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ОТ РЕДАКТОРА

17 месеца. Толкова остават до следва-
щите избори за президент на САЩ. Но 
кампанията тече с пълна сила – над 20 
демократи обикалят първите щати в опит 
да убедят избирателите, че те са най-пра-
вилният кандидат: а) да победят Доналд 
Тръмп и б) за тази работа. Но във вторник 
кампанията официално стартира, след 
като сегашният президент обяви, че се 
кандидатира за втори мандат. И точно 
както преди 4 години, когато слезе по 
този ескалатор в Trump Tower и обяви 
намерението си да се кандидатира за 
най-високия пост в държавата, и сега той 
постави на прицел имигрантите.

Ако преди 4 години обвини Мексико, 
че пращат в САЩ “убийци” и “изнасил-
вачи”, то сега в туит обяви, че от другата 
седмица започва масова депортация на 
милиони имигранти, които са в страната 
без статут (виж страница 12). Туитът на 
президента беше изпълнен с омраза и 
жлъч към тези хора – повечето от които 
бягат от военен, престъпен или икономи-
чески режим, който ги обрича на смърт. 
Много от тези хора са част от смесени се-
мейства, където някой има зелена карта, 
друг е гражданин.

Служители на имиграционните власти 
бяха изненадани от туита на Тръмп и 
анонимно споделиха, че такава операция 
нито предстои, нито е възможна. ICE и 
сега е над капацитета и бюджета си зара-
ди политиката на нулева толерантност на 
тази администрация да задържа всеки, 
който влиза в САЩ, дори и тези, които 
искат убежище. 

И ако си мислите, че това не ви касае, 
защото имате “документи”, не бързайте. 
Откакто Тръмп е на власт, драстично са се 
увеличили сроковете, в които се разглеж-
дат и одобряват молбите за американско 
гражданство и зелена карта. USCIS твър-
дят, че сега имат нов план как да забързат 
процеса – като ви пратят на интервю 
далеч от мястото, където живеете (още 
на страница 13). Не е ясно дали това ще 
даде нужния резултат. По времето на 
тази администрация стана все по-трудно 

получаването на студентски и работни 
визи и тяхното удължаване, затегнаха се 
безумно правилата за непозволен пре-
стой въпреки пропуските в закона. 

Заради реториката на омраза към ими-
грантите и различните, идваща от устата 
и тиутъра на този президент, из цялата 
страна зачестиха инцидентите на атаки 
– вербални и физически, срещу имигран-
тите и срещу всеки, който говори чужд 
език или има акцент. И това, изглежда, 
няма да спре.

По време на 76-минутната си реч 
във Флорида пред 20 хиляди от своите 
привърженици Тръмп посвети най-много 
време на усилията си да всява страх от 
имигрантите. Според него позицията на 
демократите по въпроса с имиграцията 
е “най-голямото предателство спрямо 
американската средна класа и, честно 
казано, американския живот”.

Нищо ново – за 4 години имигрантите 
останаха най-големият враг на тази ад-
министрация и този случайно домогнал 
се до Белия дом президент (с помощта на 
чужда сила). Изглежда и през следващите 
17 месеца това ще бъде лайтмотивът на 
кампанията му. Тръмп се надява, че и този 
път това ще успее да му доведе достатъч-
но подкрепа в урните, защото проучвани-
ята на собствения му щаб дават преднина 
на Джо Байдън и още поне трима демо-
крати в 15 от 17 щата, където са правили 
изследвания. А според FOX News Байдън 
води пред Тръмп с 10 пункта. Според 
същото проучване президентът губи и от 
няколко други демократи, които в момен-
та са се кандидатирали за номинацията. 
Колкото и да отрича тези проучвания на 
собствения си щаб и любимия си кабелен 
канал – цифрите не лъжат. Спасителната 
сламка на Тръмп и този път сме ние. Раз-
личните от него. Дали ще му го позволим 
отново? Отговорът – през ноември 2020 г.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Кампания 2020 – имигрантите 
отново на прицел
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П
очетният председател на 
ДПС Ахмед Доган е ре-
гистрирал като дъщерна 
компания на ТЕЦ-Варна 
дружеството „Пристанище 
ТЕЦ Езерово”. То ще упра-

влява бъдещото търговско пристанище, 
което Доган възнамерява да изгради на 
мястото на въглищния терминал на ТЕЦ-
а във Варненския залив.

Разделянето на дейността на центра-
лата и пристанището в отделни друже-
ства е очакван ход предвид плановете 
за развитието им. Докато ТЕЦ-Варна се 
модернизира и прави заявки за по-го-
лямо участие в енергийната система на 
страната, портът „ТЕЦ Езерово” ще бъде 
разширен и според инвестиционния 
план се кани да изземе бизнеса за 60-70 
млн. лв. на година с износа на зърно и 
контейнерите това от пристанище Варна. 
Записаният капитал на новорегистрира-
ното „Пристанище ТЕЦ Езерово” е почти 
63.8 млн. лева.

