвания, равнището на убийствата е било 31,6 на 100 000 души.

млн. долара струва заловената в Япония пратка с 
800 кг синтетични наркотици. Полицията в Япония 
залови най-голямото в историята на страната 
количество синтетични наркотици. Дрогата 
била открита на кораб, задържан в морето край 
полуостров Идзу. Предполага се, че наркотиците 
идват от Хонконг.

65 60265 602

680 000680 000
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О
т 15 години българ-
ката живее и работи 
в Дубай, споделя, че 
вече напълно е приела 
тяхната култура и начин 
на живот.

Рене два пъти е красила корицата на 
арабското издание на сп. Vogue. Неве-
роятно красива, магнетична и стилна, 
българката има над 357 хил. после-
дователи в инстаграм, а това, което я 
отличава от много други известни жени 
в мрежата, е, че не разчита на голота 
и провокативни снимки, за да трупа 
почитатели.

„Искам младите момичета, които 
ме следват в инстаграм, да видят, че 
не е нужно да показваш гърди, за да 
събереш последователи. Можеш да си 
себе си, да си усмихната и чаровна. Не 
е нужна голота. Силата на жената е в 
нейната женственост”, коментира Рене. 
Любопитен факт е, че Рене е

сестра на 
актрисата Саня Борисова

с която много си приличат.
Освен модел Рене има 

опит и като пиар.
„От 15 години съм 

в Дубай, в един момент ми писна да 
бъда само модел и започнах да мени-
джирам най-известния арабски комик. 

Три години работих с него, това може 
би беше най-стресиращият 

период в живота ми. Тогава 
разбрах, че искам да 

работя за себе си”, разказва българката.
Когато не е на снимки или на модния 

подиум, Рене обича да се отдава на 
спокойствието и тишината.

„Медитирам, яздя, плувам, слушам 
музика. Обичам да прекарвам време 
сама”, споделя тя.

Българската Българската 
красавица красавица 
Рене Борисов Рене Борисов 
покори Дубайпокори Дубай
Тя е успешен модел, Тя е успешен модел, 
бизнесдама и инфлуенсър с бизнесдама и инфлуенсър с 
над 300 000 последователинад 300 000 последователи



ПЕТЪР КАРАБОЕВ

„Ч
удесно, братко. Консул-

тирах се и те моля да 

заделиш 50 милиона 

пилета. Какъвто и брой 

пилешко да имаш, ще 

добавя 50 милиона от 

моята порода.”

Това съобщение, звучащо като банален 

откъс от делова кореспонденция за брой-

лери, едва ли би развълнувало мнозина. 

Поне докато не дойде и разшифровката. 

Авторът му е Теофило Нангумеле, пред-

ставител на кабинета на президента на 

Мозамбик. Получателят е ливанецът Жан 

Бустани от регистрираната в Абу Даби 

холдингова група Privinvest, представя-

ща се като „една от най-големите в света 

групи за строителство на морски кораби, 

подводници с двигатели на водород, 

суперяхти, офшорни конструкции и 

свързани с тях услуги”. Бустани веднага 

препраща към свои служители съобще-

нието „50 млн. за тях и 12 млн. за (...) (5%) 

==> общо 62 млн. отгоре”. А „пилетата” са 

милиони долари за подкупване на пра-

вителствени служители в Мозамбик и за 

лично облагодетелстване на международ-

на престъпна група, в която се оказа, че 

участва и българката Детелина Събева.

Тя работи в Credit Suisse, но някъде 

около април 2013 г., по твърденията на 

американските прокурори, Детелина 

заедно с няколко свои колеги започва да 

действа в ущърб на банката и в полза на 

Privinvest, години наред съучаства и полу-

чава милиони долари от схемата, в която 

Мозамбик – една от бедните държави в 

Африка, изтегля кредити за над 2 млрд. 

долара. Почти нищо от това, за което са 

получени заемите, не е изпълнено, но 

държавата е докарана на ръба на спиране 

на плащания по външен дълг.

Сглобяването 
на схемата

Сглобяването на инструментите за 

толкова голяма измама започва през 2011 

г. и тя продължава до 2016 г. Основен 

организатор е Бустани, но най-тежката 

отговорност, изглежда, се пада на Събева 

и двамата й колеги инвестиционни банке-

ри, които е трябвало да осигурят парите.

Твърденията са от обвинението (U.S. 

v. Boustani, 18-cr-681), повдигнато срещу 

осем души във федерален съд в Бруклин 

в самия край на 2018 г. Тогава текстът е за-

секретен от съда, но конфиденциалността 

е снета през март т.г., а през май Събева се 

признава за виновна по едно от обвине-

нията – финансова измама с цел пране на 

пари. Останалите са за заговор за измама 

с ценни книжа и за нарушаване на закона 

за борба с корупцията в чужбина, както и 

за злоупотреба с правилата за вътрешен 

контрол.

На заседанието не е споменато Събева 

да е сключила споразумение с прокура-

турата, а адвокатът на българката отказва 

коментар пред Bloomberg и Reuters. Тя 

бе задържана на 3 януари в Лондон и 

пусната под гаранция от 2 млн. долара с 

право да пътува до Ню Йорк. На 20 май 

българката се явява доброволно и при-

знава за получени 200 000 долара, макар 

да има свидетелства за преводи към 

нейна сметка в банка в ОАЕ през 2013 г. за 

около 2.2 млн. долара. Според Bloomberg 

останалите обвинения срещу нея са били 

снети, но

съдията е засекретил 
случилото се в залата

Бустани е единственият друг в ръцете 

на американското правосъдие. Бившите 

инвестиционни банкери Андрю Пиърс и 

Сурджан Сингх оспорват във Великобри-

тания искането на САЩ да бъдат екстра-

дирани. Бившият министър на финансите 

на Мозамбик Мануел Чан е арестуван по 

искане на САЩ в Южна Африка, но преди 

седмица правосъдният министър решава, 

вместо това, да го предаде на Мозамбик, 

макар да няма споразумение за екстра-

диране между двете държави. Другите 

са финансовият директор на Privinvest и 

служители на финансовото министерство 

и на разузнаването на Мозамбик (SISE).

Засегнатите банки са швейцарската 

Credit Suisse и руската ВТБ (прокуратурата 

на САЩ ги нарича само „инвестиционна 

банка 1 и 2“, срещу тях няма обвинения), 

които обвиняемите са убеждавали с 

подправени документи, че мозамбикската 

кредитна линия е чиста и гарантирана. 

Всъщност от нея са били откраднати поне 

200 млн. долара за лична полза.

Докато не 
пипнат САЩ

За измамата в Мозамбик се пишеше 

години наред в медиите, но реално не 

се случваше нищо, докато не се намеси-

ха САЩ. А причината е, че са засегнати 

американски инвеститори и доларови 

преводи са правени и през американски 

банки.

Тогава изплува и името на Събева, което 

в обвинението се споменава 70 пъти, 

защото заедно с Андрю Пиърс и Сурджан 

Сингх изиграват ключовата роля. Пиърс е 

бил ръководител на Групата за глобално 

финансиране в Credit Suisse, Събева е 

била негова подчинена и вицепрезидент 

на поделението, а Сингх – директор в 

него. Тя си тръгва от банката през август 

2013 г., Пиърс я последва през септември, 

но вече работят от април и за фирмата 

в Абу Даби и са обмисляли схемата още 

през 2012 г. Сингх продължава да е упра-

вляващ директор до февруари 2017 г.

И тримата са били наясно как работи 

вътрешният контрол на Credit Suisse. Те са 

прикривали информация за качеството на 

проектите в Мозамбик от работодателя си 

и макар банката да е знаела за съмнител-

ната репутация на Privinvest, нищо не е 

предприела, твърди обвинението. Детай-

лите в него показват как Пиърс, Събева и 

Сингх са се грижели да не оставят следи в 

комуникацията си. Противно на правила-

та в банката те са си разменяли мейли по 

личните пощи, засягащи сделките. В един 

от тях Пиърс пише на Събева, че в мета-

данните на изготвените от нея файлове се 

вижда името й: „Може би ще искаш да ги 

преправиш и пратиш наново.”

Те не са съобщавали в Credit Suisse ко-

ректно за какво отиват преводите – че са

плащани рушвети на 
правителствени служители

и банкери в Мозамбик, и дори размера 

на задълженията, датите на падежа по 

тях и способността и намерението на 

властите в Мапуто да ги погасяват. 

Тази практика продължава и когато 

започва предлагането по света в тези 

кредити да се включат други инвес-

титори. Междувременно Privinvest 

получава от съучастниците си в Мо-

замбик държавни поръчки с раздута 

стойност и без контрол върху 

изпълнението им.

Не е известно с колко точно са се обла-

годетелствали участниците в схемата, но 

в обвинението се казва, че поне 50 млн. 

долара са останали при тях. Цитирани са 

извлечения от банкови сметки на банка 

в Абу Даби, през които Пиърс получава 

45 млн. долара и превежда суми също в 

милиони на Събева и Сингх.

Според Transparency International 

Мозамбик е една от най-корумпираните 

държави в света – 158-а от 180 страни, 

т.е. между Узбекистан и Зимбабве в 

най-новата класация. През октомври 

в страната ще има президентски и 

парламентарни избори и наблю-

дателите коментират, че никой не 

иска преди тях да се разкрива 

евентуално участие и на други 

хора от партията и управлението 

в престъпната схема.

Разплитането на скандала ще 

отнеме години и е съмнително, 

че изцяло ще бъде въздадено 

правосъдие по него. Но той е поредни-

ят пример за проблемите с вътрешния 

контрол, колаборацията с корумпирани 

режими на големи имена от световното 

инвестиционно банкиране и колко високо 

в йерархията им стига отговорността. 

Тримата млади заговорници в банката – 

Събева е нямала и 30 години, Сингх е бил 

в средата на 30-те, а шефът им Пиърс – 

малко над 40, са предлагали поредицата 

от кредити за стотици милиони долари и 

някой на върха ги е подписвал.
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Схемата „Мозамбик“: Банки, рушвети 
и 70 пъти Даниела Събеваи 70 пъти Даниела Събева

З
ащитник на Събева в САЩ 

според Bloomberg е Майкъл 

Макгавърн. Той е от бостънската 

Ropes & Gray LLP от „тежката ар-

тилерия” на корпоративните адвокати 

не само в САЩ, но и в света. Основана 

през 1865 г., в нея има над 1200 адвока-

ти и специалисти, а представителствата 

й са в 11 ключови за финансовия бизнес 

места в Северна Америка, Европа и 

Азия. Години наред кантората помага 

за сделки за милиарди долари, а сред 

клиентите й са корпорации, финансови 

институции, правителствени агенции, 

известни университети...

Любопитно е, че Събева не само е ус-

пяла да ангажира толкова голямо име в 

адвокатските среди, но и че е предста-

влявана от един от тримата партньори 

в Ropes & Gray. Майкъл Макгавърн е 

единият от президентите и отговаря за 

случаите, в които страна като обвини-

тели са правителствени агенции като 

Министерството на правосъдието на 

САЩ, Комисията за търговия с ценни 

книжа (SEC) или Комисията на САЩ за 

търговия със стокови фючърси (CFTC). 

Преди да се присъедини към кантора-

та, в продължение на над 7 години той 

е бил федерален зам. главен прокурор 

в Южния район на Ню Йорк с ресор 

организирана престъпност, тероризъм 

и криминални престъпления, като е во-

дил успешно дела срещу две фамилии 

от Коза ностра.

Самият Южен район е специално 

място в САЩ – през 2009 г. New York 

Times го нарича „eдин от най-мощните 

клубове на Ню Йорк” и „най-прес-

тижното място за прокурори извън 

Вашингтон”, от което президенти на 

САЩ често правят избора си за най-

високите постове в администрацията. 

Членовете на този „клуб” разполагат с 

такива ресурси, занимават се с толкова 

важни случаи и са толкова независими 

от влиянието на президента, че през 

последните 15-ина години нерядко 

е наричан суверенният район на Ню 

Йорк.

О
свен признанията на Събева 

другото голямо движение 

през последните седмици 

около скандала е свързано с 

четвъртата ключова фигура в заговора. 

Това е 63-годишният Мануел Чанг, фи-

нансов министър на Мозамбик от 2005 

до 2015 г., който според американското 

обвинение е откраднал 12 млн. долара. 

Той бе арестуван на 30 декември м.г. на 

международното летище в Йоханесбург 

по нареждане на Интерпол и американ-

ско искане. През април южноафрикан-

ски съд постанови, че може да бъде пре-

даден на САЩ или Мозамбик и остави 

правосъдният министър в Претория да 

избере. На 22 май министърът предпо-

чете Мозамбик, макар да няма споразу-

мение за екстрадиция с тази държава. 

Вашингтон веднага реагира с „дълбоко 

разочарование”, включително защото 

властите в Мапуто са отправили своето 

искане седмици след американското.

В Мозамбик Чанг дори не е обвиня-

ем, а само разследван и понеже все 

още е с депутатски имунитет, най-веро-

ятно само ще бъде разпитан и освобо-

ден. Неправителствени организации 

се усъмниха, че в Родината си той ще 

бъде съдебно преследван. Жоржи 

Матине, координатор на организация-

та Форум за мониторинг на бюджета, 

припомня пред южноафриканската 

преса, че „Фрелимо” – партията на 

бившия финансов министър и депу-

тат, доминира в парламента, където 

неотдавна е бил отхвърлен опит да 

бъде свален имунитетът на Чанг. Dow 

Jones отбелязва, че „Фрелимо” отдавна 

има близки връзки с управляващия 

Африкански национален конгрес в 

Република Южна Африка.

Измамата с българско участие е поредният Измамата с българско участие е поредният 
пример за колаборацията с корумпирани режими пример за колаборацията с корумпирани режими 
в световното инвестиционно банкиранев световното инвестиционно банкиране

ТЕЖКАТА АДВОКАТСКА ТЕЖКАТА АДВОКАТСКА 
АРТИЛЕРИЯАРТИЛЕРИЯ

стойност и без контрол върху 

изпълнението им.Факсимиле от обвинителния акт, по който в нюйоркски 
съд започна дело срещу участниците в схемата

Детелина Събева

УЖИЛЕНИЯТ МОЗАМБИКУЖИЛЕНИЯТ МОЗАМБИК



Н
овината, че Ford планира 
да закрие завода си в 
Бридженд през след-
ващата година заедно 
със 1700 работни места, 
беше просто

поредният удар по британската авто-
мобилна индустрия.

През февруари Honda обяви, че ще 
затвори завода си в Суиндън до 2021 
г., с което ще бъдат закрити и около 
3500 работни места. Jaguar Land Rover и 
Nissan също намаляват производството 
и закриват работни места. Всичко това 
идва на фона на затрудненията, които 
автопроизводителите изпитват, изпра-
вени пред редица предизвикателства, 
докато потребителите купуват по-малко 
коли. Какви са пречките пред компани-
ите, опериращи в сектора?

Падащото търсене
След като години наред отчитаха 

силен растеж, продажбите на автомоби-
ли в световен мащаб остават почти без 
промяна през 2018 г. основно заради 
срива в търсенето на най-големия све-
товен пазар – Китай. Това се отрази на 
автопроизводителите, които разчитаха 
на Китай, казва Дейв Легет, реадактор 
на автомобилния сайт just-auto.com.

„Търговското напрежение по оста Ва-
шингтон–Пекин като цяло се отрази на 
доверието към Китай. Темпът на растеж 
на икономиката на страната се забавя, 
но това оказа допълнително влияние”, 
казва той. От Jaguar Land Rover обвиня-
ват за слабите си резултати напоследък 
падащото търсене в Китай, докато Ford 
се отказа от плановете си за продажба-
та в САЩ на произвеждан в Китай Ford 
Focus заради ефекта от търговските 
мита, пише BBC.

Сривът в продажбите в Китай идва в 
период, в който търсенето на два други 
големи пазара – Западна Европа и САЩ, 
също се забавя вследствие на пони-
жаващото се потребителско доверие. 
„Това създава повече конкуренция, кое-
то утежнява положението за всички”, 
казва Легет.

Опасения относно 
вредните емисии

В Европа проблемите с вредните 
емисии също създават главоболия за 

автомобилните компании. Опасенията 
около качеството на въздуха и проме-
ните в данъчното облагане доведоха до 
голям спад в продажбите на дизеловите 
автомобили, което доведе до пони-
жение от 7% в регистрациите на нови 
автомобили във Великобритания през 
2018 г.

Още по-голямо предизвикателство 

може би е въвеждането на нови по-
строги стандарти за емисиите на въгле-
роден диоксид, които имат за цел да се 
борят срещу глобалното затопляне. Те 
обаче оскъпяват

значително производството на авто-
мобили. От 2021 г. производителите са 
заплашени от големи глоби в ЕС, ако 
новите им автомобили не отговарят 

на зададените ограничения за вредни 
емисии, а тези ограничения ще стават 
все по-строги. „Автопроизводителите 
трябва да добавят оборудване средно 
за около 1000 евро, за да могат те да

отговарят на новите правила”, казва 
Арндт Елингхорст, анализатор на 
автомобилната индустрия в Evercore ISI. 
“Това означава, че потребителите ще са 

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

Защо запада Защо запада 
автомобилната автомобилната 
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все по-малко склонни да купуват, което 
ще засили спада в потребителското 
доверие.”

Предизвикателството 
от страна на 

електромобилите
За да свалят нивата на емисиите, 

автопроизводителите ще трябва да про-
дават и много повече електромобили, 
но пред тях има сериозни пречки. „Мно-
го автопроизводители не са готови да 
доставят електромобили в подходящи-
те количества”, казва Легет. „Те трябва 

да променят дейността си и да насочат 
повече автомобилите си към масовия 
пазар, но за това са необходими ин-
вестиции.” Другата страна на проблема 
е, че пазарът все още не е достатъчно 
готов за електромобили.

Глобалните продажби на електриче-
ски автомобили скачат със 73% през 
2018 г., до 1.3 млн. броя, но това е една 
много малка част от общо 86-те млн. 
автомобила, продадени по света. Един 
от проблемите е липсата на инфра-
структура за зареждане на електромо-
билите по пътищата в Европа и САЩ, 
смята доктор Джонатан Оуенс от бизнес 
училището на Университета в Салфорд, 
въпреки че според него Китай прави 
сериозни стъпки в тази посока. Другият 
проблем е ограниченият пробег на 
някои от по-евтините електрически ав-
томобили. „Ford предлага електрически 
Ford Focus от 2011 г., но пробегът му от 
под 100 мили (160 км) е безнадежден, в 
сравнение с конкурентите”, казва Оуенс.

„Електромобилът VW Golf изминава 

само около 120 мили (190 км) с едно 
зареждане.”

Промяната на нагласите 
към притежанието на 

автомобил?
Други опасения също тежат над 

автопроизводителите – едно от тях е 
появяването на нови технологии, които 
могат радикално да променят отноше-
нието ни към притежанието на авто-
мобил. Ако автономните автомобили 
станат нещо съвсем обикновено през 
следващите 15 години, тогава много 

от нас може да 
избират наема 
или споделеното 
пътуване, вместо 
да притежават 
собствен автомо-
бил. Това може 
да намали цената 
на пътуването 
на километър, 
което ще направи 
притежанието 
на кола поне 
привлекателно. Традиционните автоп-
роизводители се налага да отстояват 
позициите си, тъй като технологични 
гиганти като Uber и подразделението 
за автономни автомобили на Google 
– Waymo, навлизат на този пазар. Науч-
ноизследователската и развойната дей-
ност обаче струва много, поради което 
много компании си сътрудничат, за да 
разпределят риска. Напоследък Ford и 
Volkswagen сключиха споразумение за 
„проучване” на начини, по които могат 

да работят заедно върху електромо-
били и автономни автомобили, докато 
Honda инвестира 2.75 млрд. долара в 
подразделението за автономни автомо-
били на General Motors, като крайната 
цел е да пусне автнономни таксита.

„Брекзит“
След референдума от 2016 г. автоп-

роизводителите във Великобритания 

предупреждаваха нееднократно за 
опасностите от „Брекзит без сделка“.

Инвестициите в автомобилната 
индустрия във Великобритания падат 
през последните две години, като 
понижението само през 2017 г. е от 
46.5%. Проблемът според анализатори 
е, че британските автомобилни заводи 
разчитат на вноса на части от ЕС, а по-
голямата част от готовите автомобили 
се изнасят за съюза. „Ако ще има неси-
гурност под формата на мита, тогава 
това ще създаде забавяния, което ще 
направи британските заводи не толкова 
ефективни”, казва доктор Оуенс.

Според Легет обаче „Брекзит“ е 
само един от многото фактори, които 
притесняват британската индустрия. 
„Компаниите отчитат по-слаб износ за 
Китай и по-малки продажби в Европа. 
Британската икономика не е толкова 
силна в момента.”
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О
питването на местни 
специалитети е същест-
вена част от възприя-
тията на всеки турист, 
който посещава дадена 
страна. Кухнята на мно-

го страни е реклама пред света. Няма 
нищо по-нормално от това да се опита 
местната храна по време на пътешест-
вие в друга държава.

Атина
е домакин на много българи, които тър-
сят своята заслужена лятна почивка. Там 
можете да се опитате безброй вкусотии. 
Атина се хвали с примамващите сетива-
та пекарни. Естествено, не трябва да се 
пропускат местните суфлаки, но един от 
най-добрите варианти за добро ядене 
там е традиционната гръцка мусака. 
Тя е прекрасна комбинация от кайма, 
картофи, патладжан и тиквички, която 
гали небцето.

Истанбул
също е място, където се предлагат ин-
тересни специалитети. Турците са както 
добри майстори на месната кухня, така 
и на сладкишите. Обезателно трябва да 
се опита вкусното кюнефе, което е сиро-
пиран сладкиш, типичен за страната.

Най-добрият вариант обаче искендер 
кебап – накълцано телешко и агнешко с 
доматен сос и гарнитура. Семпло, но си 
заслужава.

Рим
е една от най-вкусните дестинации 
в Европа. Там не може да се сбърка с 
нито едно от предложенията в менюто. 
Джелатерии, пицарии и кафетерии при-
мамват минувачите отвсякъде. Задъл-
жителна част от екскурзията в Италия е 

хапването на пица. Особено интересно 
е обаче да се опита прясната паста. Тес-
тото за нея се меси на място, като преди 
да се поднесе трябва да престои 2-3 
часа, за да изсъхне. След това се сварява 
и овкусява с традиционни сосове. Може 
да опитате под множество форми като 
спагети, талиатели, ньоки и др. Сосовете 
към нея също са разнообразни, но един 
от най-добрите варианти е песто.

Барселона
е един от най-красивите европейски 
градове. Всяка крачка там изпълва с 
удоволствие. Освен на красиви гледки 
Барселона предлага и вкусна кухня. Ку-
линарните предложения са много, едно 
от най-известните е гаспачото. Добре 
е обаче да се опита паеля. Балансира-
ната комбинация на ориз, зеленчуци, 
шафран и морски дарове потапя във 
вкусовете на Испания.

Берлин
е град с дълга история. Тук има неповто-
рима градска атмосфера. Немската кух-
ня често се характеризира като тежка, 
но и невероятно вкусна. Вурстовете са 
най-популярният немски специалитет. 
Добре е да пробвате къривурст, защото 
леката пикантност е интересна и се 
харесва на почти всеки. По време на 
дългите разходки в Берлин уличната 

храна е много добър начин за туристите 
да се потопят в немската атмосфера.

Виена
е наистина красив град, който може да 
се разглежда неуморно с дни. Всеки 
уважаващ себе си турист не пропуска да 
опита виенски шницел.

Това ястие представлява начукано 
телешко месо, което е панирано и за-
пържено. Сервира се с гарнитура.

Загреб
е следващото място, чиято кухня е инте-
ресна. Тук всеки може да се наслади на 
хърватската атмосфера в традиционни 
коноби (ресторант). Препоръчително за 
туристите е да опитат ризото с мастило 
от сепия. Това е ястие, което звучи нес-
тандартно, но е много вкусно. Комбина-
цията между плътната консистенция на 
ориза и интересния вкус на сепията е 
добре балансирана и много вкусна.

Париж, Франция
е мечта на всеки пътешественик. Роман-
тичната атмосфера на града не може 
да се опише с думи. Този град обаче е 
и известна кулинарна дестинация. Тук 
популярни са кроасаните, които при-
мамват минувачи с апетитния си аромат. 
Особено интересно обаче е фондю от 
сирена. То е перфектният избор за по-

хапване с вкусното френско вино. Дума-
та „фондю“ идва от френски и означава 
„разтапям“. Сетивата на всеки, който 
се обича ароматните френски сирена, 
ще се наситят с удоволствие. Фондю от 
сирена представлява разтопено твърдо 
сирене с краве масло, което се поднася 
най-често с крутони.

Амстердам
е още една любима дестинация. Улиците 
на този град са наситени с цветове и 
превръщат престоя на всеки турист в 
пъстро преживяване. Посетителите на 
този град не бива да пропускат множе-
ството холандски специалитети като 
стампот, уафъли, бухнали палачинки и 
известните пържени картофи. Особено 
вкусни са обаче битърбален. Те пер-
фектно се комбинират с холандска бира. 
Битърбален представляват малки кюф-
тенца, които са съставени от говеждо 
месо, бульон, билки, брашно, масло и 
подправки.

Лондон
е последната, но не на последно място, 
дестинация. Тук историята се разказва 
от красивите улици. Атмосферата на 
града е неповторима. В Лондон всеки 
може да се наслади на безброй вкусни 
специалитети. 

Да оставим настрана традиционната 
английска закуска и да пробваме фиш 
енд чипс. Това английско предложение 
върви под ръка с вкусните бири на 
Острова. Фиш енд чипс представлява 
панирано рибно филе с гарнитура от 
пържени картофи. Може да звучи като 
нестандартна комбинация, но е много 
вкусна. Този английски специалитет 
може да се поръчате в повечето лондон-
ски пъбове.

Местните Местните 
специалитети специалитети 

в любими в любими 
дестинациидестинации

Кухнята е част от Кухнята е част от 
възприятията за всяка странавъзприятията за всяка страна

Виенски шницелВиенски шницел БитърбаленБитърбален

Ризото с мастило от сепияРизото с мастило от сепия Фиш енд чипсФиш енд чипс

Фондю от сирена.jpgФондю от сирена.jpgКъривурстКъривурст

ПаеляПаеляПрясна пастаПрясна пастаИскендет кебапИскендет кебапГръцка мусакаГръцка мусака
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Л
ятото е вече тук и все по-
често мнозина се спират 
пред огледалото, критично 
оглеждайки тялото си, ми-
слейки за банския костюм, 
който ще се наложи да се 

облече, отивайки на море или до град-
ския басейн.

За онези, които не са големи любите-
ли на спорта, но пък искат да изглеждат 
добре, има физически активности, 
които максимално активират горенето 
на калории и принуждават този, който 
ги практикува, здраво да се поизпо-
ти. Комбинирани със здравословен 
хранителен режим, те бързо помагат да 
се стегне и тонизира тялото за летния 
сезон.

Храненето е от изключително значе-
ние в случая, още повече ако целта е 
за кратък период от време да се втали 
фигурата. Трябва да се набляга на 
зеленчуците и рибата и да се избягват 
пакетираните пълни със захар бискви-
ти, бонбони, вафли, кроасани, газирано 
и сокове, или така наречените бързи 
въглехидрати. Също така е добре да се 
контролира приемът на плодовете и на 
захарта като цяло и да се пие повече 
вода.

Джогинг
Бягането е страхотна кардио физиче-

ска активност, а лятото е перфектният 
сезон за това. То трябва да се съобра-
зи със свободното си време и да се 
практикува в не толкова гореща част 
от деня. Необходимо е да се носи вода 
за пиене. За начинаещите е добре да се 
редува тичане със ходене. При бягане-
то на дълги разстояния е важно да се 
поддържа равномерен пулс, ритмично 
дишане и една и съща скорост. Ако 
пулсът е прекалено силен, трябва да се 
продължи с бързо ходене, докато се ус-
покои, и след това да с премине отново 
към бягането. Постепенно тези интер-
вали ще се напаснат спрямо личната 
издържливост.

Колоездене
Подобно на джогинга това е стра-

хотна кардио тренировка. Освен че се 
топят килограми, с колелото отлично 
се стягат бедрата и коремът. За да се 
извлече максимална полза от кара-
нето на велосипед, трябва здраво да 
се натиснат педалите и да се увеличи 
дистанцията.

Груповите тренировки
Това са аеробика, канго джъмпс, на-

родни танци, високоинтензивни кардио 
тренировки, кросфит, кондиционни 
упражнения. Освен че в компания е по-
приятно, участниците в тях взаимно се 
мотивират и поддържат. Ако се проявят 

упорство и постоянство, ре-
зултатите ще бъдат налице.

С този вид физически 
активности се подобряват 
силата, бързината и издръж-
ливостта. Те са отлични 
кардио тренировки, развива-
щи цялото тяло, ускоряващи 
максимално метаболизма и 
бързо вкарващи в желаната 
форма.

Тренировка с 
тежести

Те са чудесен начин да се 
поддържат силна мускулатура 
и бърз метаболизъм. За всеки 
любител на фитнеса трени-
ровката с тежести помага 
за изгаряне на мазнините, 
оформя и стяга мускулатурата 
и помага за по-атлетична и 
стегната фигура. Жените не 
трябва да се притесняват 
от това, че вдигайки тежки 
щанги, ще заприличат на мъж. 
Това няма как да стане поради 
факта, че жените произвеждат около 10 
пъти по-малко тестостерон от мъжете. 
Това е хормонът, който има ключова 
роля в оформянето на мускулатурата.

Плуване
Този спорт е перфектна възможност 

да се горят калории, без да се натовар-

ват ставите и сухожилията. Същевре-
менно се развиват хармонично всички 
мускули, увеличава се дихателният 
капацитет и съответно издържливостта 
и силата. Всеки, който заложи на дълги 
дистанции и прояви постоянство, ще 
види резултата съвсем скоро в огледа-
лото.

Не трябва да се подценява във все-
кидневието качването по стълбите. Ако 
то се прави системно, гарантирано ще 
се ускори метаболизмът, ще се стегнат 
краката и ще се тонизира цялото тяло. 
Това е отлично кардио упражнение, 
което има гарантирани резултати.

Най-важното е обаче да се прояви 
постоянство. Само така ще се извле-
кат максимални ползи от избраната 
физическа активност. Здравословното 
и балансирано хранене е съществена 
част по пътят към здраво и силно тяло. 
С правилното, пълноценно “гориво” то 
ще функционира оптимално и с всички 
сили.

Лятото дойде и мнозина гледат критично огледалотоЛятото дойде и мнозина гледат критично огледалото

С кои спортове най-бързо С кои спортове най-бързо 
се влиза във формасе влиза във форма
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Ново лекарство Ново лекарство 
помага успешно помага успешно 
при рак на гърдатапри рак на гърдата
За откритието съобщи в Чикаго Американското За откритието съобщи в Чикаго Американското 
дружество по клинична онкологиядружество по клинична онкология

Н
ово лекарство драстично 
подобрява степента на 
оцеляване на младите 
жени с най-често сре-
щаната форма на рак на 
гърдата. За откритието 

съобщиха изследователи, цитирайки 
резултати от международно клинично 
изпитание. Констатациите, представени 
на годишната среща на Американското 
дружество по клинична онкология в 
Чикаго, показаха, че добавянето на ле-
карство, известно като cyclin inhibitors, 
повишава процента на преживяемост 
до 70 на сто.

Смъртността е с 29% по-малка, 
отколкото при пациентите, получавали 
лекарства с плацебо ефект. Водещият 
автор на проучването д-р Сара Хору-
иц заяви пред AFP, че изследването 
се фокусира върху рака на гърдата, 
представляващ две трети от всички 
случаи на рак сред по-младите жени и 
в миналото обикновено се е лекувал с 
терапии, които блокират производство-
то на естроген.

Лечението е по-малко токсично от 
традиционната химиотерапия, защото 
по-селективно се насочва към раковите 
клетки, блокирайки способността им да 
се размножават. Изследването, което 
е разгледало повече от 670 случая, е 

включвало само жени под 59-годишна 
възраст, които са имали напреднал 
рак – в четвърти стадий, за който не се 

получава хормоно-блокираща терапия.
„Това са пациенти, които са склонни 

да бъдат диагностицирани по-късно, на 

по-късен етап от заболяването си, защо-
то нямаме големи възможности за скри-
нинг за младите жени”, каза Хоруиц.

Б
еленето на картофи, чистенето 
на тоалетната и съзерцаването 
на полюшващи се на вятъра 
дървета противодействат 

по-добре на стреса от йогата. Това 
показват резултатите от анкета на сайта 
МайБилдър.

Привидно скучни дейности като 
плевене, сгъване на изпрани дрехи и 
рязане на зеленчуци също се оказват 
отлично средство за разтоварване. 
Галенето на куче или котка е най-попу-

лярната дейност срещу стрес, посо-
чена от 36 процента от участниците в 
анкетата.

Следващите най-разтоварващи 
занимания са слушането на звуците 
на пращящ огън (30 процента) и дъжд 
(29 процента). Анализирайки резул-
татите от допитването, психоложката 
Беки Спелман отбелязва: „Интересно 
е да установим как редица простички 
занимания, често считани за досадни, 
действат успокояващо и терапевтично.“

П
олски стартиращ бизнес съз-
даде прототип на минилабо-
ратория за бързо диагности-
циране на инфекции точно и 

на ниска цена. Минилабораторията с 
джобен размер се нарича SensDx и е 
разработена с подкрепата на кохе-
зионната политика на ЕС. Продуктът 
предстои да бъде пуснат през следва-
щите месеци.

Адам Юнка и екипът му специализи-
рат в два типа чувствителни бактерии, 
които могат да бъдат уловени от сен-

зор. „В момента сме на streptococcus 
pyogenes” – бактерията, която води 
до възпаление на гърлото. Втората е 
haemophilus infl uenzae, която също 
предизвиква възпаление на гърлото и 
води до инфекции.”

Новата технология означава, че 
пациентите могат да разберат за 
4 минути дали дадена инфекция е 
предизвикана от бактерия, вирус или 
гъбички. Така лекарите ще могат да 
адаптират рецептите си и да намалят 
употребата на антибиотици.

Срещу стреса: Срещу стреса: 
Белене на Белене на 
картофи картофи 
вместо вместо 
йогайога

Джобно устройство разпознава Джобно устройство разпознава 
инфекции за 4 минутиинфекции за 4 минути
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К
расивата коса дава допъл-
нителна увереност на пове-
чето жени, като същевре-
менно с това е най-важният 
символ на женствеността.

Момичетата харесват 
дългата си коса, защото ги кара да се 
чувстват обаятелни, подсилва естест-
вения им чар и им придава специална 
елегантност.

Такъв е случаят с много известни 
личности, които имат дълга коса и тя е 
тяхна запазена марка (Джесика Бийл, 
Лили Колинс, Дженифър Лопес, Дакота 
Джонсън и др.).

Подходящата грижа за косата играе 
важна роля и е от решаващо значение, 
ако искате коса, която “се гордее със 
своята дължина”! Божествена, краси-
ва и здрава коса е мечтата на много 
момичета, но тази мечта може да бъде 
труднопостижима.

Поддържането на здравата коса не е 
задача за един ден, но не е и невъзмож-
на. Ако я поддържате здрава, няма да 
ви се налага да подстригвате връхче-

тата (всички знаем, че е болезнено да 
загубим 3 см от косата си). Така че ние 
ви даваме 5 съвета как да сбъднете 

мечтата си да имате дълга коса.

Маска с рициново 
масло и зехтин

Нежно нанесете маската на влажна 
коса. Масажирайте главата си поне пет 
минути. Разпределете я върху косата 
си. Тя трябва да престои най-малко два 
часа, преди да я отмиете. Също така, 
за да се сдобиете с дългата коса от 
мечтите си, използвайте козметика за 
коса, която съдържа следните съставки: 
кератин и рициново масло, защото те 
са в състояние да направят чудеса с 
косата ви.

Внимание с шнолите и 
ластиците за коса

Те могат твърде силно да стягат ко-
сата ви и това да доведе до накъсване. 
Така че носете косата си пусната винаги 

когато можете. Но също така има лас-
тици и шноли, които са безопасни и не 
биха навредили на косата ви. Просто ги 
избирайте внимателно.

Правилно хранене
Яйцата са чудесен източник на проте-

ини и биотин, две хранителни вещества, 
които могат да стимулират растежа на 
косата. Горските плодове пък са пълни 
с полезни вещества и витамини, които 
също могат да окажат влияние върху 
здравето на косата.

Горещата вода е вредна
Горещата вода не е вредна само за 

вашата кожа – тя има неблагоприятно 
влияние и върху косата ви. Изплаквайте 
я с хладка вода и това ще спомогне за 
укрепването й.

Грижи по време на сън
Използвайте копринени калъфки за 

възглавници, те намаляват накъсването 
и позволяват на косата да се плъзга по 
възглавницата без усилие.

Насладете се на красива и здрава 
коса, останете уверена и стилна – защо-
то модните експерти казват, че дългата 
коса е абсолютно “задължителна” през 
това лято.

Можете да опитате по класически 
начин или да се съобразите с модата

Красива коса – Красива коса – 
пет съвета как да пет съвета как да 
го постигнемго постигнем

Джесика Бел Дженифър Лопес

Лили Колинс

Дакота Джонсън
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В
сички ние притежаваме 
домашна аптечка – скри-
та в банята, кухнята или 
просто в шкафчето до 
леглото ни, пълна с малки 
шишенца, съдържащи 

магия под формата на хапчета, лекови-
ти сиропчета с вкус на сладки бонбонки 
и успокояващи мазила миришещи на 
билки и непознати нам растения.

Тази малка кутийка или шкафче е 
всъщност “разказ” за нашата персона, 
нашето здравословно състояние, кои 
сме и какво ни е отношението към све-
та, науката и себе си. Тази интересна ко-
лекция от покупки разказва за нашето 
емоционално състояние, за начина ни 
на живот и задочно пътуване по света. 
В домашната аптечка на семейство в 
Африка можете да намерите мехлем-
чета от Азия, а в домашната аптечка 
на семейство в Австралия можете да 
намерите хапчета, доставени от Южна 
Африка, но всъщност произведени в 
Канада.