Освен въпросните имоти за разши-
ряването на пристанище „ТЕЦ Езерово” 
Доган е купил и един частен терен от 
„Минстрой холдинг” на Николай Вълка-

нов. Става дума за земя с площ 10.5 хил. 
кв.м в непосредствена близост до ТЕЦ-
Варна, която има и излаз към Варненско-
то езеро. Платената от дружеството на 
Доган цена е само 9900 лева. Или по 94 
ст. на квадрат. В същото време наетите от 
самата ТЕЦ-Варна вещи лица са

оценили впоследствие 
придобития имот 64 пъти 

по-високо
- за 635 930 лева.

Инвестиционно предложение за 
новото пристанище на Доган включва 
удължаване на кея, обособяване на 
нови корабни места и увеличаване на 
дълбочината до 12.50 м, което е пове-
че от възможностите на държавното 
пристанище Варна. На сушата ще бъдат 
изградени нови съоръжения за специа-
лизирането на отдел-
ните корабни места 
в обработването на 
определен тип товари. 
Идеята е пристанището 
да обработва генерални 
товари, контейнери, 
течни товари и насипни 
(зърнени) товари. Про-
гнозният товаропоток 
се очаква да достиг-
не до 8 млн. тона на 
година. За сравнение, 
сега пристанище Варна 
обработва по около 
10 млн. тона товари, от 
което приходите му са 
над 70 млн. лева.

Партньор на Доган 
в експлоатацията на 
новия порт ще бъде 
държавата в лицето на 
Държавното предпри-
ятие „Пристанищна ин-
фраструктура”, което е 
собственик на кейовата 
стена, но доброволно е 
разрешило на ТЕЦ-Ва-
рна да я ползва.

Бившият транспортен 
министър Данаил Папа-
зов, който е директор 
на “Пристанище ТЕЦ Езерово”, обяви, че

чуждестранен инвеститор 
може да придобие дялове

от дружеството.
Ако такъв дойде, по думите на Папазов 

ще трябва да вложи първоначално поне 
30 млн. евро за 50% от „Пристанище 
ТЕЦ Езерово”. Останалите средства за 
разширяването на порта и изграждането 
на необходимите брегови съоръжения 
щели да бъдат набавени от собственици-
те и чрез банков заем. Плановете са на 
новия морски терминал да се обработ-
ват основно контейнери и зърно. Според 
Папазов новото пристанище вече има 
сключени договори с компаниите „Кар-
гил” и „Кофко” за товаренето на пшеница 
след 16 юли.

Очакванията са до края на тази 

година „Пристанище ТЕЦ Езерово” да 
обработи до 250 хил. тона товари, а до 
края на следващата година да удвои 
това количество. Основният дял от тях 
трябва бъде зает от зърнени храни, 
олио, асфалт, битум и тежки корабни 
масла. Данаил Папазов обяви също, че 
след изграждането на новата контейнер-
на инфраструктура пристанището ще 
обработва около 200 хил. т контейнери 
годишно, или

колкото е капацитетът 
на всички български 

пристанища
в момента.

Проблемът пред тези планове е, че 
все още проектът за новото пристанище 
няма одобрена оценка за въздействие-
то върху околната среда. Освен това е 
необходимо да се увеличи дълбочината 
на акваторията, за да могат да влизат 
големи кораби. А цялата зона попада в 
обхвата на „Натура 2000”.

Данаил Папазов обясни още, че в 
ТЕЦ-Варна до момента са вложени 30 
млн. лв. Те са били осигурени със заеми. 
Но в същото време от публикуваните 
договори за възложени обществени 
поръчки е видно, че инвестираните в 
ремонти средства са не повече от 16 
млн. лева.

Ръководството на компанията на 
Доган твърди, че три от шестте блока 
на електроцентралата вече са прео-
борудвани за работа на газ. Плановете 
са с два от тях централата да продъл-
жи да осигурява т.нар. студен резерв 
и занапред – дейност, от която през 
2018-а спечели 27 млн. лв., въпреки че 
техническото й състояние не е позволи-
ло да бъдат изпълнени изискванията на 
Електроенергийния системен оператор 
за производствен капацитет.

Доган развива бизнеса, прави 
компания за пристанище

Новото пристанище

Той е купил терен с излаз към Варненското езеро за 94 ст. на квадрат
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Л
идерът на БСП Корнелия Ни-
нова оттегли пред конгреса 
на партията своята оставка, 
която подаде веднага след 
европейските избори. Тя 
обясни, че е направила 

това, за да предотврати разпад в БСП. 
И изтъкна, че делегати на конгреса са 
получавали заплахи и им е бил оказван 
натиск. Тя разказа, че един от деле-
гатите, който има банков заем, е бил 
заплашван, че може да има проблем с 
изискуемостта, ако не гласува правилно, 
т.е. против Нинова.

„Когато подавах оставката, смятах, че 
така е морално и достойно председате-
лят да поеме отговорност за резултати-
те от изборите. Дадох избор споровете 
да се решат по най-достойния начин”, 
заяви Нинова.

Грешката й обаче била, че не подхо-
дила правилно. Според Нинова в БСП 
е започнала търговия между лобита, 
групи и бизнесмени. Партията била една 
седмица в ступор. А когато бизнесмени 
започнали да обикалят структурите, 
партийни членове се разгневили и се 
заканили, че ще хвърлят партийните си 
книжки.