В семейните аптечки с хапчета на 
жители в големите градове можете да 
намерите

лекове против стрес, 
чувство на тревога

безпокойство и т.н., често отнасящи се 
до така наречената диагноза за anxiety 
или депресия.

Някои хора притежават повече хоме-
опатични капки, други са любители на 
хранителните добавки като витамини, 
минерали, мазила и други подобни, а 
трети притежават жизнено поддържа-
щи лекарства против сърдечни услож-
нения, диабет, остеопороза и др.

Разнообразието от видове хапове 
обяснява факта, че ние сме напълно 
различни едно от друго същества. Ние 
сме уникални създания, които имат 
различни нужди в процеса на лечение 
и възстановяване.

Тук искам да отбележа факта, че 
напоследък се говори за нов медицин-
ски подход към пациента, а именно 
индивидуалният подход вследствие 
на подадената специфична генетична 
информация.

В януарския брой на списание 
National Geographic 2019 твърдят, че “по 
последни изследвания учените са съз-
дали каталог на 665 милиона вариации 
на гени”.

Предстои много работа обаче, за да 
се отговори на въпроса – кои от тези 
гени не представляват опасност за 
здравето ни и кои представляват сери-
озна заплаха за здравето.

Учените са открили

метод за създаване 
на алгоритми

които изчисляват възможността за раз-
витие на пет основни групи заболява-
ния – сърдечни болести, рак на гърдата, 
диабет тип 2, възпаление на дебелото 
черво и предсърдно мъждене. Много 
от нас притежават множество мутации, 
които носят незначителен риск сами по 
себе си, но събирателно те са пречка за 
пълноценното ни здраве.

Целта на науката е да открие метод, 
чрез който в ранни години да се опре-
делят пътищата за развитие на евенту-
ални здравословни проблеми и така 
подготвени да ги посрещнем с нужните 
средства за лечение.

И така, докато тези позитивни практи-
ки се превърнат в реалност ние трябва 
да се доверим на интуицията – нашата и 
тази на медиците, да се обръщаме към 
домашната аптечка за разрешаване на 
болестотворни проблеми.

Това, с което можем да си помогнем, 
засега е да проверим дали всички леко-
ве и хапове са в срок на годност. Дали 

тези чудеса на природата и човешкото 
знание се съхраняват на сухо, тъмно, 
чисто и хладно място или според пред-
писанията. 

Тъй като билките станаха много попу-
лярни напоследък и могат да се купят 
както насипно така и под формата на 
хапчета и тинктури, искам да ви пред-
ложа няколко идеи за съхранението им.

Трайността 
на билките

зависи напълно от типа им и 
от това как са съхранени.

Ако са добре 
запечатани в тъмен 
пакет, те могат да 
се съхраняват 
с години. Ако 
се съхраняват 
отворени и 
изложени на 
слънце, те няма 
да траят дори и 
месец. Но дори и в 
този случай те не се 
“развалят” напълно, а 
само губят от потент-
ността си с времето.

Най-добре е да са вакумира-
ни, в контейнер или в така наречения 
Miron glass (стъкло Мирон), което е съз-
дадено при проучвания по biopothonics 

(наука за оценяване качеството на 
храната и срокът й на годност).

Счита се, че това стъкло предпазва 
потентността на съдържания продукт 
поради факта, че то блокира видимия 
спектрум на светлината. Един от най-
фрапиращите експерименти с този вид 
стъкло е този, при който розовата вода 
била съхранявана в продължение на 3 
години, без да промени качествата си!

Този вид стъкло предпазва от кле-
тъчни изменения на съдържания 

продукт. То действа като 
натурален филтър, 

пропускайки само три 
вида лъчи, а именно 

виолетовите, ул-
травиолетовите и 
инфраред лъчи.

При друг 
опит учените, 
съхранили мед 
за дълъг период 

от време, при 
което открили, 

че Miron glass не 
само съхранява, но 

и подобрява вкусът на 
меда.

Ето как можете да използвате 
това изобретение за подобряване ка-
чеството на съдържанието на домашна-
та ви аптечка.

МАРИЯ ТАНЕВА

Няколко трика за съхранение на Няколко трика за съхранение на 
билки, които ще ги запазят за дългобилки, които ще ги запазят за дълго

Домашната Домашната 
аптечка – какво, аптечка – какво, 
защо и докогазащо и докога
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� � ☺
Разбираш, че си остарял, когато 

можеш да живееш без секс, но без 
очила - не!

� � ☺
Значи отивам аз да копая на село, 

ама като видях един косъм на тая 
мотика и като се погнусих!!!!! Оттогава 
край - мотика да не видя!!!

� � ☺
- Скъпи, но нали ти настояваше за 

тройка. Защо си толкова кисел сега?
- Ами мислех, че ще участвам...

� � ☺
- Съпругата ви има много странен 

акцент, откъде е?
- От Видин е, ама работи във винар-

ска изба...

� � ☺
- Вярно ли е, че си се развел с жена 

си, а после си се оженил за балдъзата?!
- Вярно е.
- Защо бе, човече?!
- Свикнах с тъщата.

� � ☺
- Честит имен ден!
- Ама аз нямам имен ден днес.... 
- Ти ли ма, овцоооо!

� � ☺
- По цял ден се занимавам само с 

чистене. Мия прозорци, мия чинии, 
мия пода...

- Ами мъжът ти?
- А, само това оставаше. Той сам се 

мие!

� � ☺
Спират мъж за превишена скорост. 

За да се измъкне, започва доста успеш-
но да лъже:

- Аз знам, че карах много бързо, но 
преди малко ми се обади съседът, че 
жена ми е довела любовника си у нас!

Мъжката солидарност веднага 
проговорила - нито документи, нищо 
не проверявали, даже на тръгване му 
казали:

- И да му дадеш да се разбере на оня!
Мъжът доволен се прибрал и се 

похвалил на жена си как удачно се е 
измъкнал. На другата седмица спират 
жена му и тя се мъчи да пробва същия 
номер:

- Съжалявам, но наистина страшно 
бързам, обадиха ми се, че мъжът ми е с 
една никаквица у нас...

И като се започнала една проверка 
- документи, застраховка, пожарога-
сител, аптечка, три часа писали акта... 
Мдааа, мъжка солидарност!

� � ☺
Върви Манго с малкото цигане по 

улицата. Дребното гледа баничарница-
та отсреща и pdпочва да дърпа баща 
си за ръката.

-Тате, галаден съм! Галаден съм, бе 
тате! Тате, галаден съм!

-Стига бе! - сопва се родителят. - 
Какво искаш?

-Искам да ям, бе тате!
Манго поглежда чавето си и клати 

глава:
-Не та й срам, бе! На твойта възраст 

КОСМОНАФ исках да стана!

� � ☺
Млад актьор, получил първата си 

роля, споделя с баща си:
- Ще играя съпруг, женен от 25 

години!
Бащата:

- Не е лошо като за нача-
ло, другия път може 
да ти дадат роля с 
реплики!

� � ☺
Четох скоро, че 

мъжките яйца струват 4 ми-
лиона британски лири. Гледам 
спящия си съпруг и тази мисъл 
не ми дава мира!

� � ☺
- Скъпи, дадох джинсите ти на 

съседа.
- Защо?
- Ами ти нали не ги харесваше?
- Тогава да му дадем и майка ти...

� � ☺
Едно време си падах по чужди бул-

ки... Сега си падам само по стълбите на 
излизане от кръчмата...

� � ☺
Започнеш ли да слагаш лук в салата-

та - значи връзката ви е стабилна!

� � ☺
Телефонът ми звъни. Вдигам и няка-

къв ме пита: - Алооуу, аз по телефона 
ли говоря с вас?. Не - казвам, - по 
телевизора! - Малиии, аз съм в ефир 
по гащи! Баси....

� � ☺
Разговор между приятели: 
- Какво става с тебе? 
- Много гаден ден имах - бирата 

замръзна в камерата, пицата загоря, а 
жената каза, че е бременна... 

- Ти май нищо не можеш да извадиш 
навреме...

� � ☺
В автобуса: 
- Госпожо, хванете се за дръжката, 

така ще паднете. 
- Хванала съм се, господине. 
- Хванали сте се, ама аз ще слизам....

� � ☺
В бюрото по труда: 
- Професия? 
- Ловец на вампири. 
- Ама такава професия няма? 
- Е, да, аз затова съм безработен.

� � ☺
- Скъпи, днес имаме годишнина от 

сватбата - да заколим прасето? 
- Че какво ти е виновно прасето - тя 

сестра ти ни запозна....

� � ☺
На бракоразводното дело съдията 

пита жената каква е причината да 
поиска развод. 

- Разбрах, че апартамента, за който 
20 години плащахме този висок наем, 
бил собственост на съпруга ми. 

- Ехаа, това е просто гениално!

� � ☺
- УАУ! Страшнa си! 
- Благодаря за комплимента. 
- Какъв комплимент, ма - изкара ми 

акъла!

� � ☺
Келнерът към дамата в ресторанта: 
- Госпожо, забелязах, че мъжът ви 

току-що падна под масата - да не му е 
прилошало? 

- Грешите, мъжът ми току-що влезе в 
ресторанта....

� � ☺
- Вчера кучето ухапа тъщата. 
- И как е? 
- Горкото, цяла нощ повръща..

� � ☺
- Госпожо, ще ми позволите ли да ви 

заведа на ресторант? 
- Че какво им е на Сейшелите?

� � ☺
- Кире, защо куцаш? 
- Сънувах, че настъпвам пирон... 
- А ти що спиш бос?

� � ☺
- Разделихме се с жената по вза-

имно съгласие - тя ме изгони, а аз се 
съгласих...

� � ☺
Кама сутра не може да отрази 

всичко, което минава през главата на 
шофьор, гледайки как катаджията му 
пише акт...

� � ☺
- Спомням си как, когато пушех пред 

тате, винаги ми течеше кръв от носа....

Виц в снимка

Жена ми прати SMS:

„Ела да ме взе-

меш от бара. Пияна 

съм.”Ходих и я при-

брах къщи.След мал-

ко получих SMS:

„Не идвай. Прибрах 

се.”
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МОРКОВЕНИ
бисквити

ПОСТНИ БИСКВИТИ 
с тиква

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Рехабилитации. Ум. Лев. Коноп. Нивеа. 
Мадрас. Атлас. Отк. Жар. Приам. Днес. Маи. Април. Поля-
ни. Вранча. Амеде. Ем. Раева. Арета. Воог. Лавал. Солдо. 
Стаза. Аника. Бор. Тета. Грена. Диск. Цол. Балик. Партии. 
Походи. Сцена. Лиани. Време. Гира. Тасма. Тиква. Капса. 
Кайма. Зар. Обем. Прага. Порт. Дни. Океан. Златка. Оцелот. 
Ездач. Ад. Талим. Марин. Дион. Епоси. Анали. Смайващи 
истории. 
ОТВЕСНО: Села. Автостоп. Иконопис. Хиджир. Отело. Ра-
биц. Ом. Гавра. Аргат. Хлапе. Етна. Арана. Забои. Смола. 
Икс. Пчела. Адата. Колев. Ало. Права. Глина. Петипа. Ина-
ри. Авари. Искра. Мощ. Тотила. Анекс. Маане. Си. Капла. 
Малин. Цвайг. Змии. Ампер. Капер. Мазда. Инс. Одеса. Ане-
та. Ларат. Шии. Длето. Драми. Пачино. Воня. Албит. Екзот. 
Нар. Суетене. Досие. Варка. Ли. Максим Горки. Картаджии.

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!  Да ви е сладко!  
   Цвети   Цвети

СУДОКУ

Продукти
»  300 г варена тиква;
» 3/4 ч.ч. кафява захар;
» 1/3 ч.ч. зехтин;
» 1 1/2 ч.ч. брашно;
»  1/3 ч.ч. кокосови 

стърготини;
» 1/2 ч.л. сол;
» 1 с.л. бакпулвер;
» 1 ванилия;
»  щипка канела и оре-

хи за декорация.

П
асираме тиквата, захарта и зехтина. 
В отделна купа объркваме сухите 
съставки и ги прибавяме към тиквата. 
Сместа трябва да е по-гъста от кексово 

тесто.
С чаена лъжичка сипваме от сместа в тава, 

застлана с хартия за печене. Можем да украсим 
бисквитите с парченце орехче.

Печем в загрята фурна до 170 градуса с обдух-
ване около 15-20 минути.

В 
купа разбъркайте 
овесените ядки, 
брашното, бакпул-
вера, канелата и 

солта (сухите съставки). В 
отделна купа разбъркай-
те разтопеното кокосово 
масло, яйцето и ванилията. 
Добавете кленовия сироп. 
Смесете двете купи с про-
дукти и разбърквайте, до-
като се получи сравнително 
хомогенна смес. Охладете 
тестото за около 30 минути в 
хладилник.

Извадете тестото, оформе-
те бисквити с ръце. Поста-
вете ги в тава за печене, 
застлана с кухненска хартия. 
Печете за 30 минути в загря-
та на 220 градуса фурна.

Продукти
» 1 ч.ч. овесени ядки;
»  3/4 ч.ч. пълнозърнес-

то брашно;
» 1 1/2 ч.л. бакпулвер;
» 1 1/2 ч.л. канела;
» 2 с.л. кокосово масло;
» 1 яйце;
» 1 ванилия;
» 1/2 ч.ч. кленов сироп;
»  3/4 ч.ч. настъргани 

моркови.



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

К
огато бил ученик през 90-

те години на миналия век, 

Джозая Чуа си спомня, че 

всички имали Tamagotchi. 

По думите на 31-годишния 

мъж всички били прис-

трастени към своя дигитален домашен 

любимец.

„Не смятам, че имахме право да го 

носим в училище. Но се опитвахме да 

го внесем в ученическите си раници”, 

разказва стилистът от Сингапур за 

манията по дигиталната играчка, която 

беше завладявала целия свят преди 

две десетилетия, като изключение не 

правеше и България.

Именно поради това спомените на 

Чуа са типични за повечето милениали 

по света.

Tamagotchi представляваше малко 

устройство с дисплей, провокиращо 

собственика си да се грижи за дигитал-

но животно, борейки се да го задър-

жи живо колкото се може по-дълго. 

Играчката се появи на белия свят през 

1996 г. и беше задължителен атрибут за 

повечето деца.

Сега, през 2019 г., Tamagotchi се готви 

за бляскаво завръщане. Японският про-

изводител Bandai ще пусне на пазара на 

Северна Америка през юли нова подо-

брена версия, разполагаща с напълно 

цветен дисплей.

Този път дигиталният домашен лю-

бимец ще може да прави доста повече 

неща от ядене и спане. Предвижда 

се новото забавление да предлага 

интеракция с нещо като личност, тъй 

като дигиталният приятел ще може да 

населява различни земи, да се бракува и 

размножава.

„Нашата фенска база е вече много 

развълнувана и осъществява предва-

рителни поръчки”, посочват от Bandai 

America, в лицето на маркетинговия 

директор Тара Бади.

Всъщност малкото устройство никога 

не е изчезвало от пазара, тъй като 

Bandai редовно пускат нови модели 

Tamagotchi в Япония и на други пазари, 

но моделът, който спечели световна 

слава на играчката и стои в съзнанието 

на милениалите по света, е именно този 

от края на 90-те години.

Последният модел е част от новата 

тенденция за възраждане на стари сим-

воли от детството на настоящите актив-

ни потребители, а именно милениалите.

Вземете например филма за Sonic, 

който ще се появи по екраните през 

следващата година, или това, че Spice 

Girls подеха турне 20 години след пика 

на славата си.

Ретро възраждане
Според анализатора на Mintel Чана 

Барам има бум на ретро стоки, които се 

завръщат към живот, тъй като потреби-

телите търсят уюта на „добрите стари 

времена”. „Свикнали сме с това, когато 

става дума за дрехи и мода, но понас-

тоящем вече се говори повече за стари 

продукти”, казва тя.

Тази тенденция се експлоатира 

от базирания в Италия търговец на 

играчки Alessio Di Marco, 

чиято компания Tons-of-Toys 

търгува с ретро пред-

мети и играчки. През 

последната година 

той наблюдава „силен 

възход в интереса към 

играчки от 90-те години” 

като „Костенурките нин-

джа“, „Пауър Рейнджърс“ и 

прочее.

По думите му сериозен 

апетит има и към старите 

филми на Disney като „Малката 

русалка“, „Красавицата и Звяра“, 

„Аладин“ и „Цар Лъв“. „Децата на 

90-те години вече пораснаха и изпитват 

все по-голяма носталгия към играчките 

от тяхното детство”, казва той.

В наши дни порасналите милениали 

могат да си позволят да купят каквото 

си искат. Но възможностите, които крие 

пазарът на носталгия, са далеч по-значи-

ми. Проучване на Mintel показва, че 57% 

от купувачите на играчки във Велико-

британия биха взели играчка за детето 

си, с която самите те биха поиграли.

„Всеки мисли за детството си като за 

нещо чудесно и смята: „О, нещата не 

бяха толкова зле по онова време”, казва 

Барам.

Защо носталгията работи
За брандовете и рекламистите заи-

граването с чувството за носталгия не е 

нищо ново.

Тя е просто елемент от доста по-ши-

рока маркетингова стратегия, разчи-

таща на необходимостта за бягство от 

реалността.

„И по-конкретно – завръщане към 

идеализираните асосициации с вашето 

дество”, кзава Беноа Вийзер, ръково-

дител “Стратегии за Азия” в компанията 

Ogilvy.

По думите му спомените от отмина-

лите дни за неща като музика, мода, 

играчки и игри са кодирани в мозъците 

ни за цял живот, генерирайки усещане 

за щастие и спокойствие.

Така да играете на ретро конзола 

Nintendo реално активира тези спомени 

и носи прилив на щастие.

Според Вийзер носталгията понасто-

ящем е актуална, тъй като за повечето 

милениали и поколението след тях, 

наричано Z, няма яснота накъде отива 

светът, поради което спомените от 

миналото излизат на сцената, компенси-

райки усещането за несигурност.

„Определено има корелация между 

популярността на маркетинга на база 

носталгия спрямо това колко уверено, 

оптимистично и сигурно се чувства 

населението”, добавя той.

Нови фенове
Компаниите не могат да разчитат на 

стари продукти и тяхната овехтяла сла-

ва, а трябва да създават и нови такива, 

смята Вийзер.

Bandai се надява новият модел 

Tamagotchi On, който е предназначен 

за момичета на възраст между 6 и 12 

години, да отговори на изискванията на 

новото поколение с добавените нови 

екстри.

Стилистът Джозая Чуа е развълнуван 

от новия модел Tamagotchi. „Имайки 

нова версия, може да помогне да си 

спомните за детето вътре във вас”, казва 

той.

Тамагочи се завръщаТамагочи се завръща
Милениалите вече са Милениалите вече са 
активни потребителиактивни потребители
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Протестиралите критикуват Запада, че контактува с ПекинПротестиралите критикуват Запада, че контактува с Пекин

Поколението „Тянанмън“ Поколението „Тянанмън“ 
гледа с ужас днешен Китайгледа с ужас днешен Китай

Т
ридесет години след като 
избягаха от куршумите и 
танковете, изгнаниците от 
„Тянанмън” смятат, че мечта-
та им за демократичен Китай 
е по-далечна от всякога, 

докато Родината им затъва в авторита-
ризъм и пропаганда.