„Дадох си сметка, че моята оставка 
може да доведе до сериозен спад в 
подкрепата за БСП, поне временно. 
Предстоят избори и ние можем да сме 
разбити на тези избори, това ме накара 
да реагирам”, обясни Нинова. Според 
нея в ход е бил

опит да бъде овладяна 
партията отвътре

На самия конгрес Нинова заяви: “На 
бизнесмените и лобитата ще кажа – 
приберете си портфейлите, БСП не е за 
продан, тя е кауза.” За това, да оттегли 
своята оставка, я призоваха делегати 

от различни местни структури на БСП. 
Когато Нинова заяви, че оттегля остав-
ката си, това бе посрещнато с бурни 
и продължителни аплодисменти от 
залата. Лидери на вътрешнопартийната 

опозиция срещу Нинова са Георги Гер-
гов, Димитър Дъбов, Георги Пирински 
и др.

Пред делегатите Нинова заяви, че е 
изпълнила обещанието си за промени 

в партията, обновяването на кадрите и 
за преместване на центъра на власт-
та в местните структури. „Заявих, че 
правителството на Бойко Борисов води 
страната към катастрофа, и обещах да 
сме опозиция – изпълних го. Отказахме 
договорки за власт и пари”, каза още 
Нинова.

Тя призова партията да се стяга за 
местните избори.

„Обещах да вдигна БСП на крака, 
победихме на президентските избори, 
изкачихме се по стълбицата в ПЕС. 
Всичко това постигнахме на фона на 
авторитарно и лично управление на 
Бойко Борисов”, припомни Нинова. И 
допълни, че нейната оставка е предиз-
викала в партията „криза с неизвестен 
край”.

„От две години се бият две тенден-
ции – тази за промяната и на статук-
вото. Това смазва партията. Битката 
блокира работата на Националния 
съвет. За три седмици, откакто подадох 
оставка, видях, че в БСП навлизат всич-
ки пороци и практики, срещу които сме 
се борили. Пусна се машината за мани-
пулации от фалшиви новини, за да ви 
настроят срещу мен”, каза още Нинова.

Делегати на конгреса получавали 
заплахи от бизнесмени

Оттеглянето на оставката на Нинова беше приветствано от делегатите

Нинова оттегли 
оставката, за 
да защити БСП

Снимки: БТА
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С
АЩ предложи договор 
за споразумение за 8 
изтребителя F-16 Block 
70. Отделът за военно 
сътрудничество към 
посолството на САЩ в 

София официално представи на бъл-
гарското Министерство на отбраната 
предложениe за сключване на дого-
вор, съдържащо евентуално спора-
зумение за придобиването от страна 
на България на осем изтребителя F-16 
Block 70, въоръжение и свързаните с 
него системи за дългосрочна експло-
атация и поддръжка, както и цялостна 
подготовка на пилоти и помощен 
персонал, съобщиха от посолството 
на САЩ.

Посолството използва възмож-
ността да изрази задоволството си от 
работата на българската делегация от 
военни и финансови експерти, които 
гарантираха, че предложението за 
сключване на договор е

съобразено в най-голяма 
степен с изискванията

на Българските военновъздушни сили. 
Съединените щати очакват финали-
зирането на този договор с правител-
ството на България в съответствие с 
българските процедурни изисквания, 
допълват още от посолството.

Преди две седмици Агенцията за 
сътрудничество в отбраната и сигур-

ността на САЩ (DSCA) съобщи, че Дър-
жавният департамент е дал принцип-
ното си одобрение за евентуалната 
продажба за България на 8 нови бойни 
самолета F-16C/D Block 70/72 при цена 
1.673 млрд. долара (почти 2.9 млрд. 
лв.). Според източници от Министер-
ството на отбраната сумата в про-
екта за договор, който е получен от 
посолството, е много по-ниска от тази 
в принципното одобрение за продаж-
бата. Точната цена все още е секретна, 
но според запознати тази в проекта за 

договор е по-ниска с около 20-30%.
В сумата, за която ще бъде сключен 

договорът, освен самите самолети 
влиза обучение на пилоти и персонал, 
въоръжение, муниции, навигационни 
и комуникационни системи и резерв-
ни части. От документа за одобрение 
на Конгреса може да се види всичко, 
което Министерството на отбраната 
е поискало да купи от САЩ заедно с 
новите изтребители F-16.

Одобрената от парламента в София 
цена беше от 1.8 млрд. лв. (малко под 

1.04 млрд. долара). В началото на 
годината парламентът даде мандат за 
преговори със САЩ и

разреши промяна на тази 
пределна цена

Българският преговорен екип има 
още около два месеца да довърши 
преговорите, преди да се стигне до 
договор. Сделката трябва да бъде 
одобрена и от парламента. Според за-
познати цената, на която българският 
преговорен екип се надява да сключи 
договор, е около 2.1 млрд. лв.