Чжо Фънсо е по природа по-скоро 
оптимист. Преди пет години, за да 
отбележи 25-ата годишнина от кръ-
вопролитните репресии на Пекинската 
пролет, той се възползва от 72-часовите 
разрешения за транзит, които се дават 
на притежателите на американски пас-
порти, за да посети родната си страна.

Днес това би било 
немислимо

При управлението на президента 
Си Цзинпин потисничеството достига 
отдавна невиждани равнища. Дър-
жавният апарат използва помощта 
на свръхмодерните технологии, за да 
следи гражданите и да запушва устата 
на критиците. „Няма никаква причина 
човек да е оптимист за Китай, като се 
вижда какво става”, каза Чжо Фънсо. Той 
е бивш студентски лидер, който е бил 
на пето място в списъка на най-издир-
ваните от Пекин лица, а днес живее в 
САЩ. „Това, което допреди година беше 
невъобразимо, днес става действител-
ност. Даже романът „1984” не можеше 
да стигне толкова далеч”, заявява той, 
имайки предвид класическата творба 
на Джордж Оруел.

Повечето млади хора, които изля-
зоха на улицата през 1989 г., днес са 
прехвърлили петдесетте. Страхът, че 
споменът за репресиите ще изчезне, е 
голям: „Великата компютърна стена” и 
цензорите на режима гарантират един 
прочистен от всякакво споменаване на 
„Тянанмън” интернет.

В западните университетски кампуси 
реториката на някои китайски студенти 
придобива все по-националистични 
оттенъци. „Няма вече никаква причина 
да сме оптимисти за младото поколе-
ние по кампусите днес. Те са израснали 
в сянката на Великата компютърна 
стена, индоктринирани са от бебета”, 
казва Чжо.

Прегазени от танковете
Фан Чжън, чиито крака са премазани 

от танк при репресията от 4 юни 1989 г., 
също не е оптимист.

Последното, което си спомня, преди 
да изгуби съзнание, е било как пот-
рошените му кости пробиват кожата 
му. Това, че е в инвалидна количка, 
обаче не го спира да обикаля света и 
да разказва историята си. „Все повече 
съм песимист. Правителството използ-
ва всякакви средства да контролира 
населението. Свръхмодерните техноло-
гии позволяват на държавата да следи 
народа”, казва той от Сан Франциско, 
където живее.

Повечето политически активни 
оцелели живеят в САЩ, след като много 
от тях са лежали в затвора и с години са 
искали паспорти от китайските власти.

Уър Кайси не е стигнал толкова далеч, 
а се е установил в Тайван. Той е член на 
уйгурското мюсюлманско малцинство, 
за което се твърди, че много негови 
представители са пратени в лагери за 

превъзпитаване. Бил е един от най-ха-
ризматичните говорители на демон-
странтите от 
1989 г.

Известен 
е с това, че 
апострофира 
на живо по 
телевизията 
тогавашния 
премиер Ли 
Пън. По думите 
му е прекарал 
последните 30 
години да гледа 
с ужас как за-
падните страни 
поддържат 
връзки с Китай. 
„Те го наричат 
сътрудничество, аз го наричам смекча-
ване на напрежението. Последицата е, 
че Китай е явна заплаха за световния 
ред и универсалните ценности”, заявява 
той.

Уморил се е да гледа как само шепа 
активисти под-
държат спомена 
за „Тянанмън”. 
„Вече не само 
китайските де-
мократи трябва 
да донесат сво-
бода и демокра-
ция на Китай. 
Целият свят 
трябва да поеме 
своята част от 
отговорността 
и вината”, казва 
той.

Годините в 
изгнание имат 
своята цена за 
оцелелите.

Фан е искал 
на всяка цена 

да се върне в Китай за погребението на 
баща си, който е починал през февру-

ари. Консулството в Сан Франциско 
му издало виза, която била анулирана 
няколко часа по-късно. „Бях много 
разочарован. Дъщерите ми пък обичат 
Китай още по-малко”, казва той.

Уър Кайси с тревога очаква обаж-
данията на семейството си, което е 
останало в Китай. „Родителите ми не са 
видели сина си от 30 години. Мога да 
понеса последиците от решенията си, 
но този варварски режим пречи на ро-
дителите ми да видят сина си, внуците 
си. Жертвата е огромна”, оплаква се той.

От всички интервюирани от АФП 
оцелели Ван Дан е най-малко песимист. 
Той също е бил в челните места на 
черния списък на Пекин. Излежал е две 
присъди затвор, преди да отиде в САЩ. 
Според него президентът Си е един 
„втори Мао”, но той се утешава, като си 
припомня, че управлението на Великия 
кормчия един ден е приключило.

„Диктаторските или авторитарните 
режими не могат да променят човеш-
ката природа. Затова имам надежда 
за бъдещето. Не знам кога или как ще 
стане, но знам, че ще стане”, казва той.
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Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 12 - 18 юни 2019 г.за 12 - 18 юни 2019 г.

ОВЕН
Идва време, 
в което ще 
имате въз-
можност да 
бъдете себе 
си, ще сте 
изпълнени 
с енергия. 
В работата 

си не се колебайте да проявите 
изобретателност и инициатива. 
Очаква ви успех, след който може да 
предявите претенции за по-високо 
заплащане. В личния живот щасти-
ето ще е гарантирано, ако съумеете 
да проявите отстъпчивост и реална 
загриженост за чувствата на парт-
ньора си.

ТЕЛЕЦ
Бъдете 
убедителни, 
когато защи-
тавате идеите 
си. Много 
вероятно е 
да имате въз-
можност да 
споделите на-

меренията си пред широка публика. 
Не се колебайте да използвате всич-
ките си налични ресурси, тъй като 
рядко се удава подобна възможност. 
В личен план ви очаква застой, което 
не е непременно нещо лошо. Насла-
дете се на спокойствието.

БЛИЗНАЦИ
Ще имате 
възможност 
за развитие в 
нова насока 
- ако ви е ом-
ръзнало това, 
което прави-
те, хич не се 
замисляйте 

да смените попрището. Нека труд-
ностите и неяснотите не ви плашат. 
Всяко начало е нова възможност 
- подарете си я. Със сигурност след 
време ще сте доволни от решението 
си, а и от себе си.

РАК
Това е реша-
ваща седми-
ца за вашето 
развитие в 
професиона-
лен план. Не 
се колебайте 
да дадете 
всичко от 

себе си. Осигурете си време за 
релакс и почивка, за да може да 
сте в кондиция през целия период. 
Ранното лягане за сън ще ви даде 
необходимата енергия. В личен план 
всичко ще е спокойно и прекрасно. 
Ще сте обичани и ценени от парт-
ньора си.

ЛЪВ
Това е сед-
мица, в която 
ще трябва да 
признаете 
своите слаби 
места, вместо 
да показвате 
на остана-
лите къде са 

техните грешки. Бъдете сигурни, че 
светът няма да свърши и дори ще 
спечелите много симпатии и нови 
приятелства. Ако е възможно, по-
мислете за почивка на място, което 
ще ви даде усещане за откъснатост 
и свобода. Не пренебрегвайте и 
сигналите на организма ви за здра-
вословен проблем.

ДЕВА
Ще се наложи 
да поемете 
повече задъл-
жения, откол-
кото имате 
обикновено. 
Това ще бъде 
временно и 
колкото и не-

вероятно да ви се струва, ще ви даде 
повече, отколкото ще ви отнеме. 
Възможно е дори да осъзнаете, че в 
живота са ви липсвали важни неща. 
При планирането на почивката ви не 
пренебрегвайте мнението и желани-
ето на партньора си.

ВЕЗНИ
Ще имате 
възмож-
ност да се 
възползвате 
от влияни-
ето, което 
оказвате 
върху дру-
гите. Това 

ще помогне да насочите събитията 
в желаната от вас насока. Моментът 
е подходящ за повишение или пре-
местване на друг вид работа, която 
да ви даде повече възможности. В 
личен план не се очакват особени 
събития, освен ако вие самите не 
пожелаете да раздвижите ситуаци-
ята.

СКОРПИОН
Всичко, 
което си 
намислите 
през този 
период, ще 
се сбъдне. 
Въпросът е 
да сте много 
внимателни. 
Водете се 

от принципа да не вредете никому - 
тогава ще имате най-голям шанс да 
сбъднете желанията си. Не се чуде-
те, ако това доведе до нарушаването 
на контактите с някои хора. Очакват 
ви нови познанства и приятели.

СТРЕЛЕЦ
Имате въз-
можност да 
продължите 
своето раз-
витие. Много 
вероятно е 
да бъдете 
притиснати 
от обстоя-

телствата. Вместо да се предадете, 
покажете, че съвсем не сте толкова 
слаби, колкото изглеждате. Потър-
сете отдушник в просто занимание, 
което от време на време да ви 
разсейва от задълженията.

КОЗИРОГ
Може да 
се наложи 
да смените 
графика си 
на работа, а и 
на живот. Не 
се подавайте 
на паниката 
от промя-

ната. Нужно е време да свикнете, 
но скоро ще разберете, че всичко 
е било за добро. В крайна сметка 
животът не е само работа и пари. 
В противен случай ще осъзнаете 
колко много неща сте пропуснали, 
но ще бъде късно. Наслаждавайте 
се на живота.

ВОДОЛЕЙ
Това е сед-
мица, в която 
имате шанса 
да сбъднете 
мечта. Вие 
най-добре от 
всички зна-
ете, че няма 
невъзможни 

неща. Сега е време да го докажете. 
Може да срещнете сериозна доза 
скептицизъм, но не се поддавай-
те. Много вероятно е тези дни да 
получите първите сигнали, че сте 
на прав път. В края на периода си 
подарете забавно приключение, 
което да ви отдалечи от работната 
обстановка.

РИБИ
Ще осъщест-
вите една 
ваша мечта. 
Процесът 
ще е пла-
вен и ще ви 
подскаже, че 
вероятно е 
най-добре да 

не спирате дотук. Може да устано-
вите с учудване, че нямате време 
за еуфорично празнуване. Това 
означава, че имате нужда от други 
преживявания. Ако нямате жела-
ние за голяма почивка, просто не 
почивайте. 
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M
apĸ Зyĸъpбъpг e ocми-
ят нaй-бoгaт чoвeĸ в 
cвeтa. Cъocнoвaтeлят 
и глaвeн изпълнитeлeн 
диpeĸтop нa Fасеbооk 
paзпoлaгa c бoгaтcтвo, 

oцeнeнo нa пpиблизитeлнo 67,3 млpд. 
дoлapa, cпopeд cпиcaниe Fоrbеѕ.

Bъпpeĸи чe Зyĸъpбъpг зaгyби пoвeчe 
пapи oт вcичĸи oт 500-тe нaй-бoгaти 
xopa в cвeтa пpeз изминaлaтa гoдинa, 
ĸoгaтo aĸциитe нa yпpaвлявaнaтa oт 
нeгo coциaлнa мpeжa ce cpинaxa, тoй 
oтнoвo пoe нaгope в ĸлacaциятa oт 

нaчaлoтo нa гoдинaтa.
Heзaвиcимo oт oгpoмнoтo cи 

бoгaтcтвo

Зyĸъpбъpг e извecтeн cъc 
cвoятa cĸpoмнocт

Eднo oт мaлĸoтo нeщa, ĸъм ĸoитo 
пpoявявa aфинитeт, ca нeдвижимитe 
имoти. Hacĸopo Зaĸъpбъpг зaгyби двa 
имoтa нa eзepoтo Taxo зa 60 милиoнa 
дoлapa cпopeд дaнни нa издaниeтo 
Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.

Koлĸoтo и дa xapчи пapитe cи oбaчe, 
изглeждa, чe Зaĸъpбъpĸ ниĸoгa нямa 

дa ги cвъpши. Eтo няколко нeвepoятни 
фaĸтa зa бoгaтcтвoтo нa ocнoвaтeля 
нa Fасеbооk, ĸoитo дo гoлямa cтeпeн 
дoĸaзвaт тeзaтa пo-гope.

Зyĸъpбъpг e тoлĸoвa бoгaт, чe мoжe 
дa живee c гoдишнa зaплaтa oт 1 дoлap.

Πo-paнo Зyĸъpбъpг cи нaчиcлявaшe 
зaплaтa в paзмep нa 770 000 дoлapa. 
Πpeз 2013 гoдинa oбaчe pъĸoвoдитeлят 
нa нaй-гoлямaтa coциaлнa мpeжa в 
cвeтa нaмaли възнaгpaждeниeтo cи дo 
1 дoлap.

Heзaвиcимo oт зaплaтaтa oт 1 дoлap 
oxpaнaтa нa Зyĸъpбъpг cтpyвa близo 
10 милиoнa дoлapa нa гoдинa, ĸoитo ce 
пoĸpивaт oт Fасеbооk.

Bcяĸa гoдинa cлeд ІРО-тo нa Fасеbооk 
пpeз 2012 г., Зyĸъpбъpг дoбaвя cpeднo 9 
млpд. дoлapa ĸъм блaгocъcтoяниeтo cи.

Πъpвичнoтo пyбличнo пpeдлaгaнe 
нa Fасеbооk, пpи ĸoeтo ĸoмпaниятa 
нaбpa 16 милиapдa дoлapa, бe втopoтo 
пo гoлeминa тexнoлoгичнo ІРО в 
иcтopиятa нa CAЩ. Oттoгaвa aĸциитe нa 
ĸoмпaниятa ca пocĸъпнaли c нaд 408%, 
зa дa дocтигнe нacтoящaтa пaзapнa 
ĸaпитaлизaция paзмep oт 547 милиapдa 
дoлapa.

Bcъщнocт бoгaтcтвoтo нa Зyĸъpбъpг 
e нaмaлялo c 9 милиapдa дoлapa в cpaв-
нeниe c пpeдxoднaтa гoдинa.

Heтнaтa cтoйнocт нa бoгaтcтвoтo нa 
млaдия милиapдep пaднa cлeд гoдинa 
нa cĸaндaли, cвъpзaни c Fасеbооk. И 
мaĸap дa зaгyби тpи мecтa в cпиcъĸa нa 
нaй-бoгaтитe xopa – oт 5-o нa 8-o мяcтo, 
вce пaĸ пpoдължaвa дa пoпaдa в тoп 10 
нa нaй-бoгaтитe xopa нa плaнeтaтa.

През минaлaтa гoдинa Зyĸъpбъpг e 
пeчeлил пo oĸoлo 1,7 милиoнa дoлapa 
нa чac cпopeд изчиcлeния нa Вuѕіnеѕѕ 
Іnѕіdеr нa бaзa нa pъcтa нa нeтнoтo мy 
cъcтoяниe мeждy 2017 и 2018 гoдинa и 

бpoя нa paбoтнитe чacoвe.
Изчиcлeниятa нa aмepиĸaнcĸoтo 

финaнcoвo издaниe coчи, чe нa бaзaта 
нa дoxoдитe мy пpeз минaлaтa гoдинa

Зyĸъpбъpг пeчeли 
пo 2,2 милиoнa дoлapa зa 

чac и пoлoвинa
– или тoчнo тoлĸoвa, ĸoлĸoтo cpeдният 
aмepиĸaнcĸи виcшиcт щe cпeчeли пpeз 
живoтa cи нa бaзaта нa cpeдния дoxoд и 
пpoдължитeлнocт нa тpyдoвия живoт.

Cпopeд изчиcлeниятa зa двe 
минyти pъĸoвoдитeлят нa Fасеbооk 
пeчeли тoвa, ĸoeтo изĸapвa cpeдния 
aмepиĸaнcĸи paбoтниĸ зa eднa гoдинa 
– 46 696 дoлapa. Toвa ce ocнoвaвa нa 
дaнни oт Бюpoтo пo тpyдoвa cтaтиcтиĸa.

Cpeднитe paзxoди нa aмepиĸaнcĸoтo 
дoмaĸинcтвo oт 1 дoлap ca пoдoбни нa 
paзxoдитe нa Зyĸъpбъpг в paзмep нa 
700 000 дoлapa.

Cpeднaтa нeтнa cтoйнocт нa 
бoгaтcтвoтo нa cpeднoтo aмepиĸaнcĸo 
дoмaĸинcтвo e 97 300 дoлapa. Paз-
дeлянeтo нa бoгaтcтвoтo oт 67.3 млpд. 
дoлapa нa пocoчeнaтa cyмa възлизa нa 
oĸoлo 700 000 дoлapa.

Бpyтният вътpeшeн пpoдyĸт нa 
Йopдaния e oĸoлo 46,9 млpд. дoлapa, 
нa Hиĸapaгya – 15,4 млpд. дoлapa, a нa 
Бapбaдoc – 5,5 млpд. дoлapa.

Зyĸъpбъpг мoжe дa дapи мнoгo и пaĸ 
дa ocтaнe бoгaт.

Mapĸ Зyĸъpбъpг би мoгъл дa дaдe нa 
вceĸи жив чoвeĸ в CAЩ 100 дoлapa и 
вce oщe дa имa пoвeчe oт пoлoвинaтa oт 
бoгaтcтвoтo cи.

Πoнacтoящeм нaceлeниeтo нa CAЩ 
e 328 938 134 cпopeд пpeбpoявaнeтo в 
CAЩ. Дaвaнeтo нa вceĸи aмepиканец нa 
100 дoлapa би cтpyвaлo нa милиapдepa 
пpиблизитeлнo 32.8 млpд. Дoлapa.

Колко точно Колко точно 
е богат Марк е богат Марк 
ЗукърбъргЗукърбърг
Той печели по 1,7 млн. Той печели по 1,7 млн. 
долара на часдолара на час



О
т 1925 г. германска-

та компания Bruder 

Spielwaren от Фюрт 

успешно произвежда 

миниатюрни версии 

на багери и камиони. 

Толкова успешно, че продуктови пирати 

постоянно фалшифицират превозните 

средства. Една верига от универсални 

магазини наскоро предложи жълт коле-

сен товарач, който изглеждаше като тези 

на Bruder, само че в още по-миниатюрна 

версия.

Ако се вгледате по-отблизо, ще забе-

лежите евтиния материал и лошата обра-

ботка с хлабави части, което е опасно за 

малки деца. Производителят на дръз-

кото копие е Hengheng Toys Factory от 

Китай, която получи прякора Plagiarius 

2019 (плагиат 2019 г.).

Главният изпълнителен директор на 

Bruder Паул Хайнц се дразни от това, 

особено след като фирмата му произ-

вежда само в Германия: „Който фалши-

фицира продукти, унищожава работни 

места, ограбва творчески и предприема-

чески услуги – и не на последно място 

застрашава здравето на хората”, казва 

той.

България също не е 
подмината

Още преди години един от акционери-

те и изпълнителен директор на произво-

дителя на професионални инструменти 

Sparky Eltos от Ловеч – Станислав Петков, 

се оплакваше от засилващите се китай-

ски ментета.

Пиратството на продукти се счита 

за почти тривиално престъпление. В 

пристанището на Барселона стотици 

търговци, родени в Африка, продават 

фалшификати на известни марки: от 

маратонки Adidas, ризи на FC Bayern, 

часовници Rolex до чанти Gucci – за 10 

евро. Финансовите щети, причинени от 

фалшификаторите на марки и продукти, 

са значителни: само в ЕС единадесетте 

сектора – козметика и лична хигиена, 

облекло, обувни изделия и принадлеж-

ности; спортни стоки; играчки и игри; 

бижутерия и часовници; ръчни чанти и 

багаж; музикални записи; спиртни на-

питки и вина; фармацевтични продукти; 

пестициди и смартфони, губят до 60 

милиарда евро (117 млрд. лева).

Това съответства на 7,4% от приходите 

на тези отрасли, става ясно от анализ 

на Службата на ЕС за интелектуална 

собственост (EUIPO). Фалшифицирането 

пряко унищожава повече от 467 800 

работни места в ЕС.

В България годишните загуби по-

ради фалшифициране и пиратство се 

оценяват на 809 милиона лева, което се 

равнява на 15,5% от продажбите в 11-те 

отрасъла.

Ако се разглеждат като цяло, според 

анализа общата стойност на нереализи-

раните продажби в България се равнява 

на 113 лева на български гражданин на 

година.

Отрасълът на облеклото, обувните 

изделия и принадлежностите е най-

големият от всички отрасли, проучени 

по отношение на обем на продажбите 

и заетост. Според оценката нереализи-

раните продажби в отрасъла в целия 

ЕС се равняват приблизително на 55,5 

милиарда лева всяка година, или на 9,7% 

от всички продажби.

В България нереализираните продаж-

би поради фалшифициране в отрасъла 

на облеклото, обувните изделия и 

принадлежностите се оценяват на около 

199 милиона лева годишно, или на около 

16,2% от продажбите.

Според доклада наличието на фалши-

фицирани стоки на пазара води до при-

близителна загуба от 13,6 милиарда евро 

годишно за отрасъла на козметиката и 

личната хигиена в ЕС. Това се равнява на 

10,6% от всички продажби.

В България приблизителната загуба 

за отрасъла на козметиката и личната 

хигиена е 108 милиона лева, което се 

равнява на 17,6% от всички продажби.

Продуктовото пиратство е 
тясно преплетено

с организираната престъпност, която 

също е замесена в трафик на хора и 

укриване на данъци, отбелязва проуч-

ването на EUIPO. Бизнесът на фалши-

фикатите е изключително атрактивен. 

Маржовете на печалбата са много при-

влекателни и могат да бъдат значително 

по-високи, отколкото при трафика на 

наркотици.

Така например количеството хероин, 

което може да се произведе за 1000 

долара, носи печалба от около 20 000 

долара, става ясно от анализ на Institute 

of Research against Counterfeit Medicines 

(IRACM). Ако подправяте цигари при 

същите производствени разходи, 

можете да спечелите до 43 000 долара 

печалба – и до половин милион долара 

за фалшиви лекарства.

И на тези високи маржове съот-

ветстват относително ниски рискове, 

защото присъдите за затвор и глобите 

за нарушаване на интелектуалната 

собственост са значително по-ниски от 

тези при трафик на наркотици.

Повечето фалшификати идват от Ки-

тай, Индия, Турция, Тайланд, Малайзия 

и Пакистан. Те влизат в ЕС чрез Хонконг, 

Обединените арабски емирства, Синга-

пур, Мароко и Албания.

Често зоните за свободна търговия 

се превръщат в биотопи за фалшифи-

каторите, стана ясно от анализ на ОИСР 

и EUIPO. Освобождаването от данъци, 

опростените формалности и безмитни-

ят внос на суровини и части правят тези 

зони привлекателни и безопасни за 

продуктовите пирати.

В света има около 3500 зони за 

свободна търговия, като само 80 от тях 

са в ЕС. Проучването показва, че всяка 

допълнителна зона за свободна търго-

вия в икономическа област увеличава 

дела на фалшивия износ с почти шест 

процента. Традиционно в ЕС фалши-

фикатите пристигат в големи морски 

контейнери.

Но транспортните маршрути се из-

местват все повече и повече по пощата. 

На всеки десет задържани фалшифика-

та шест са пратени по пощата.

Финансовите Финансовите 
щети от щети от 
тяхната тяхната 
дейност за дейност за 
значителнизначителни

Фалшификатите са Фалшификатите са 
по-печеливш бизнес по-печеливш бизнес 
от наркотицитеот наркотиците
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У
чените и до днес спорят кой 
е изобретателят на велоси-
педа. Някои смятат, че това 
е Леонардо да Винчи заради 
негов чертеж на превозно 
средство с две колела и 

педали от 1493 г. Според други е въз-
можно това да е ученикът му Джакомо 
Капроти. Трети твърдят, че колелото 
е плод на въображението на немския 
майстор на карети Микаел Каслер.

Първият патентован велосипед обаче 
е дело на германеца Карл фон Драйе. 
Годината е 1818-а.

Преди думата „велосипед“ да стане 
популярна (идваща от френската дума 
bicyclette), велосипедите обикновено се 
наричат velocipedes.

Велосипедът е първото механично 
индивидуално превозно средство. След 
шевната машина той е

вторият технически 
продукт в серийно 

производство
За първи път е пуснат през 1817 г. в 

Манхайм и 1818 г. в Париж.
За първи път с педали колелото се 

сдобива през 1861 г. Дотогава каращите 
го се придвижват с тласъци. Веригата 
пък се появява през 1870 г. През 1905 г. 
са измислени ръчните спирачки.

Първият търговски продаван велоси-
пед Boneshaker тежи 80 кг, когато се по-
яви за продажба през 1868 г. в Париж. 
Моделът „Роувър“ на Джон Кемп Старли 
от 1885 г. се смята за първия съвреме-
нен велосипед.

Първият български велосипед, наре-
чен „паяк“, е конструиран през 1880 г. от 
Гено Стоянов-Арабаджията, майстор-ка-
руцар от Нова Загора.

90-те години на XIX век са наречени 
Златната епоха на велосипеда, защото 
се правят много нововъведения при 
този тип транспорт. Тогава се появяват 
и първите алуминиеви колела.

Най-популярният и най-стар велиси-
педен международен пробег е 1200-ки-
лометровият „Париж–Брест–Париж“, 
проведен за първи път през 1891 г., 
посочва Wikipedia. Най-престижното ве-

лосипедно състезание е Тур дьо Франс, 
което се провежда от 1903 г. насам.

Най-бързата измерена скорост на шо-
фиране на велосипед на равна повърх-
ност е 133,75 км/ч.

Днес по света има над един милиард 
велосипеда, което ги прави

най-масово 
разпространеното 

транспортно средство
Ето и някои интересни факти за 

велосипеда
�  Всяка година се произвеждат над 

100 милиона колела.
�  Седем от осем души в Холандия, 

които са на възраст над 15 годи-
ни, имат велосипед.

�  Над 90% от всички велосипед-
ни пътувания са по-къси от 15 
километра.

�  Разходите за поддръжка на ве-
лосипед за 1 година са с 20 пъти 
по-ниски от тези за кола.

�  Едно паркомясто за автомобили 
може да побере между 6 и 20 
велосипеда.

�  Енергията и ресурсите, които 
се използват за създаването на 
една-единствена кола, могат да се 
използват за създаване на до 100 
велосипеда.

Велосипедът с класическа конструк-
ция се състои от рама (рамка), към 
която е закрепена шарнирно вилката 
с кормилото и предното колело, задно 
колело, седло, педали, верига и спи-
рачки. Допълнително колелото може 
да има амортисьори, багажник, фар, 
звукови сигнали и други.

Като правило велосипедът има две 
колела с еднакъв размер (диаметър). 
Всяко от тях се състои от гума, джанта 
(капла), спици и главина. В България 
джантите понякога са наричани и 
шини. Изработват се от различни ви-
дове алуминиеви сплави или стомана. 
Колелата на велосипеда могат да са 
с различен диаметър, като най-често 
срещаните са 26 и 28 цола/инча. Броят 
спици също е различен и може да е 24, 
28, 32 или 36 спици, като те могат да са 
елипсовидни, плоски, обикновени или 
удебелени. Спиците

се изработват от стомана 
или алуминий

и се захващат за каплата посредством 
нипели. Джантата се свързва с главина-
та посредством спиците. От качествата 
на главината зависят и динамичните 
показатели на велосипеда. В нея се 
намират лагерите, с помощта на които 
въртенето около оста се осъществява с 
минимално триене. 

Различните видове главини използ-
ват различни лагери – търкалящи лаге-
ри или капсуловани лагери – сачмени 
и ролкови. Фланец се нарича частта 
от главината, където са разположени 
отворите за спиците. Важно е той да е 
от материал с висока твърдост, за да не 
се износва лесно. 

Главината се изработва предимно от 
алуминий, но могат да се използват и 
други материали, като една от целите 
е да се намали т. нар. мъртво тегло. 
Гумата е частта от колелото, която е в 
контакт с асфалта и нейното качество 
е от съществено значение. Гумите са 
външни и вътрешни. Външната защит-
на гума може да е гладка, полугладка 
или грайферна, като последната е за 
предпочитане. Гумите се помпат със 
специална помпа за велосипед, като 
повечето велосипеди имат определе-
но за нея място.

Революцията Революцията 
на велосипедана велосипеда

И до днес се спори кой го е измислилИ до днес се спори кой го е измислил
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К
октейлите са изключително 

популярни напитки. Всич-

ките имат свои имена, но 

как и защо са ги получили е 

слабо известно на широка-

та публика. А обикновено 

зад тези имена се крият вълнуващи 

хипотези и интересни истории. Ето 

някои от тях:

Sex on the Beach
Характерните съставки на този кок-

тейл са водка, шнапс праскова, портока-

лов сок, ананас, сок от червена боро-

винка и лед. Една една от историите за 

появата на Sex on the Beach гласи, че 

дистрибутор на шнапс праскова спон-

сорира конкурс, като предлага голяма 

парична награда на този бар, който про-

даде по-голямо количество от неговия 

продукт. След обявяването на наградата 

барман от Флорида на име Тед Пицио 

решава да използва шнапса, за да 

създаде коктейл. Пицио нарекъл 

коктейла си Sex on the Beach, за-

щото смятал, че „секс” и „плаж” са 

двете основни причини, поради 

които туристите и америка-

нците посещават Слънчевия 

щат всяка година.

Margarita
Една от легендите 

за произхода на 

името разкрива, 

че барман на име 

Карлос „Дани” 

Ерера създава този коктейл около 1938 

г. в Тихуана, Мексико. Той го измисля 

специално за Марджъри Кинг – актри-

са, която според него била алергична 

към „всичко с изключение на текилата”. 

След като приготвил питието за Кинг, 

барманът решил да нарече коктейлът 

„Маргарита“, което според Los Angeles 

Times е испанският вариант на назова-

ване на името Марджъри.

Друга версия за произхода на името 

е, че богат човек от хайлайфа на Тексас 

на име Маргарита Сеймс за първи път 

направил напитката за свои приятели 

през 1948 г. и я кръстил на себе си. През 

1945 г. обаче, три години преди твърде-

нието на Сеймс, че е създал коктейла, 

първата пратка от текила на Jose Cuervo 

пристига в Съединените щати и се рек-

ламирана с лозунга „Маргарита: повече 

от име на момиче”. Рекламата навежда 

на мисълта, че първата история за про-

изхода на името звучи 

някак по-логично.

Bloody Mary
Предполагаеми-

ят произход на 

„Кървавата Мери” 

е малко неясен и 

през годините се 

появяват различни 

разкази за коктейла, 

съдържащ водка 

и доматен сок. 

Един от тях 

включва 

история, 

която се 

случва в 

парижкия 

ресторант 

Harry’s New 

York Bar. Спо-

ред Esquire 

Фернан 

Петио е името 

на бармана, 

за когото се 

предполага, че е 

един от първите, 

разработил тази 

напитка през 20-те 

години на миналия 

век. Той предлага кок-

тейла на редовен по-

сетител, който от своя 

страна заради черве-

ния вид на напитката 

решава да го нарече 

Bucket of Blood („Кофа 

от кръв“). Според 

историята клиентът бил 

американец и предложил името, защото 

коктейлът му напомнял за нощния клуб 

Bucket of Blood в Чикаго. Някои смятат, 

че това име с течение на годините някак 

от само себе си се превърнало в Bloody 

Mary („Кървавата Мери“).

Според други обаче предполагаемият 

произход на коктейла включва ранна 

рекламна кампания за водка Smirnoff . 

В тази кампания американският актьор 

Джордж Джесъл разкрива, че напитката 

всъщност е кръстена на неговата прия-

телка Мери Джерати.

Има и трета версия, според която пък 

името на коктейла е дадено от Ърнест 

Хемингуей. Той се страхувал от ярост-

ните изблици на жена си Мери Уелч 

след своите алкохолни почерпки, затова 

започнал да пие комбинация от водка с 

доматен сок. Твърдял, че можел да пие 

колкото реши от напитката, без след 

това да мирише на алкохол на жена си. 

Според някои пък Хемингуей кръстил 

любимия си коктейл не на съпругата си, 

а на известната актриса Мери Пикфорд.

Разбира се, една от най-популярните 

теории е,че този коктейл дължи името 

си на Мария I Тюдор, наречена Bloody 

Mary (Кървавата Мери) заради факта, че 

е изгорила на клада много протестанти 

еретици. Без съмнение този коктейл е 

един от най-популярните по света.

История История 
на най-на най-
известните известните 
коктейликоктейли
За техните имена има За техните имена има 
интересни хипотези и легендиинтересни хипотези и легенди

Коктейл Sex on the Beach

Коктейл Margarita

Коктейл Bloody Mary
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В
лашкият владетел Влад 
Цепеш, по-известен като 
Дракула, е българин, свър-
зан с българската царска 
династия. Това обявиха ар-
хеолози от екипа на проф. 

Николай Овчаров, които вече почти 
месец проучват крепостта „Калето“ на 
хълма Чуката в Свищов.

Тя е съществувала до началото на 
XIX век и сега за първи път е обект на 
археологическо проучване. Профе-
сорът и екипът му са преминали през 
няколко пласта, стигайки до епохата на 
българското царство, която изследват в 
момента.

„За разлика от повечето български 
крепости, които имат нещастна съдба, 
за свищовската има доста писмени 
и други данни. Замъкът не е запазен, 
защото при поредната руско-турска 
война през 1810 г. е бил частично раз-
рушен”, обясни проф. Овчаров.

Преди това обаче пластът от XV-XVI 
век разкрива находки, които свиде-
телстват за

присъствието на Дракула 
в крепостта

Според исторически справки през 
студената зима на 1461 година той 
стигнал по лед до „Калето“ за своята 
поредна битка с османците.

Едни от доказателствата за престоя 
на Цепеш в крепостта според архео-
лозите са откритите оловни гюлета. 
„Това са всъщност гюлета за колебрини 
– първите оръдия, които се използват 
през XV-XVI век. Това са точно времена-
та, свързани с обсадата на Влад Цепеш”, 
обясни още проф. Овчаров.

Археолозите намекват за българска 
следа в житието на Дракула и заради за-
пазените от онова време влашки грамо-
ти. “Имаме стотици грамоти на влашки 
воеводи на прекрасен български език. 
Това е бил техният език поне до XVII-
XVIII век”, обясни още археологът.

Освен това се знае, че Влад Цепеш е 
внук на влашкия воевода Мирчо Стари, 
който бил известен като най-верния 
другар на цар Иван Шишман.

Двамата са единствени сред бал-
канските господари, които никога не 
изпращат войски в османската армия 
съобразно насилствено наложените 
им васални задължения. За това Иван 
Шишман заплаща с главата си през 1395 
г., но влашкият воевода продължава 
делото му. А неговият внук

се нарича 
Йоан ІІІ Влад Цепеш

или Дракула.
Днес нашата представа за него е съз-

дадена от вампирския роман на Брам 
Стокър, написан през ХІХ в. Всъщност 
той е един от на-последователните бор-
ци срещу османската напаст през ХV в. 
“Както при всички влашки и молдовски 
господари от ХV-ХVІІ в. първото му 

име задължително е Йоан, подобно на 
български владетели от ХІІІ-ХІV в. Това 
ги свързва пряко с ранните царе от ве-
ликата българска династия на Асеневци 
и идва от името на светеца покровител 
на българския народ – Иван Рилски”, 
обясни още проф. Овчаров.

Той е категоричен, че псевдонимите 
Дракула и Цепеш се обясняват много 
просто.

“Първият идва от прякора на баща му, 
който е бил член на Ордена на Дракона, 
създаден в Източна и Средна Европа 
за борба с османците. Вторият пък е 
измислен от самите нашественици и е 
български превод на турската дума „къ-
зък“ (заострен кол). Става дума за люби-
мата разправа на Дракула с неканените 
мюсюлмани – набиване на кол.

Животът на Дракула е изключително 
динамичен и наситен с премеждия. Той 
се възкачва на влашкия престол на три 
пъти, като два пъти е свалян и накрая 

– убит. Наистина управлението му се 
отличава с много жестокост, но това 
е характерно за смутните времена, в 
които живее. Той

побеждава много пъти 
турците

но после е принуден да изкара 12 
години в тъмницата на своя съюзник – 
унгарския крал. Накрая е убит ковар-
но, а тялото му нарязано на парчета. 
Предатели изпращат отрязаната му 
глава на султана, който демонстративно 
я набива на кол в Цариград.

Влашките и молдовските велики 
воеводи продължават да пишат на 
български език чак до ХVІІ-ХVІІІ в. Чак 
тогава постепенно прониква влашкият 
език, но продължава да се използва 
кирилицата. Тя е сменена с латиница 
едва в средата на ХІХ в., когато е създа-
дена несъществувалата преди държава 
Румъния.

Жестокостта 
на Дракула

За да отблъсне османската напаст, 
Йоан III Влад Цепеш наистина използва 
доста безскрупулни методи като наби-
ване на кол. Известен е случаят, когато 
той нарежда на своите войници да 
забият с пирони за главите им чалмите 
на османските пратеници, защото те не 
му оказват почест и не ги свалят при 
визитата.

Българският произход на влашкия во-
евода личи най-добре в собствените му 
писма. Ето част от едно, изпратено през 
1476 г. до занаятчиите в град Брашов:

„…Того ради ви просим да ни помо-
жете с лъкови и стрелами и пушками, 
и да ни дадете салонитро (селитра – Н. 

О.), да учинимо 
прах (барут – Н. 
О.), да поставимо 
у град, оти ест як-
ост и вам и нам и 
всем християном. 
И пак що ви речет 
слуга господства 
ми Драгомир, да 
га веруете, оти сът 
речи Господства 
ми. И Бог до ви 
веселит.”

Дали румънци-
те ще направят 
същия прочит на 
разкритите наход-
ки, засега може 
само да се гадае.

Граф Дракула – Граф Дракула – 
жесток, жесток, 
безскрупулен безскрупулен 
и... българини... българин

Археологът проф. Николай Овчаров твърди, Археологът проф. Николай Овчаров твърди, 
че е открил доказателства за товаче е открил доказателства за това

Проф. Николай Овчаров и проф. Пламен Павлов

Граф Дракула

Крепостта „Калето“ край Свищов Гравюра показва как е изглеждала крепостта, когато в нея е бил Дракула
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Б
ългарска студентка се 
прочу отвъд Родината с 
опита си да заприлича 
на истинска кукла Барби. 
22-годишната бургазлийка 
си е направила поне 15 

пластични операции, за да изглежда 
като своя идол от детството.