При сделката на Словакия за 14 из-
требителя F-16 първоначалното одо-
брение от Конгреса на САЩ беше 2.8 
млрд. долара, а сделката бе сключена 
на 1.8 млрд. долара. Това прави сумата 
128 571 428 долара за изтребител,

България най-вероятно няма да 
успее да договори разсрочено пла-
щане според министъра на финан-
сите Владислав Горанов. Той смята, 
че България може да си позволи да 
плати цялата сума за купуване на F-16 
наведнъж.

Министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов на няколко пъти заявява, 
че максималната нормална сума, която 
България може да си позволи за 8 
изтребителя F-16, е 2 млрд. лв.

Според експерти той отговаря на българските изисквания

САЩ предложи договор за F-16
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Откриха седма жертва 
на серийния убиец 
с BG корени в Кипър
Тялото вероятно е на 6-годишно 
момиченце, чиято майка също е убита

П
олицията в Кипър откри ос-
танките на вероятна седма 
жертва на серийния убиец 
от български произход. 

Тялото е било намерено в езерото 
Меми, югозападно от столицата на 
страната Никозия, съобщава вестник 
Cyprus Mail.

Според изданието тялото е на 6-го-
дишно момиче – дъщерята на жена, 
също станала жертва на убиеца.

По-рано властите заявиха, че по вре-
ме на операцията по търсене на остан-

ките на момичето са изпомпали част 
от водата в езерото. През миналата 
седмица местните медии съобщиха, че 
властите на Кипър са открили тялото 
на шестата жертва на серийния убиец 
в токсично езеро, на 28 километра от 
Никозия.

Според последната информация

пет жени и две деца
може да са умрели от ръцете на мани-
ака.

По подозрения за серийните 
убийства е арестуван 35-годишният 
военнослужещ от български произход 
Никос Метаксас. По непотвърдена 
информация баща му е кипърски 
гражданин, а майка му – българка от 
Стара Загора. Мъртвите са чужденки, 
сред които две филипинки. Телата на 
жертвите бяха намерени в изоставена 
мина и в езеро с токсични отпадъци от 
друг рудник.

Според роднините и приятелите 
на жертвите полицията отказвала да 
приема заявления за изчезването на 
хората, не е разследвала доклади от 
учители, че няколко деца са спрели да 
ходят на училище и са изчезнали.

Президентът на Кипър Никос Ана-
стасиадис уволни ръководителя на по-
лицията поради факта, че правоохра-
нителните органи не са разследвали 
изчезванията на жени, които, както се 
оказа, са били жертви на сериен убиец. 
Министърът на правосъдието също 
подаде оставка.

Това е първият случай на серийни 
убийства в Кипър.

30-годишният Димитър Д. бе 
арестуван в Берлин преди дни 
по обвинение, че е изнасилвал 

8-годишната си дъщеря.
Майката на детето знаела за случващото 

се, но наредила на момичето да мълчи, а тя 
щяла „да говори с бащата да спре”. Детето 
обаче се доверило на своя приятелка в учи-
лище. Разказало й какво прави баща й с нея 
и я попитало дали и нейният баща прави съ-

щото и това нормал-
но ли е. Приятелката 
я завела при майка 
си и жената извика-
ла социалните.

Над два часа дете-
то обяснявало какво 
е търпяло. Оказало 

се, че насилието е започнало още преди 3 
години. Бащата е арестуван. Майката при-
паднала при ареста. Крещяла: „Аз му казах 
да спре!” и „Той ми обеща, че ще престане.“

Семейството има и две по-малки деца. Те 
също са взети под грижите на социалните.

Няколко дни по-късно българинът бил 
пуснат на свобода.

От полицията съобщиха, че не е предявен 
иск за удължаване на ареста на мъжа, тъй 
като се предполага, че няма опасност той да 
се укрие или да избяга.

8-годишното дете се оплакало и от болки 
в бедрото.

Германия арестува 
българин, насилвал 
дъщеря си

Няколко дни 
по-късно 
30-годишният 
Димитър бе 
освободенНикос Метаксас

Езеро Меми





BG ТЕЛЕГРАФ
Мълния уби мъж в София

Мълния уби мъж в София. Инци-
дентът е станал между блоко-
вете в жк „Люлин”. Човекът е 

разхождал кучето си. На място веднага 
е извикан екип на Спешна помощ. 
Мъжът е откаран към „Пирогов”, но е 
починал непосредствено преди да бъде 
вкаран в противошокова зала.

На мястото, където е паднала мълнията, имаше полиция, както и линейки, 
които помагаха на шокираните свидетели на нелепия инцидент. Домашният 
любимец на мъжа също не е оцелял.

Европейски суперкомпютър 
в България

Министър-председателят Бойко 
Борисов се срещна с европей-
ския комисар по цифровата 

икономика и цифрово общество Мария 
Габриел и с ръководителя на Генерална 
дирекция „Свързаност“ към Европей-
ската комисия Роберто Виола. Основна 
тема бе инициативата на Европейската 

комисия за изграждане на центрове за свръхбързи изчисления в ЕС. България 
ще бъде една от осемте държави, в които ще заработи европейски суперкомпю-
тър на световно равнище.