За метаморфозата, която Андреа Ива-
нова е претърпяла само за една година, 
разказа британският вестник Mirror. 
Историята на младата българка

вече обикаля 
цяла Европа

„Студенката, чийто фейсбук профил 
е с корица на кукла Барби, сега живее 
в столицата на България – София, и 
казва, че винаги е искала да прилича на 
Барби – още откакто е била малко дете 

– и е започнала 
трансформацията 
си през миналата 
година“, пише 
Mirror. Вестникът 
цитира Андреа: 
„От малка винаги 
съм обичала кук-
лите Барби и съм 
мечтаела един 
ден да приличам 
на такава.”

Според издани-
ето студентката 
инжектира хиал-
уронова кисели-
на в устните си 
и ги „допълва” 
всеки път, когато 
започнат да губят 
от размера си. 

„Направила съм си 

може би около 15 процедури от 2018 г. 
насам. Не ги броях, може да са и пове-
че”, допълва Андреа.

Новата визия на младата жена обаче 
среща доста критични коментари. Зли 
тролове я критикуват, че прилича пове-
че на Дафи Дък и на Чудовището от Лох 
Нес, отколкото на Барби.

„О не, момиче... прекалено е!

Приличаш 
на Дафи Дък!

и Чудовището от Лох Нес”, коментират 
критиците.

След като снимки на Андреа обико-
лиха различни новинарски емисии, 

Иванова реши да отговори:
„Всеки има правото да изглежда и да 

живее така, както желае. Не е задължи-
телно всеки да се приобщава към стан-
дартите, въведени от обществото. Това 
е мой личен избор и аз не се страхувам 
да се изявявам така”, коментира тя.

Не е ясно колко пари 22-годишната 
студентка е похарчила за процедурите.

Ясно е обаче, че трансформациите 
й за максимална прилика с куклата не 
я притесняват, нито пък критичните 
коментари по неин адрес. В профила си 
във Facebook студентката споделя всяка 
статия за себе си, похвалила се е и с 
интервюто си в чуждестранните медии.

Андреа от Бургас си направи Андреа от Бургас си направи 
15 операции, за да е като Барби15 операции, за да е като Барби

Българската студентка споделя, че от Българската студентка споделя, че от 
дете мечтаела да е като известната кукладете мечтаела да е като известната кукла

–

Преди и сега

Статията за Андреа в Mirror
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Б
ившата първа двойка 

на САЩ Барак и Мишел 

Обама продължават своя 

поход в медийната индус-

трия. Двамата са сключи-

ли сделка с компанията 

за стрийминг услуги Spotify за създа-

ването на серия от подкастове, които 

ще се появят ексклузивно в стрийминг 

платформата.

Сделката е за няколко години 

напред и е сключена между Spotify и 

продуцентската компания на семей-

ство Обама Higher Ground Productions, 

и по-конкретно с нейното ново под-

разделение Higher Ground Audio.

Барак и Мишел Обама трябва да 

разработят, продуцират и озвучат 

избрани подкастове на различни теми. 

За момента не е ясна конкретната 

тематика на всеки планиран подкаст, 

нито

дали те ще са с изцяло 
политически фокус

Spotify ще разпространява подкасто-

вете на бившата първа двойка на САЩ 

сред своята аудитория. За първото 

тримесечие на тази година компани-

ята съобщава, че има 100 милиона 

Premium абонати и общо 217 милиона 

месечни активни потребители.

Барак Обама коментира, че той 

и съпругата му винаги са вярвали 

в стойността на „развлекателните, 

провокиращи размисъл разговори”, 

които помагат на хората да изградят 

връзки помежду си посредством нови 

идеи. Според него подкастовете дават 

необикновената възможност да се 

стимулира „продуктивен диалог, да се 

носят усмивки и да бъдат накарани 

хората да мислят”.

Мишел Обама от своя страна вижда 

възможност по този начин да се спо-

делят историите на хора, които твърде 

често са игнорирани или карани да 

мълчат.

Семейство Обама създаде компа-

нията Higher Ground през миналата 

година и още тогава двамата обявиха 

желанието си да помогнат за разви-

тието на нови разнообразни гласове в 

развлекателната индустрия.

Двойката вече има сделка 
с друга компания

за стрийминг услуги – Netfl ix, за съз-

даването на оригинални сериали и 

филми, включително и документални 

такива.

По-рано през тази пролет бяха обя-

вени първите седем проекта за Netfl ix, 

по който Higher Ground работи. Сред 

тях влизат нехудожествена поредица, 

базирана на книгата на Майкъл Люис 

The Fifth Risk: Undoing Democracy („Пе-

тият риск: Гибелта на на демокрацята”) 

– погледът на бюрократите в САЩ към 

преминаването под администрацията 

на Доналд Тръмп; филмова адаптация 

на биографичния роман на Дейвид 

Блайт „Фредерик Дъглас: Пророк на 

свободата”; както и Bloom – драма, 

действието в която се развива в мод-

ния свят след Втората световна война.

Сделката със семейство Обама е въз-

можност за Spotify да засили своите 

опити в областта на подкастовете, с 

което да разнообрази аудиоразвлека-

телното съдържание в платформата си 

с нещо повече от музика. Компанията 

също така вижда

възможности за 
по-сериозно ангажиране

на потребители с компилация от 

ексклузивно подкаст съдържание.

Spotify планира да инвестира заше-

метяващите между 400 и 500 милиона 

долара в тази сфера. Тази сума включ-

ва и парите, заделени за придобиване 

на две подкасткомпании – продуцент-

ската Gimlet Media и доставчика на 

услуги Anchor FM Inc., които ще струват 

на Spotify около 337 милиона. През 

март стрийминг компанията вече при-

доби Parcast – студио от Лос Анджелис, 

специализирано в създаването на 

развлекателни подкастове.

Президентът и неговата съпруга Президентът и неговата съпруга 
сключиха сделка със Spotifyсключиха сделка със Spotify

Походът на Мишел и Барак Походът на Мишел и Барак 
Обама в света на Обама в света на 
подкастоветеподкастовете



Походът на Мишел и Барак 
Обама в света на 
подкастовете
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П
рез 1999 г. „Арсенал“ пла-

ти 2 милиона паунда за 

15-годишно дясно крило, 

а само година по-късно 

футболистът записа мач 

за първия отбор, ставай-

ки най-младият дебютант в историята 

на клуба.

Всички на Острова се прехласваха по 

него и му предричаха бляскава карие-

ра, но Джърмейн Пенант не успя да се 

наложи в тима на Арсен Венгер.

Започна да прескача от клуб на клуб и 

след над 15 във визитката си се оттегли 

през 2017-а след няколко мача за ама-

тьорския „Билърики Таун“.

В тийнейджърските му години гръм-

ките прогнози за изключителна кариера 

на Пенант изглеждаха съвсем правдо-

подобни, но никой не слагаше в общата 

картина факта, че влечението му към 

алкохола, жените и вечните партита бе 

много по-силно от това към футбола.

Подобна комбинация е сринала не 

един и двама световни таланти. Не му 

прости и на него.

Джърмейн Пенант вече е на 36 г., 

далеч от футбола и светлините на 

прожекторите, но с безброй поучител-

ни истории, които може да предаде на 

младите.

През лятото на миналата година 

бившата надежда на „Арсенал“ изда-

де автобиографията си със заглавие 

Mental: Bad Behavior, Ugly Truths and 

the Beautiful Game, а описаните в нея 

случки са

с дъх на 
силни питиета

купони със знойни красавици и много 

наркотици.

Сблъскал се с дрогата още като дете, 

тъй като баща му бил дилър и сам 

употребявал от стоката си. На 12 г. му 

дал да пробва трева, а година по-късно 

вече го водел със себе си да продават 

по нощни заведения. Неминуемото се 

случило, когато бил на 14 г. и видял как 

униформените щракват белезниците 

на ръцете на татко му. Казва, че това е 

един от най-тежките му спомени и няма 

причина да не му вярваме.

Но най-лудите истории са свързани с 

годините му във Висшата лига в начало-

то на хилядолетието.

„Напиваш се безпаметно и общуваш с 

различни жени. Те не искат да си плащат 

в бара, а искат да са в компанията на 

футболист, който през цялата нощ ще 

им поръчва питиета. Накрая водиш 

една от тях в спалнята си, а на следва-

щата тренировка разказваш на момче-

тата с всички подробности.”

Джърмейн имал желязно правило с 

подобни момичета нещата да са само 

за една нощ, но понякога попадал в 

неприятни ситуации.

Веднъж му се обадила „еднодневка”, 

която му казала, че е бременна от него 

и той й платил 16 хиляди евро за аборт. 

Не се знае дали въпросната дама е 

прекъснала бременността, ако изобщо 

е имало такава, но е сигурно, че ден-два 

след трансакцията се отправила на ек-

зотична ваканция с парите от играча.

Но само да правят

секс със 
„златотърсачките”

доскучавало на звездите и те измисли-

ли игра с тях. Нарекли я „Монопол”.

Същността на играта била проста: 

който пръв спи с някое момиче, тя става 

негова „собственост”. А следващият 

желаещ да си легне с нея е длъжен да 

му заплати наем.

Цената естествено зависела от 

външния вид на съответното момиче и 

репутацията й за уменията й в леглото.

Често между играчите се стигало до 

следните диалози:

- Джей, дължиш ми 100 паунда.

- Защо?

- За Луси снощи.

Пенант предпочита да не разкрива 

самоличността на останалите „монопо-

листи” от „Арсенал“, но се вярва, че са 

се включвали всички. Даже величини 

като Бергкамп, Пирес и Анри. Играта 

изкушавала и състезатели на други 

клубове. Като Джермейн Дефоу, тогава 

в „Уест Хем“.

„Тази игра продължаваше с години. 

Имахме твърде много свободно време и 

пари, а жените ни обгръщаха с внима-

ние”, разказва Пенант.

В „Арсенал“ най-добрият му приятел 

бил Ашли Коул. Освен че били набори, 

споделяли и обща страст към партитата 

и жените.

На 7 май 2003 г. Пенант изиграва един 

от най-добрите си мачове с екипа на 

„Арсенал“, отбелязвайки хеттрик срещу 

„Саутхемптън“ при разгромното 6:1 за 

лондончани. В книгата си твърди, че 

имал

мъчителен махмурлук 
от луд купон

предишната вечер.

Бил сигурен, че няма да попадне в 

стартовия състав и отишъл на парти на 

списание FHM с приятели. Ашли Коул 

настоявал да си остане вкъщи и да се 

наспи преди мача, но Джърмейн бил 

пределно мотивиран: „Там ще е фрашка-

но с готини момичета! Трябва да отида.”

Обещал да не близва алкохол, но 

нещо се объркало. Пиянството му било 

толкова безпаметно, че Пенант не пом-

ни как се е прибрал. Бившият защитник 

на „Чарлтън“ Джон Форчън, който също 

присъства на събитието, си спомня, че 

го е видял с момиче в 5 ч. сутринта.

Венгер, разбира се, не знае за сре-

днощните премеждия на играча си и 

изненадващо го включва в стартовия 

състав.

„Сърцето ми слезе в петите, когато 

разбрах за това – признава Пенант. 

– Срещата беше късна, но това не 

помогна. Проклетият махмурлук не 

минаваше.”

От първата си секунда на терена той 

мисли само за едно нещо – някак си да 

се стегне и да не припадне пред очите 

на препълнения стадион и милионите 

пред телевизорите. „Имах чувството, че 

ще умра всеки момент, но се раздадох 

докрай.” И това дава резултат – пас на 

Тиери Анри и гол. „В този момент просто 

си помислих: „Слава Богу!”, спомня си 

англичанинът.

Докато съотборниците му го поздра-

вяват, той гледа към скамейката,

надявайки се, 
че ще бъде сменен

Но това не се случва и вкарва още два 

пъти във вратата на „светците”. В крайна 

сметка остава на терена през целия 

мач...

Но Джон Форчън е сигурен, че този 

хеттрик още повече е провалил прияте-

ля му: „Ако беше сменен след половин 

час или ако беше играл ужасно, това 

щеше да е урок за него. А вместо това 

видя, че можеш да се напиеш преди мач 

и да вкараш хеттрик.”

По-късно кариерата му тръгна рязко 

надолу, за да премине през Сингапур, 

Индия и Билърики.

Някогашният голям талант не успя да 

остави футболния си отпечатък никъде, 

но поне историите му си заслужават.

Той успява да направи хеттрик с мъчителен Той успява да направи хеттрик с мъчителен 
махмурлук, но кариерата му пропадамахмурлук, но кариерата му пропада

Джърмейн Пенант – Джърмейн Пенант – 
най-безумният най-безумният 
английски футболистанглийски футболист
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на тел 847 2542504 Емил за повече информа-
ция №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 трей-
лър! Минимум 2 години опит, Чист рекорд! 
Заплащане по договаряне 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. До-
кументи и опит са предимство. Заплащането е 
процент от оборота. За повече информация на 
телефон 847-749-9161 №16359

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

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

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

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60008, Предлагам работа за 
почистване на домове.Тел.224-415-2174 №16356

RABOTA
Цена US$ , Зипкод 60005, Необходими са работ-
нитци за поставяне на прозорци врати саидиг 
Спешно добро заплаштане постояна заетост опи-
тат не е задалжителен обучавам наетиат на рабо-
та. Тел. За контакт. 7735171201 №16329

!!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 курсо-
ве; Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 
483-8787 8476659273 №16307

$$$ ШОФЬОРИ $$$, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за регионални шофьори! Добро запла-
щане! Възможност за прибиране в къщи през ден 
и всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! За пове-

Chicago + suburbs

O. OPERATORS NEEDED, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за Owner Operators със 
собствен трейлър! Midwest Lanes! Strong 24/7 
Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.! Пре-
димно леки товари! Постоянни курсове! Direct 
Deposit всеки петък! Коректно отношение! -Tel. 
(847) 483-8787 №16422

CLASS A CDL ШОФЬОРИ, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Транспортана ком-
пания предлага работа за регионални CDL 
шофьори! Добро заплащане! Възможност за 
прибиране в къщи през ден и всеки уикенд! 
Предимно Midwest; Strong 24/7 Dispatch; Direct 
Deposit всеки петък! Коректно отношение! За 
повече информация 847-665-9273 или (847) 
483-8787! №16423

ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$ , Зипкод 60007, SDL driver.Търся шо-
фьор за steady курс,на рифер.Със или без ELD.
Минимум 1 година опит.773-747-9434 №16427

DRIVER FOR NEW 2019 , 
Цена US$ , Зипкод 60005, Looking for serious 
OTR driver with or without HM,New 2109 Volvo 
,good miles, dood payrate.Call Tiho 4147024349 
№16432

ШОФЬОРИ- O OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транспор-
тана компания предлага работа за регионални 
CDL шофьори и собственици на камиони! Без 
чакане за товари! Midwest Accounts! Strong 
24/7 Dispatch! Предимнно леки товари! Direct 
Deposit всеки петък! Fuel Discounts - up to $0.70 
/ gal. Коректно отношение! За повече инфо 
(847) 483-8787! №16435

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

ШОФЬОР НА ЛИМУЗИНА, 
Цена US$ , Зипкод 60047, Looking for Limosine 
driver - Clean driving record - Hard Card / 
Chauff eur license Flexible hours! - FULL TIME 5 
or 6 days per week - PART TIME: Morning Shifts or 
Evening Shifts. $4000 - $6000 earning per month. 
For more information call +1 773-453-5759 
Martin 7733542332 №16394

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30518, Looking for Owner 
Operators only. Clean driving record. All 48 
states.Direct deposit every Friday. For details call 
4045132422. 4045132422 №16395

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 1,900.00, Зипкод 60172, Търся сери-
озни 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

OTR DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60101, tarsq 
shofi or s HAZMAT za pick up ,delivery 
65cpm volvo i shift ,apu 7739990812 
№16404 

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за Owner Operators със 
собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; 
Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки 
товари; Постоянни курсове; Чек всеки пе-
тък! Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 
8476659273 №16405

CDL ШОФЬОРИ $$$, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за регионални CDL шофьори! 
Добро заплащане! Възможност 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 
№16406

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДО-
БРИЯ 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 №16407

ТЪРСИМ ЧИСТАЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за ками-
они в Schaumburg търси да назначи чистач на 
пълен работен ден. За повече информация тел 
630 350 9989 6303509989 №16412

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

BODY WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Боядисване, ки-
тосване поправка на платмаси на камиони и 
леки коли на място. Бързо, ефтино и качестве-
но. 773-396-9689 №16378

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

CDL-DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60008, Диспатчър търси шо-
фьор за личния си камион постояно курсове 
за добро заплащане според опита обадете се 
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че информация 847-665-9273 или (847) 483-8787! 
8476659273 №16309

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

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

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 курсо-
ве; Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 
483-8787 №16299

ШОФЬОРИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага работа за регионални шофьори! Добро запла-
щане! Възможност за прибиране в къщи през ден 
и всеки уикенд! Предимно Midwest; 24/7 Dispatch; 
Чек всеки петък! Коректно отношение! За пове-
че информация 847-665-9273 или (847) 483-8787! 
№16300

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

DRIVERS & OWNERS ,
Цена US$ , Зипкод 60172, Mалка транспортна компа-
ния набира шофьори и контрактори за ОТR достав-
ки. Заплащане 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 сили-
те 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 ремаркета).За повече информация на 847-749-
9161 №16286

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

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

**OWNER OPERATORS**, 
Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компания 
намираща се в Wood Dale, IL търси Owner Operators 
за dedicated runs от Чикаго. Отлично заплащане! За 
повече информация 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-
ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 
шофьори! *********Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 
483-8787 ************ 24/7 Диспеч * Регионална ра-
бота * Леки товари * 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 
предлага работа за Owner Operators със собствен 
трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 
70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни курсо-
ве; Чек всеки петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 
483-8787 №16272

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-
ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL 

шофьори! ***Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-
8787 ***24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки то-
вари * Чек всеки петък* Fuel Discounts – до 70 цента 
на галон!!! №16274

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 курсо-
ве; 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 задължително. Изисква се общ опит за работа с 
компютър. Други езици са от голям плюс. Моля оба-
дете се на 847 668 0373 8476680373 №16192

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 пред-
лага 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 отношение! За 
повече информация 847-665-9273 или (847) 483-
8787! 8476659273 №16249

OWNER OPERATORS !!!

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

ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим готвач или по-
мощник готвач -Тел. 773.470.5589 - Нели 8479792222 
№16206

ПОМОЩНИК ГОТВАЧ

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търсим готвач или по-
мощник 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 * Регионална ра-
бота * Леки товари * Чек всеки петък* Fuel Discounts 
– до 70 цента на галон!!! 8476659273 №16201

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

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” на-
бира сервитьори и бармани За повече информация 
на место или по телефона 1141 lee str des plaines il 
60016 tel: 847-824-0100 №16151

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 фир-
ма набира company drivers/owner operators.
Професионалност и коректност,подсигурена 
работа.Седмично заплащане:$1800-2300.Въз-
можност да бъдете собственил на камион-
0%down,0% лихва. Тел.: 7738187459 №16385

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

МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17111, Нужна е млада 
помощница 4 дни в седмицата за чистенето и 
управлението 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 ка-
мериерки за Pennsylvania . Предоставяме кварти-
ра 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 ка-
бина с APU. Около 3000-3500 мили седмично, $0,60/
миля. Отлична работа 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 управле-
нието на жилища в Pennsylvania $18 на час. Предос-
тавяме стая. Tel.: 3039748716 №16296

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ , Зипкод 17111, Необходими са камериер-
ки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час Предоставя-
ме квартира. Tel.: 3039748716 №16297

MЕНИДЖЪР ЗА КЪЩИ PA, 
Цена US$ 15.00, Зипкод 17111, Търсим млада помощ-
ница за менажирането на 15 къщи в Пенсилвания 
3039748716 №16257

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

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

НЮ ЙОРК

HOUSEKEERS $12
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими са каме-
риерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час Предос-
тавяме квартира 3039748716 №16235

КАМЕРИЕРКИ, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими са 
камериерки 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.Информа-
ция на телефон 7739712024 №16372

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Давам под наем 
обзаведена стая с отделна тоалетна в Арлинг-
тон Хайтс. В наема влизат Интернет,ползването 
на спортната зала и басейна на комплекса плюс 
ток, вода и отопление. За подробности моля 
звънете на телефон 773-672-9954 7736729954 
№16393

SEMI FLOOR - ADDISON, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60101, For a woman, 
semi fl oor with a huge bedroom and luxury 
private bathroom. The semi fl oor has an 
independent entrance that can be used for 
convenience. The bedroom can be furnished if 
you prefer. The rent includes Internet and one 
parking spot. We’re a young family with a dog and 
a baby. 7738292393 №16399

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Давам под наем 
обзаведена стая с отделна тоалетна в Арлинг-
тон Хайтс. В наема влизат Интернет,ползването 
на спортната зала и басейна на комплекса плюс 
ток, вода и отопление. 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 

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

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

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

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. Предпо-
читаме жена - $600 или двойка - $800. Имаме куче. 
+17738292393 №16261
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2 СТАИ ПОД НАЕМ 
Цена US$ , 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 ме-
сечния наем влизат и gas, вода и безжичен интернет. 
Паркирането на улицата е без спец. пермит На 5 мин 
от Harlem и Irving Park Plaza. 3123443276 №16245

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

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

СЪКВАРТИРАНТ/КА, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60176, Съквартирант/ка за 
двустаен в Шилер парк, наема от$450+задължителен 
депозит, включва: отопление, вода топла и студена, 
газ, паркинг.Ел. и интернет се плащат отделно. Стая-
та е свободна.тел 7737042622 7737042622 №16153

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME дет-
ски партита предлага Face & Body painting, 
glitter tattoos, забавни игри, песни и танци, 
любими Дисни герои (Елза и Анна, Пепе-
ляшка, Ариел, Рапунцел, Бел, Мини Маус, 
пиратско парти и много други). Намерете ни 
на www.ARTsplashME.com, Fb@artsplashme, 
IG#artsplashme, (224)408-0045. №16414

SHIVASHKI YSLYGI, 
Цена US$ , Зипкод 60172, Predlagam shivashki 
yslygi . Za kontakti se obadete na Svetla 847-363-
4803 №16426

ТЪРСЯ СО-ДРАЙВЪРКА, 
Цена US$ , Зипкод 60656, Търся Жена със CDL-
A за тим кара се рифер на запад най доброто 
заплащане според опита! 7738676199 №16430

ДЪРВЕНИЦИ ХЛЕБЯРКИ , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дарвеници, Мишки, 
Мравки, Хлебарки, Паяци, Пчели, и всички 
други насекоми. Птици, Диви животни...на бал-
гарски. лицензирана компания ~Гаранция~ 
7736001009 №16392

GPS TRACKERS/ELD, 
Цена US$ , Зипкод 60070, GPS trackers/ELD/
sratrer kills/Remote engine starts sales and 
installation cell:6084660182 6084660182 
№16402

DISPATCH SCHOOL , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Truck Dispatcher 
Training We can help you with your new job 
Come in today and start your new career!! Ideal 
for anyone looking to work as a dispatcher or to 
start their own carrier business! For more info call 
847-357-1074 or email info@dlinetrucking.com 
8473571074 №16408

ВИК УСЛУГИ/PLUMBING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60707, Предлага ВиК 
услуги. Ново строителство или ремонт на ВиК 
иснталации. Смяна на бойлер, монтаж на пе-
рални и миялни машини, ремонт на мивки, душ 
или вана, монтаж и ремонт на тоалетна чиния 

и казанче, ремонт на всякакъв вид течове. Оба-
дете се на 224-558-7530 2245587530 №16411

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60544, ISO 9001:2015 and 
FSSC 22000 Consulting services. Internal audits; 
QMS updates- manuals, proceudres,forms; 
leading role during 3rd party audits. 6309991731 
№16413

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME дет-
ски партита предлага Face & Body painting, 
glitter tattoos, забавни игри, песни и танци, 
любими Дисни герои (Елза и Анна, Пепе-
ляшка, Ариел, Рапунцел, Бел, Мини Маус, 
пиратско парти и много други). Намерете ни 
на www.ARTsplashME.com, Fb@artsplashme, 
IG#artsplashme, (224)408-0045. 2244080045 
№16414

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

ЕЛЕКРИЧЕСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60089, Нови елекрически 
инсталации, ремонт на стари. Инсталиране 
на LED осветление на тавана и под кухненски 
шкафове. 2245636611 №16384

ДЪРВЕНИЦИ ХЛЕБЯРКИ , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дарвеници, Мишки, 
Мравки, Хлебарки, Паяци, Пчели, и всички 
други насекоми. Птици, Диви животни...на бал-
гарски. лицензирана компания ~Гаранция~ 
7736001009 №16392

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна гри-
жа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три 
хранения с домашно приготвена храна,сън 
,учебни занимания и забавления !За пове-
че 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 подстригване, боядисване, кичури, къд-
рене, кератин, тел. 708 415 7911 7084157911 
№16379

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

УСЛУГИ , 
Цена US$, Зипкод 60025, Инсталация, ремонт, под-
дръжка на всички видове климатици, фурниси, 
бойлери и промишлени хладилни инсталации. 
Митко 773-875-2689 №16340

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

ПРЕДЛАГАМ, 
Цена US$ , Зипкод 60133, Детски център в Шам-
бург предлага за ЛЕТНИЯ ПЕРИОД почасова и 
целодневна грижа за вашето дете.Нашата цел е 
възпитание на детето в спокойна и щастлива об-
становка.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, Хладил-
ници, Фризери, Готварски и Микровълнови печки. 
Търсете Свилен 847-962-0242 №16332

VIDEO TRANSFER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Analog to Digital За-
пазете вашите стари ленти като ги направите диги-
тални преди на станат неизползваеми. Презапис от 
VHS , MiniDV видео касети на DVD. Трансфер на не-
гативни филми в дигитални снимки. 630-456-1366 
6304561366 №16271

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

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

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

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

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

БИЗНЕС . ЛИЧНИ .
Цена US$ , Зипкод 60016, Представям повече от 20 
живот застрахователни компании! Бизнес Собстве-
ници много възможности да спестявате, предпа-
зите, направите пенсиони планове за вас и вашите 
служители. Опция да спестявате от данъци! Безплат-
но оценка на вашите нужди! Обади се на 224-423-
5654 Любомир Мицов №16220

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

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

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

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

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 
предлага монтаж, демонтаж, извозване, ремонт на 
всякакъв вид алуминиева дограма за Commercial 
and Residential. Монтаж, демонтаж и поддръжка на 
алуминиеви врати и всякакъв вид прозорци. Гаран-
ция и качество на услугата осигурено. 7087761582 
№16163

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

COAST TO COAST

ИМИГРАЦ. ЕКСПЕРТ 
Цена US$ , Зипкод 60194, Помагам при всички имиг-
рационни услуги. 14 години опит, безплатна консул-
тация по телефона. Станчо 708 415 0590 №16172

SOMEWHERE ELSE

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

ПОДМЛАДЯВАНЕ! , 
Цена US$ 30.00, Зипкод 1505, Безиглена МЕЗОТЕ-
РАПИЯ с ХИАЛУРОНОВ серум само за Април 2019: 
49лв. вместо 70! Дава хидратация, свежест и акти-
вира регенериращи механизми на кожата. Можете 
да получите повече информация 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 Чи-
каго. Моля подробно съобщение Благдаря на 
всички. 7739340247 №16389

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

ПРОДАВАМ , 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60164, Продавам не-
употребяван колесар за теглене на леки коли. 
Тел за справки всеки ден от 11 ам до 2рм 708 
415 4630 Маргарита №16428

ТРАНСПОРТНА ФИРМА , 
Цена US$ , Зипкод 60656, Продавам Транспорт-
на Фирма с много добър рекорд по договаря-
не с активно МС. 7739642928 №16429

2015 VOLVO 780, 
Цена US$ , Зипкод 60005, For sale 2015 Volvo 
780 ,500hp, 660 000 mi.Well maintained,lots of 
parts replaced.Price $49000.Call Tiho 4147024349 
№16431

ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 30,000.00, Зипкод 60008, Прода-
вам Volvo VNL 630,Ishift,2013г на 700 000мил.
Много добро състояние,нова dpf система. 
2245950257 №16433

FOR SALE/VOLVO 2007, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 46403, Продавам VOLVO 
2007,двигател CUMMINS ISX 530HP, RATIO-3.42 
/ 6 cylinders, manual-13-Eaton Fuller, . Ac good 
condition. I have a repairs, and can show on 
arrival. $15,000. / https://chicago.craigslist.org/
wcl/cto/d/melrose-park-volvo/6886017785.html 
. Location at the moment Gary IN. 3479093392 
№16400

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

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

SOMEWHERE ELSE

МИКРОБУС ,
Цена US$ 10,000.00, Зипкод , Микробус 8+1, в отлич-
но 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. гаранция. 0885945153 
№16158

КУПУВАМ

Chicago + suburbs

PILOT POINTS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60630, Предлагам кеш за 
точки от Pilot. При интерес моля изпратете съ-
общение с броя на точките на тел. 7738373656. 
№16333
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С 
над 300 милиона посе-
тители годишно те са 
едни от най-прочутите 
туристически атракции в 
целия свят – национални-
те паркове на САЩ. Сред 

тях е най-старият в света, „Йелоустоун”, 
а също и един от най-зелените, един 
от най-влажните и, разбира се, един 
от представителите на т. нар. вечна 
класика.

Ето ги най-величествените паркове на 
Америка:

Най-старият в света
„Йелоустоун” е първата в света защи-

тена територия. Разпростира се на площ 
от 8980 кв. км и попада в границите на 
три щата: Уайоминг, Монтана и Айдахо. 
Националният парк е създаден през 
1872 година. Сред най-големите му за-
бележителности са вулканичните скали 
от черен обсидиан и многото гейзери.

Най-младият
Националният парк „Пинакълс” се 

намира в щата Калифорния. Той е най-
младият сред общо 59-те национални 
паркове в САЩ. Съществува едва от 
2013 година.

Най-големият
В Аляска се намира най-големият 

национален парк на Щатите „Рангел 
Сейнт Илайъс”. Заради разнообразието 
от диви животни и впечатляващите 
природни забележителности паркът 
е включен в Списъка на световното 
наследство на ЮНЕСКО.

Най-високият
Националният парк „Денали” се нами-

ра в централната част на Аляска. Там се 
намира и първенецът на Северна Аме-
рика – високият 6190 метра едноименен 
връх, който до 2015 година се е наричал 
МакКинли. Характерни за парка са 
дългите зими и сравнително кратките 
лета, през които температурите рядко 
надхвърлят 20 градуса.

Най-острият
Националният парк „Брайс Каньон” се 

намира в щата Юта на височина от 2400 

до 2700 метра. Представлява гигантски 
природен амфитеатър, създаден от еро-
зията. Геоложките структури, наречени 
худу (hoodoo), се формират под влияни-
ето на вятъра, водата и леда.

Негостоприемният
Националният парк „Долината на 

смъртта” е разположен в източния дял 
на Централна Калифорния и частично 
в щата Невада. Климатът се характе-
ризира с високи температури и ниска 
влажност. В този парк се намира и едно-
именната Долина на смъртта, наречена 
така заради изключително трудните 

условия за живот.

Влажният
Националният парк „Евърглейдс” в 

щата Флорида на практика предста-
влява огромно мочурище на площ от 
6 милиона декара. В него се намира 
най-голямата популация от алигатори в 
САЩ. Други традиционни обитатели на 
парка са костенурките и саламандрите, 
пантерите и черните мечки.

Абсолютна класика

Националният парк „Гранд Каньон” 
носи името на каньона в щата Аризо-
на, образуван от врязването на река 
Колорадо в едноименното плато. В про-
дължение на милиони години реката е 
рушила и дълбала скалите, проправяйки 
си път между тях. Каньонът е дълъг 320 
километра, а на места дълбочината му 
достига 1800 метра.

Вулканичният
„Хавайски вулкани” е обявен за 

национален парк през 1916 година, а 71 
години по-късно – през 1987 г. – паркът 

влиза в Списъка на световното наслед-
ство на ЮНЕСКО. Там може да се види 
резултатът от стотици хиляди години 
вулканична дейност.

Зеленият
Националният парк „Редууд” се на-

мира в северната част на щата Кали-
форния. В превод означава „червено 
дърво”, което е другото име на секвоята, 
смятана за най-високото дърво на пла-
нетата: височината му често надхвърля 
100 метра, а диаметърът в основата му 
достига 7 метра.

Те са красиви, Те са красиви, 
големи, големи, 
вълнуващи – вълнуващи – 
разпръснати разпръснати 
в различните в различните 
щатищати

10 пъти 10 пъти 
величествена величествена 
красота от красота от 
САЩСАЩ

ЙелоустоунЙелоустоун

ПинакълсПинакълс

ДеналиДенали

Брайс КаньонБрайс Каньон

Долината на смърттаДолината на смъртта

ЕвърглейдсЕвърглейдс Гранд КаньонГранд Каньон
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Шиа Лабьоф се раздели 
с Еф Кей Ей Туигс

Д
есетина масички, дървени 
табуретки, пиано и окачени 
на стената китари – „вдъхно-
вението за новия си албум 

получих именно тук, в бар „Тежу” в 
Лисабон”, увери Мадона на страни-
цата си в инстаграм.

В това заведение близо до площад 
в квартала Алфама атмосферата вся-
ка вечер се променя благодарение 
на импровизациите на музиканти 
пред местни фенове, туристи, сту-
денти, писатели и художници.

Съблазнена от смесването на 
местна фадо музика с жанра морна 
от Кабо Верде и бразилска боса 
нова, дивата на поп музиката записа 
албум, който до голяма степен е 
вдъхновен от лисабонските нощи и 
срещите й с творци в португалската 
столица. Мадона се установи в Ли-
сабон през 2017 г. Новият й албум, 
озаглавен Madame X, ще излезе на 
14 юни.

Р
азследването за сексуален 
тормоз и изнасилване 
срещу Жерар Депардийо 
бе прекратено, опове-

сти парижки съд. Разследването 
започна във връзка с предявени 
срещу него обвинения от млада 
актриса. Жалбата срещу Депарди-
йо бе подадена в края на август м.г. 
в прокуратурата в Екс ан Прованс, 
Южна Франция, от 22-годишна 
актриса, която твърди, че е станала 
жертва на сексуални посегател-
ства от страна на актьора и е била 
изнасилена от него в парижкия му 
апартамент на 7 и 13 август същата 
година.

Адвокатът на актьора Ерве 
Темим нееднократно заяви, че 
клиентът му категорично отхвърля 

подобни обвинения. Адвокатът 
осъди също разпространението на 
информация за делото от медиите, 
защото това уронвало репутацията 

на Депардийо.
Темим не изключи възможност-

та Депардийо да заведе дело за 
клевета срещу актрисата.

Прекратиха разследване 
срещу Депардийо

Ш
иа Лабьоф се раздели с 
Еф Кей Ей Туигс, с която 
се срещаше от 9 месеца. 
Тридесет и две годиш-

ният актьор от филма „Трансфор-
мърс” вече не прекарва времето 
си заедно с 31-годишната певица, 
защото тя иска да фокусира изцяло 
вниманието си върху световното си 
турне Madalene.

„Те са разделени от май заради 
натоварения й график – заяви 
източник. – Те прекъснаха взаимо-
отношенията си. Еф Кей Ей Туигс се 
е концентрирала върху турнето си 
и иска да му се отдаде с цялото си 
сърце.

Шиа Лабьоф се ожени за актри-
сата Миа Гот през 2016 г., след като 
двамата се срещнаха на снимачната 
площадка на филма „Нимфоманка”. 
Скоро след това обаче се разде-

лиха, преди той да срещне Еф Кей 
Ей Туигс. Негов говорител по-рано 

потвърди, че Лабьоф и Гот са завели 
дело за развод.

Учени от Мичиганския университет обяс-
ниха защо външният слой на атмосферата 
на Слънцето, т.е. слънчевата корона, е 

значително по-горещ от повърхността на свети-
лото. Те се надяват сондата „Паркър”, която ще 
се доближи на рекордно близко разстояние до 
Слънцето, да потвърди хипотезата им. По мнени-
ето им в резултат на силното нагряване слън-
чевата атмосфера се увеличава многократно в 
сравнение с диаметъра на Слънцето, като при 
това температурата на тежките йони е 10 пъти 
по-висока от тази на водорода. Във въпросната 
зона има алфвеновски вълни – появяващи се в 
плазмата магнитохидродинамични вълни, които 
се разпространяват край силовите линии на маг-
нитното поле и се движат между повърхността и 
външния слой на атмосферата. В известната като 
алфвеновска точка зона на короната вълните не 
могат да се върнат към Слънцето поради висока-
та скорост на слънчевия вятър.

Учени разкриха 
тайна на Слънцето

Учени от Токийския университет изтъкнаха 
ползата от доматения сок, който способства 
за понижаването на кръвното налягане.

Този продукт помага за понижаването на нива-
та на липопротеините с ниска плътност в кръвта, 
които се свързват с лошия холестерол.

В изследването взели участие 184 мъже и 297 
жени на средна възраст 58 години. В продъл-

жение на една година те консумирали толкова 
доматен сок, колкото пожелаят. Употребата на 
напитката способствала за намаляването на 
кръвното налягане на 94 участници в експери-
мента с хипертония. Систоличното им налягане 
спаднало от 141 на 137 милиметра живачен 
стълб, а диастоличното – от 83 на 80.

Нивото на холестерола, свързано с липопро-
теините с ниска плътност, при 125 участници се 
понижило средно от 155 на 149,9 милиграма на 
децилитър.

Доматен сок срещу кръвно 
налягане

Мадона се вдъхновила 
от Лисабон
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А
ктьорът Ален Делон записа 
нова песен, която е вълну-
ващ химн на любовта.