Акцията срещу кмета на Костенец 
е заради предлаган подкуп
Разследването за корупция срещу 

кмета на Костенец е свързано с 
обществена поръчка, за която 

трябвало да бъде теглен заем от 500 000 
лв. Това стана ясно от думи на пред-
седателя на общинския съвет в града 
Георги Митров. Кметът Радостин Радев 
бе арестуван в понеделник, а при акци-
ята на спецполицаи и прокурори беше 
задържан и бизнесменът от София Ивайло Пашов. По първоначална информа-
ция кметът е предлагал подкуп на общински съветник, а не е получавал. Според 
Георги Митров заради съмнения за злоупотреби в общината са били подавани 
доста сигнали.

Чужденец откраднал творба 
на Ставри Калинов

Мъжът, откраднал част от стату-
етка от ателието на скулптора 
Ставри Калинов, е чужденец, 

потвърди известният творец. За 
кражбата стана ясно в понеделник. 
Кадри от охранителни камери показват 
мъж, който посяга и прибира една от 
статуетките в ателието му. Скулпторът 
е разбрал за кражбата на следващия 

ден. Калинов написа за това във Facebook, не е подавал сигнал в полицията. От 
МВР се самосезираха и го извикаха да даде показания. Скулпторът получил и 
обаждане от мъж, който не се представил, но казал, че е пътувал с крадеца на 13 
юни от Италия. Цялата скулптура, от която е открадната статуетката, струва 12 
хил. лв., обяви Ставри Калинов. Той смята, че крадецът няма да я продаде, а ще я 
запази за себе си.

България кани съседни 
страни за АЕЦ „Белене“
България има намерение да построи 

ядрена централа в Белене и кани 
съседните страни да се включат в 

проекта, който според експертните оцен-
ки ще струва над 6 милиарда евро.

В тази връзка българското правител-
ство публикува официално съобщение 
във вестника на Европейския съюз за 
стартиране на процедурата за стратегически инвеститор. София очаква, че към 
проекта ще проявят интерес Македония, Сърбия и Черна гора. Македонското 
правителство прави анализ дали да се включи в проекта.

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.
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Н
яколко пътници на 
борда на български 
самолет бяха ранени 
след инцидент със 
силна турбуленция над 
Австрия.

Самолетът „Боинг 737-300” е на реги-
стрираната в България авиокомпания 
ALK Airlines. Той е летял от Прищина 
(Косово) за Швейцария със 121 пътни-
ци на борда на 16 юни.

Инцидентът е станал над Северен 
Тирол, докато самолетът се опитвал 
да заобиколи гръмотевична буря 30 
минути преди приземяването на лети-
щето в Базел.

Пътници разказали, че силните ви-
брации при турбуленцията са успели 
да изтръгнат от местата им няколко 
седалки. За случката има видеоклип, 
публикуван в YouTube. Според един от 
собствениците на компанията, Валтер 
Колев, обаче няма изтръгнати седалки, 
а само паднала количка.

В крайна сметка самолетът се е при-
земил благополучно в Базел, където 
според съобщението на летището 10 
от пътниците са били с леки наранява-
ния и са

имали нужда от 
медицинска помощ

След два часа и половина престой 
на земята боингът е поел по обратния 
курс. Няма данни на борда да е имало 
българи.

30-40 минути след излитането на 
боинга е имало лека турбуленция и 
командирът на полета е предупредил 
пътниците да седнат и да сложат кола-
ните си. Стюардесите проверили дали 
всичко е както трябва, разказа Валтер 
Колев, цитирайки доклада на екипажа.

Малко след това обаче някои от път-
ниците са си махнали коланите, а жена 
дори е отишла в тоалетната.

След това за секунди се е появил тъй 
нареченият срез на вятъра, (низходя-
щи и възходящи течения) и самолетът 
е тръгнал надолу за секунди. След 
това екстремно преживяване, което 
е изплашило пътниците, полетът е 
продължил нормално.

Когато са кацнали в Базел, екипажът 

е повикал медицински екип. Лекарят 
е казал, че двама пътници ще бъдат 
заведени в болница за преглед. Жена, 

която е била в тоалетната, е ударила 
веждата си, мъж се е оплакал, че го 
боли врата.

Силна турбуленция и паника 
на борда на български „Боинг“

За секунди се появил така нареченият 
срез на вятъра и самолетът тръгнал надолу

С
поред експерти лошата 
кординация между ръково-
дител „Полети“ и екипажа е 
най-вероятната причина за 

силната турбуленция на полета между 
Прищина и Базел. Според авиоекс-
перти пилотите могат да прогнозират 
подобни явления, но трябва да полу-
чават навременна и актуална инфор-
мация, за да планират заобикаляне на 
облака или отмяна на маршрута.

„Попадането в турбуленция е често 
срещана ситуация при пътуване със 
самолет, но не толкова често се случва 
по този начин. Нашите изисквания са 
много строги – пътникът от излитане 
до кацане не трябва да усеща нищо, 
а не да повръща по време на полет”, 
коментира специалистът по самолетни 

инциденти Ангел Борисов.
Той обясни, че зоните с турбуленция 

не се появяват внезапно.
„Ръководител „Въздушно движение“ 

следи по трасето самолетите, които 
са прелитали преди това, и уведомява 
следващите екипажи за налична тур-
буленция, особено когато говорим за 
гръмотевична деятелност”, обясни още 
Ангел Борисов.