Je n’aime que toi е в 
традицията на френските роман-
си. В клипа към песента актьорът 
декламира любовно излияние със 
свито гърло и с очила на носа под 
акомпанимента на композитора 
Рик Алисън.

Автор на текста е 22-годишната 
Жулиа Пари.

Най-известната песен на Ален 
Делон е Paroles, paroles с Далида, 
записана преди повече от 40 годи-
ни. Други негови хитове са Tu еst 
tout pout moi от 1967 г., Cоmme au 
cinema (1987 г.), Modern Style (2006 
г.) с Франсоа Харди. Ален Делон 
предпочита да декламира текстове-
те, а не да пее.

Ален Делон е на 83 години. През 
май той получи почетна награда 

„Златна палма” на кинофестивала 
в Кан.

Ален Делон с нова песен

Р
ежисьорът от САЩ Уди 
Алън ще снима новия си 
филм в Испания.

Снимките за романтична-
та комедия ще започнат на 10 юли 
в курортния град Сан Себастиан 
– домакин на ежегодния фестивал 
на испанското кино, и ще продъл-
жат до края на август. Актьорският 
състав включва носителя на „Оскар” 
Кристоф Валц, Джина Гершон, френ-
ския актьор Луи Гарел, испанските 
актьори Елена Аная и Серхи Лопес.

„Филмът разказва историята 
на американска двойка, която 
посещава кинофестивала в Сан 
Себастиан. Запленени от проявата, 
красотата на Испания и магията 
на киното, жената започва връзка 
с брилянтен френски режисьор, 
а мъжът се влюбва в красива 
испанка, която живее в града”, се 

посочва в изявлението, направено 
от „Медиапро”.

Романтичната комедия, която 
83-годишният Уди Алън ще снима 

в Сан Себастиан, се явява своеоб-
разно продължение на любовната 
връзка на кинодееца с водещи 
европейски градове.

Уди Алън снима филм 
в Испания

К амарата на представителите и Сенатът на 
щата Ню Йорк гласуваха да бъде забране-
но премахването на ноктите на котките, 

освен по медицински причини.
Губернаторът Андрю Куомо още не е подписал 

проектозакона, който предвижда глоба от 1000 
долара за ветеринари, извършващи процедура-
та.

„Пре-
махване-
то на но-
ктите на 
котките 
е ужасна, 
но честа 
опера-
ция. Тя 
води до болки и дискомфорт, продължаващи цял 
живот. Преживяват ги хиляди котки” – каза Линда 
Розентал от Демократическата партия, която е 
инициатор на забраната.

Асоциацията на ветеринарите в щата Ню Йорк 
не е съгласна със забраната. Специалистите из-
тъкват, че здравето на собственика на животното 
също може да я налага. Някои ветеринари обаче 
са съгласни, че процедурата е варварска и води 
до трайно осакатяване, болка и поведенчески 
проблеми.

Ню Йорк забранява премахването 
на ноктите на котките

Германският цирк „Ронкали” е заменил живи-
те дресирани животни в представленията 
си с техни триизмерни холограми. Трупата 

до неотдавна показваше номера с дресура на 
истински представители на фауната. Но посте-
пенно те бяха заменени с триизмерни виртуални 
образи, които 
изпълват 
арената с 
размери 32 
на 5 метра. 
Поразителни-
те визуални 
ефекти се 
постигат с 11 
прожектора, като по този начин публиката може 
да се наслаждава на холограмни номера, изпъл-
нени със слонове, коне, дори и златни рибки.

Основателят на цирка Бернхард Паул е инвес-
тирал над 500 хиляди долара в новите техноло-
гии. Преминаването към холограмите беше по-
срещнато с ентусиазъм от немските медии, които 
активно се застъпват за правата на животните и 
тяхното добруване.

Цирк замени животните 
с холограми

У
чени от Националния 
технологичен универси-
тет МИСиС и Пермския 
национален политехниче-

ски университет в Русия създадоха 
устройство, което денем функ-
ционира като слънчева батерия, а 

нощем е с функции на светодиод. 
Разработката може да послужи като 
основа за ново поколение енерго-
ефективни улични LED екрани.

Като основа за устройството е 
послужил перовскит – нов хибри-
ден полупровидник, използван за 

създаване на високо-
ефективни слънчеви 
елементи и светодиоди. 
Става въпрос за надеж-
ден материал за евтини 
оптоелектронни и фото-
волтаични устройства. 
Перовскитът има потен-
циално приложение не 
само в производството 
на слънчеви елементи, 
но и на светодиоди 
– евтин светодиоден 
перовскит може да 
генерира светлина с го-
ляма интензивност. Този 
материал е смятан за 
основа на ново поколе-
ние дисплеи.

Създадоха слънчева батерия 
с функции на светодиод
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К
итай изстреля 7 спътника 
с ракета „Великият поход 
11” от морска платформа 
– поредната стъпка в амби-

циозната космическа програма на 
страната.

Ракетата беше изстреляна от 
платформа в Жълто море. Тя е 
малка. Предназначена е да бъде 
транспортирана лесно и е използ-
вана от подвижни площадки като 
кораби.

Един от спътниците ще измерва 
ветровете над морската повърх-
ност, за да бъдат прогнозирани 
тайфуни. Други два са комуника-
ционни.

Всички спътници вече са излезли 
на зададената орбита.

Космическата програма е 
приоритет за Китай, като страната 
планира да започне изграждането 

на собствена обитаема космическа 
станция догодина.

Т
радиционните търгове на 
руско изкуство в Лондон 
реализираха рекордни 
продажби на стойност 45,06 

милиона долара.
Наддаванията се състояха в 

четири тръжни къщи, които по тра-
диция вземат участие в аукционите, 
провеждащи се два пъти годишно в 
британската столица.

Общата сума от продадените 
лотове надвишава най-успешна-
та досега тръжна сесия, която се 
състоя в Лондон през 2018 година 
и донесе приходи от 44,9 милиона 
долара.

Топ продажбата на сегашната сед-
мица на руските търгове бе тази на 
картината на Кузма Петров-Водкин 
(1878-1939) „Натюрморт с люляк”. 
Тя намери купувач за 11,7 милиона 

долара на аукциона на „Кристис”.
В „Сотбис” продадоха предмети 

на руското изкуство в размер на 15, 
8 милиона долара.

Рекордни продажби 
на руски творби в Лондон

Китай изстреля ракета 
от морска платформа

Каменните сечива са 
изобретени на различни места
Х

ората са изобретили камен-
ните сечива многократно и 
на различни места, твърдят 
учени, открили колекция 

от 327 оръдия на труда, изработе-
ни преди повече от 2,58 милиона 
години.

Това са най-ранните извест-
ни олдувански каменни сечива, 
твърдят учените от университета на 
Аризона и университета „Джордж 
Вашингтон”. Създадени са с издялва-
не на парчета от камъка и най-ве-
роятно са служели за рязане на 
месо. Намерени са в района Афар в 
Североизточна Етиопия.

Преди това откритие най-старият 
пример за олдувански сечива – съз-
дадени с тази техника, бяха от Гона 
в Етиопия. Те са на 2,56 милиона 
години. Смяташе се, че този начин 
на изработване е открит веднъж 

и след това се е разпространил из 
континента.

Новото изследване показва, че 

олдуванските сечива са изобретени 
многократно и от няколко попула-
ции хоминиди.

Учени от университета на Илинойс в Ър-
бъна-Шампейн твърдят, че извънземните 
организми най-вероятно изглеждат като 

образувания, напомнящи макарони.
Учените са изследвали микробния живот в 

Мамутовите горещи извори в националния парк 
„Йелоустоун”, където вода блика под земната 
повърхност. Оказало се, че едноклетъчните 
формират бактериални структури, състоящи 
се от влакна. Формата им е свързана с това, че 
бактериите са в бързо течаща вода с висока 
киселинност и с температура до 65-72 градуса 
Целзий. В застояла вода микробите образуват 
ронливи структури.

Всяко влакно е съставено от трилиони свър-
зани една с друга клетки. Анализът показал, че 
98 процента от микроорганизмите са от вида 
Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Те ево-
люирали преди 2,5 милиарда години, когато в 
земната атмосфера почти нямало кислород.

Заради урбанизацията и лова шимпанзета-
та – най-близките сродници на човека в 
животинския свят, са изтласкани в „горски 

гета” – природни островчета, които стават все 
по-малки, алармират приматолози. Всичките 
четири подвида шимпанзета са застрашени от 
изчезване, като популацията на един от тях – 
западноафриканското шимпанзе, е намаляла с 
80 процента за три поколения.

След среща в Германия 40 приматолози от цял 
свят отправят призив за спасяването на шим-
панзетата, чието генетично сходство с човека е 
почти 99 процента.

„Изучаваме общности на шимпанзета от 
десетилетия и сме свидетели как изследваните 
групи стават все се по-изолирани, принудени да 
живеят в горски гета”, се посочва в изявление, 
направено от експертите.

Извънземните 
приличали на макарони

Шимпанзетата 
изтикани в горски гета
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А
ктрисата Джулия Робъртс 
в съвместно интервю с 
Патриша Аркет разказа 
как е трябвало да завърши 

филмът „Хубава жена“ в оригинал-
ната версия на сценария.

В началото на своята кариера Ар-
кет е участвала в кастинг за ролята 
във филма „3000“, който всъщност 
е бил оригиналният сценарий на 
„Хубава жена“. В него историята на 
главните герои е щяла да приключи 
съвсем различно и не така роман-
тично.

„Той (персонажът на Ричард Гиър) 
трябваше да ме изхвърли от колата, 
да ми хвърли пари и да си тръгне, 
зарязвайки ме в мръсна уличка“, 
разкри Джулия Робъртс.

Патриша Аркет обясни, че лен-
тата „3000“ така и не е видяла бял 
свят, защото компанията, която се е 
занимавала със снимките, е ликви-
дирана. Впоследствие тя научила, 
че сценарият е пренаписан.

Ето как е трябвало да 
завърши „Хубава жена“

Еверест все по-мръсен 
и топъл
А

мерикански учени устано-
виха, че Еверест и околните 
върхове са все по-мръсни и 
топли, а близките ледници 

се топят толкова бързо, че сигурно 
изкачването ще стане по-опасно.

Проф. Джон Ол от университета 
на Западен Вашингтон и екипът 
му седмици изследваха снега на 
Еверест и околните върхове, както 
и растенията по хълмовете. Те 
установиха, че снегът е замърсен в 
дълбочина и е изненадващо тъмен, 
когато бъде обработен и филтри-
ран.

Пробите ще бъдат изследвани 

допълнително след завръщането 
на учените в САЩ.

Учените са планирали да изкачат 
Еверест и съседния връх Лхотце, но 
заради претоварването по пътя към 

Еверест са променили плановете 
си. Достигнали са до последния 
лагер на 8000 м, където се разде-
ля планината, и са изкачили само 
Лхотце.

Приключенски парк, където косматите 
посетители могат да лудуват на воля, 
без да бъдат ограничавани от каишки, е 

сбъдната мечта за собствениците на кучета във 
Великобритания и техните питомци.

Паркът, открит през уикенда, се намира в бли-
зост до Стоук он Трент, Стафордшър, и предлага 
разнообразни развлечения за кучета – дър-
весни дънери и клони, гуми, тунели. Косматите 
посетители разполагат с изобилно пространство 
да пълзят, да тичат, да се гонят, да скачат, да се 
катерят.

Домашните питомци освен това могат да плу-
ват в езеро с дълбочина до два метра, да лудуват 
между дърветата, да преминават препятствия и 
да участват в „сесии за социализиране” с други 
кучета.

Приключенски 
парк за кучета

Учени от Орегонския университет заклю-
чиха, че кхмерската цивилизация, която е 
просъществула от IX до XV век, не е била 

унищожена от кралство Аютия, както се смяташе 
по-рано. Авторите на изследването предполагат, 
че кхмерската империя е преживяла период на 
упадък, а жителите й са се приспособили към 
нови условия.

Археолозите са извършили разкопки в преде-
лите на огромния храмов комплекс Ангкор Ват 
в Камбоджа, който бил построен по време на 
разцвета на кхмерската империя.

Резултатите от радиовъглеродното датиране 
показали, че територията около храмовия ком-
плекс Ангкор Ват е била заселена през IX век, т.е. 
преди изграждането му.

През XII век било построено това култово 
съоръжение. Но впоследствие следите от 
човешка дейност изчезнали до началото на XV 
век. Храмът обаче не бил изоставен. Районът 
около него отново бил заселен през период, 
за който се смята, че Ангкор Ват бил разграбен 
от съществувалото на днешната територия на 
Тайланд кралство Аютия, а хора живеели там до 
XVII или XVIII век.

Учени с разкрития за 
кхмерската цивилизация

А 
мериканският режисьор Куен-
тин Тарантино работи върху 
екранизацията на филм по 
мотивите на комикса „Джанго/

Зоро“. Комиксът е написан от самия 
Тарантино и издаден заедно с компа-
ниите Dynamite Entertainment и DC 
Comics.

Американският комик и писател 
Джерод Кармайкъл ще бъде включен 
в проекта. Той ще напише сценария на  
екранизацията. За момента не е ясно 
дали Тарантино сам ще осъществи про-
екта, или ще го повери на някой друг.

Действието се развива няколко годи-
ни след събитията във филма „Джанго 
без окови“, който събра на едно място 
звезди от ранга на Кристоф Валц, Лео 
ди Каприо, Самюел Джаксън, Джейми 
Фокс.

В лентата кратко, но запомнящо се 
участие имаше и Франко Неро, който 
изпълни ролята на Джанго в едно-
именния спагети уестърн от 1966 г., 
режисиран от Серджо Корбучи.

Тарантино екранизира комикс 
за Джанго и Зоро



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

В 
Париж Лувърът затвори 
за един ден, тъй като 
служителите не успяха да 
се справят с огромните 
тълпи.

В Хималаите изкачващи-
те Еверест са разтревожени, че върхът 
е станал прекалено пренаселен, което 
допринася за най-големия брой жертви 
от години.

В редица градове и дестинации по све-
та, от Барселона до Бали, „свръхтуризмът” 
се превърна в целогодишен проблем.

Когато полетата от диви цветя на 
езерото Елсинор в Калифорния бяха 
стъпкани тази пролет от туристи, търсе-
щи мястото на перфектната снимка, кмет-
ството на града критикува безцеремонно 
в туитър задръстванията и претъпканите 
с хора склонове заради ненужните труд-
ности, причинени на цялата община.

През миналото лято поле със слънчо-
гледи край Торонто бе опустошено, след 
като доби известност в инстаграм.

Комбинацията от нискотарифни авио-
компании, евтини стаи в ербиенби и спо-
делянията в социалните мрежи донесоха 
благословията на туристическите долари 
и нарастващото проклятие на шумните 
тълпи, както и дори опасни условия на 
местата, известни някога с очарованието 
на непознатото и идиличната тишина.

Някои общини започнаха да се от-
браняват с регулации и изисквания за 
поведение.

Как да посещавате подобни места, без 
да причинявате щети? Асошиейтед прес 
представя четири полезни съвета от 
експерти.

Не забравяйте, че не 
всичко се върти около вас
Рискът да пътувате далеч от дома и да 

се запознаете с непозната култура може 
да е трансформиращо преживяване, 
да създаде чувство на свобода и дори 
на хедонизъм. Но не забравяйте: тази 
култура вече принадлежи на някого и е 
нечий дом.

Така че освен просто да изберете 

хотел, проучете истински мястото, което 
искате да посетите. Какво поведение е 
подходящо за там? Каква е политиката за 
околната среда? Ако правите резервация 
чрез туристическа агенция, поискайте 
упътвания от нея.

„Това не е Дисни”, твърди Рейчъл Додс, 
основател на консултантската компания-
та „Състейнинг туризъм“.

Може да изглежда логично да се 
облечете с потниче и къси панталонки в 
близо 38-градусовата тайландска жега, 
но ако ще посещавате будистки храмове, 
това се смята за проява на неуважение.

Джоуел Дайхман, професор от универ-
ситета „Бентли” в Масачузетс, който често 
пътува в чужбина със студентите си, ги 
съветва да проявяват чувствителност и 
да следват примера на местните жители. 
Например, твърди той, в метрото или в 
автобуса в европейските градове местни-
те обикновено четат или седят тихо. 
Последвайте примера им: избягвайте 
разговорите на висок глас и не снимайте.

Същото се отнася за шумните партита. 
Ако сте настанени в заграден комплекс 

от неколкостотин акра на пълен пансион, 
забавлявайте се, колкото си искате. Ако 
обаче сте настанени в апартамент на 
ербиенби, то не забравяйте, че от другата 
страна на стената може би трябва да сло-
жат бебето да спи или да стават за работа 
рано сутринта.

Снимайте 
с едно наум

Благодарение на камерите на телефо-
ните свикнахме постоянно да снимаме, 
но снимането на хора, децата и домовете 
им може да бъде много агресивно.

Отнасяйте се с уважение към околната 
среда. Може да ви изглежда съвсем в 
реда на нещата, но не тъпчете поле от 
диви цветя, за да направите най-добрата 
снимка.

Не пренебрегвайте рисковете. Чети-
рима души например намериха смъртта 
си, опитвайки да си направят селфи на 
водопадите Катерскил край Ню Йорк.

Вероятно ще се наслаждавате на пъту-
ването повече, ако прекарвате по-малко 
време в снимане, твърди асистентът от 

университета в Денвър и съавтор на 
проучването Джа Нардини.

Дайте нещо в замяна
Когато Павия Росати, основател на 

туристическата услуга „Фатом” и съавтор 
на книгата „Пътувай навсякъде”, планира 
пътуване по река Амазонка, тя взема 
предвид факта, че ще спира в села, 
където децата се нуждаят от моливи, пас-
тели за рисуване и хартия и „една трета 
от куфара й е била пълна с училищни 
пособия”.

Опитвайте се да харчите парите си по-
скоро в местната икономика, отколкото 
в чуждестранни вериги хотели и търсете 
ресторанти и барове, които се държат от 
местни жители.

За да спомогнете за опазването на 
околната среда, използвайте обществе-
ния транспорт.

Изхвърляйте опаковките си, когато 
напускате дадено място, и никога не си 
купувайте подаръци, които са направени 
от застрашени животни или други неза-
конни материали.

Кажете „здравей”
„Баща ми казваше, че трябва да се 

научиш да попиташ на местния език: „Как 
мога да получа чаша кафе?”, казва Рейчъл 
Додс.

Дори на места, където мнозина от 
местните жители говорят английски, 
ако научите няколко думи на местния 
език като „моля”, „благодаря”, „да”, „не”, 
ще спечелите симпатии и по-автентично 
преживяване. Проявявайте търпение и 
уважение към тези, които се опитват да 
се справят с тълпите.

Представители на синдиката на рабо-
тещите в Лувъра се оплакват, че работата 
по реставрирането на „Мона Лиза” е 
довела до организационни проблеми, 
дълги опашки и раздразнение у тури-
стите, които са тормозили персонала. 
Те разказват, че броят на служителите 
е намалял през последните 10 години, 
въпреки че посетителите са се увеличили 
с 20 процента.

Свръхтуризмът се превръща в целогодишен проблемСвръхтуризмът се превръща в целогодишен проблем

Добър турист? Мисията Добър турист? Мисията 
не е невъзможнане е невъзможна
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