По думите му решението за

заобикаляне 
на тези облаци

се взема от командира на екипажа с 
уведомление на ръководител „Полети“, 
че той се отклонява от трасето. „Това 
отклонение е различно в зависимост 
от бурята. Ако имаме локално петно, 

може да се заобиколи с 10-20 км. Но 
когато има широк фронт, какъвто 
най-вероятно имаме в този случай, той 
може да се отклони и на 100 км”, каза 
още Борисов.

Той е категоричен, че синхронът 
между ръководител „Полети“ и екипа-
жа не е осъществен нормално. “Въз-
можно е и екипажът да не е получил 
такава информация, ако преди това 
не са прелитали по това трасе други 
самолети”, коментира още Борисов.

Според него е учудващо и откачва-
нето на няколко седалки. „Това говори, 
че при монтажа им те не са фиксира-
ни както трябва. По принцип те би 
трябвало да са фиксирани така, че 
откачането им да е невъзможно”, каза 
Борисов.

Лоша координация вероятно 
е причина за инцидента
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А
мериканските имигра-
ционни власти ще започнат 
идната седмица да извеж-
дат милиони нелегални 
имигранти от САЩ, написа в 
twitter президентът Доналд 

Тръмп часове преди да стартира новата 
си кампания за втори мандат.

Идната седмица службата за имигра-
ционно и митническо наблюдение (ICE) 
ще започне процеса по отстраняване на 
милионите нелегални чужденци, които 
незаконно са влезли в САЩ, написа 
президентът.

Те ще бъдат изведени толкова бързо, 
колкото са влезли, допълни той, без да 
посочи подробности.

Как ще стане това обаче 
не е ясно

Служители на имиграционните и гра-
ничните служби изглеждаха изненадани 
от съобщението на Тръмп в twitter. Не е 
ясно дали администрацията ще измести 
фокуса от задържането и депортирането 
на криминално проявени имигранти към 
всички, които нямат статут.

Друг въпрос е къде ще бъдат отведени 

задържаните преди евентуалната им 
депортация – заради увеличения брой 
идващи през южната граница мигрант-
ските лагери са препълнени.

В края на май ICE имат в лагерите 
52,400 души, включително 1,000 се-
мейства. Бюджетът на службата обаче 
предвижда издръжка за по-малко от 
45,300 легла. По-голям капацитет ще 
изисква допълнителен бюджет от Кон-
греса, което няма как да стане, тъй като 
демократите контролират Камарата на 
представителите.

За да се случи тя, ще е нужно да се 
пренасочат ресурси и хора от други 
федерални агенции, а в седмиците 
преди това ще е трябвало да се извърши 
огромна оперативна работа по издирва-
не на адреси и местоположение на хора 
с депортационни заповеди или такива 
без статут.

Остава и въпросът с децата, които са 
американски граждани и чиито роди-
тели може да са без статут – кой ще се 
грижи за тях, ако се стигне до разделяне 
на семействата.

Висш служител в имиграционните 
власти заяви пред АВС News, че обяве-
ната от Тръмп операция въобще не е 
предстояща. 

Тръмп очевидно е привърженик 
на идеята да се таргетират стотиците 
хиляди семейства, които идват на юж-
ната граница през последните няколко 
месеци. Неговият нов избор да оглави 
ICE Марк Морган също даде знак за това. 
“Следващата ни цел ще бъдат вътрешни-
те арести. Ще преследваме хората, чиито 
дела са минали и са получили финално 
нареждане за депортация. Това включва 
и семейства”, каза Морган пред репорте-
ри през миналия месец.

Според оценки в САЩ има 12 милиона 
незаконни имигранти основно от Мек-
сико и Централна Америка. Според спо-
разумението, постигнато по-рано този 
месец, Мексико се съгласи да приема 
имигранти от Централна Америка, тър-
сещи убежище в САЩ, докато молбите 
им бъдат разгледани от американските 
съдилища.

През миналата година ICE е депорти-
рала 256,000 души – най-много от 2014 
г. насам.

Тръмп: Ще депортираме 
милиони нелегални имигранти
Президентът обяви масирана акция на ICE от идната седмица
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А
мериканската служба за ими-
грация и натурализация USCIS 
твърди, че въвежда цялостна 
стратегия за намаляване на вре-

мето за обработка на формулярите за 
кандидатстване за гражданство (N-400), 
както и на молбите за постоянно жител-
ство или смяна на статута (I-485).

От агенцията казват, че от края на 
2015 г. се сблъскват с увеличаване на 
времето за обработка поради по-високи 
от очакваните обеми получени молби, а 

прогнозите са били броят на заявления-
та да намалява.

За 2017 г. са получени 15,6% повече 
формуляри, отколкото в предходната 
година. За 2016 г. пък е имало 25,5% 
повече кандидатури за гражданство и 
постоянно жителство. Увеличението не 

е било поравно за всички офиси и някои 
от тях били буквално претоварени.

„Ние започваме да преместваме много 
от случаите от едно място на друго“, 
казват от службата. „Това може да изис-
ква кандидатите да се явят на задължи-
телното интервю в офис, който е извън 

тяхната юрисдикция, както и да получат 
кореспонденция от друг офис, като на-
пример искане на повече доказателства 
по случая“, допълват още проверява-
щите. Вземането на биометрични данни 
(отпечатъци) обаче се извършва без 
промяна – в офисите по първоначално 
разпределение (най-близкия възможен 
за кандидата център). Към момента

някои кандидати за гражданство чакат 
по 2 години

за получаването на документи, ка-
квито случаи има в градчето Сейнт Пол 
в Минесота, който е един от градовете 
с много молби. В Чикаго интервю за зе-
лена карта отнема между 9 и 32 месеца 
– рязко увеличение за последните две 
години.

Наблюдатели казват, че забавянето в 
обработката на документи е станало оче-
видно по времето на президентството на 
Доналд Тръмп, макар че някои българи 
споделиха във фейсбук, че чакат по 7 го-
дини за гражданство, повечето от които 
били по времето на президента Обама. 

Ускоряват сроковете за разглеждане на 
петиции за гражданство и зелени карти

Н
ю Йорк ще издава 
шофьорски книжки на 
имигранти без статут, 
след като в понеделник 
губернаторът на щата 
Андрю Куомо подписа 

приет от Конгреса им нов закон.
Въпреки че и двете камари в щатския 

законодател, и губернаторският пост 
са в ръцете на демократите, законът 
трудно си проправи път и до последно 
не беше сигурно, че ще се случи. В щат-
ския Сенат той мина с 33 на 29 гласа.

“Ние заставаме зад правата на 
имигрантите в момент, когато техният 
живот е под екстремна заплаха”, каза 
при приемането сенаторът демократ 
Луис Сепулведа, който е вносител на 
законопроекта.

Други 12 щата имат подобни закони, 
включително Калифорния и Илинойс. 

Законът влиза в сила след 180 дни, 
т.е. първите шофьорски книжки ще 
бъдат издадени през декември.

Губернаторът Куомо е имал притес-
нения дали новият закон няма да даде 

достъп на федералните 
власти до информация, 
която може да доведе 

до депортации  
Щатският главен прокурор е пре-

гледала закона преди това и е уверила 
губернатора, че в него има предпазни 
мерки. „Законът е добре написан и 
съдържа достатъчно защити за тези, 
които кандидатстват за шофьорска 
книжка, казва в изявление щатският 
главен прокурор Летиша Джеймс. – Ако 
този закон е оспорен в съда, ние ще го 
защитим мощно.”

В щата Ню Йорк живеят около 940 
хиляди имигранти без документ – на 
трето място по този показател според 

Института по миграционна политика.
А дебатите за техните шофьорски 

книжки не са нови – до 2000 година 
имиграционният статус не е бил фактор 
при издаването им. Но след атаките от 
11 септември губернаторът Джордж Е. 
Патаки, републиканец, въведе изисква-
нето кандидатите за книжки да имат 
номер на социалната осигуровка.

През 2007 г. губернаторът Елиот 
Спитър, демократ, обяви, че ще отмени 
тази наредба, но се отказа два месеца 
по-късно, след като рейтингът му се 
срина и срещна опозиция, включител-

но от либерали като Хилъри Клинтън и 
Кристен Джибранд.

Според изявление на офиса на 
сегашния губернатор Куомо подкрепял 
идеята през последните 10 години.

Тази книжка обаче няма да дава път 
към легален статут и 

няма да може да се ползва 
за качване в самолет

тъй като не отговаря на изискванията 
на Real ID Act.

От октомври 2020 г. Ню Йорк ще 
въведе три вида шофьорски книжки, за 

да се съобрази с 
Real ID Act.

Всички, които 
сега имат книж-
ки, ще получат 
автоматично 
новата „стандарт-
на” шофьорска 
книжка, освен 
ако не изберат да 
кандидатстват за 
enhanced книжка, 
която отговаря 
на изискванията 
на Real ID Act и с 
която ще могат 
да се качват на 
самолети и да вли-
зат във федерални 
сгради. Разликата 
е, че тези книжки 
ще съдържат чип, 
в който ще се съ-
държа биометрич-

ната информация на шофьорите, която 
ще може да се вижда и на граничните 
пунктове. Същото ще може да се прави 
и от баркод на документа, ако чип 
четец не е наличен.

Имигрантите без легален статут 
ще могат да получат от стандартните 
книжки, които ще им дадат право да 
шофират в Ню Йорк. Подкрепящите 
закона казват, че това ще направи ули-
ците на щата по-сигурни, ще увеличи 
приходите в хазната и ще предотврати 
депортациите на имигранти без статут, 
хванати, че шофират без книжка.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Първите документи ще бъдат издадени през декември

Ню Иорк ще дава 
шофьорски книжки на 
имигранти без статут
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Т
рима цигани са арестувани 
по обвинения за кражба от 
дом в чикагското предградие 
Найлс, където живеят много 
българи.

Това не е първият сблъсък 
с полицията за 47-годишния Ачо Иванов 
и 50-годишния Дуро Иванов, които са 
обвинени в углавно престъпление за 
кражба с взлом и притежание на открад-
нати вещи.

Срещу 18-годишния Али Моро има 
по-леки обвинения за притежаване на 
откраднати вещи.

Миналия петък около 10 часа вечерта 
полицията получила обаждане от 
живеещ в Найлс, че от дома му липсват 
бижута на стойност $3,000, лаптоп и 
$700 кеш. Семейството не било в дома 

си около четири часа.
Тримата са били арестувани от по-

лицията в Гленвю трийсетина минути 
след оплакването за кражбата, след като 
колата им била спряна за проверка.

Вътре полицаите забелязали вещи, 
които приличали на описаните от краж-
бата в Найлс.

Засега не е ясен произходът на мъ-
жете. Хора, които твърдят, че са техни 

съседи, казват, че са цигани от бивша 
Югославия, но с тези имена биха могли 
да бъдат българи или македонци.

Ачо Иванов има дълго полицейско 
досие – през 1997 г., още когато е 18-го-
дишен, е арестуван в Скоки, след като 

бяга от полицията с ролери 
при опит за кражба

с взлом. Тогава е изненадан от собстве-
ниците на къщата, които се прибират 
по-рано. Иванов удря мъжа, преди да 
избяга.

През август 2015 г. полицията в чикаг-
ското предградие Нортбрук арестува 
Дуро Иванов заедно със Соня Иванов и 
Кати Константинов при опит за кражба с 
взлом. Те са освободени под гаранция и 
са им поставени електронни гривни за 
следене.

Дуро Иванов пък е бил освободен 
предсрочно през юли 2017 г. по обви-
нение за криминално унищожаване на 
чужда собственост под $10,000, за което 
е бил арестуван две години по-рано.

Углавните обвинения за кражба с 
взлом носят наказание от 4 до 15 години 
затвор и глоба до $25,000.

Обвинението в притежаване на краде-
ни вещи предвижда наказание от затвор 
до 364 дни и глоба от $2,500.

Цигани арестувани за пореден 
обир в чикагско предградие

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

От ляво на дясно - Ачо Иванов, Дуро Иванов, Али Моро 





US ТЕЛЕГРАФ
400 млн. долара за Салвадор, 
Хондурас и Гватемала

САЩ смекчава обявеното по-рано орязване 
на помощта за централноамериканските 
държави Салвадор, Хондурас и Гватема-

ла. Държавният департамент съобщи, че след 
преглед на помощите на стойност над 600 млн. 
долара, които през март президентът нареди 
да бъде изцяло спрени, е решено все пак да 
се предоставят около 400 млн. долара по вече 
одобрени грантове и проекти. Тези 400 млн. долара, които идват от бюджета за 
2017 година, се харчат по програми за здравеопазване, образование и борба с 
бедността, както и за борба с престъпността.

Още 1000 военни 
в Близкия изток

Пентагонът съобщи, че изпраща още 1000 
военни в Близкия изток в отговор на 
„враждебното поведение” на иранските 

сили. Мярката е с отбранителна цел, заяви и. д. 
министърът на отбраната Патрик Шанахан.

„Неотдавнашните ирански нападения доказаха 
надеждните достоверни разузнавателни сведе-
ния, които получихме за враждебното поведе-

ние на иранските сили и техни прокси групи, които заплашват американския 
персонал и интереси в региона”, посочи Шанахан. Той отново подчерта, че САЩ 
не търсят конфликт с Иран.

Почина Кралицата на 
дънките Глория Вандербилт
Глория Вандербилт, наследницата на един от 

най-богатите родове в Америка и създателка 
на дизайнерските дънки, почина на 95-го-

дишна възраст. Новината съобщи нейния син, 
Андерсън Купър, един от известните водещи в 
CNN. Тя беше приета в болница в началото на юни 
с диагноза рак на стомаха. Глория Вандербилт е 
прапраправнучка на един от най-големите маг-
нати, Корнелиъс Ванделбилт, спечелил огромно богатство от прокарването на 
железопътни линии в САЩ. При смъртта си през 1877 година той оставя наслед-
ство от 100 милиона долара. Но на Глория се падат само 5 милиона долара от 
него и тя получава прякора “бедното богато момиче”. В света на модата Вандер-
билт пробива с дизайнерските си дънки, а пикът на популярността й е през 1980 
г. с 200 милиона долара продажби.

Възражения в 
ООН заради Китай

САЩ и други западни страни възразиха 
срещу посещение на най-високопоста-
вения представител на ООН за борбата 

с тероризма в китайския Синцзян-Уйгурски 
автономен район. Според експерти от световната 
организация около 1 милион етнически уйгури 
и други мюсюлмани са интернирани в лагери в 
отдалечения регион.

Заместник държавният секретар на САЩ Джон Съливан е разговарял вчера с 
генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, за да „изрази дълбоки безпокой-
ства”. Според него „Пекин продължава да маскира своята репресивна кампания 
срещу уйгурите и други мюсюлмани като легитимни антитерористични усилия”.

Вашингтон с „безотговорни” 
изявления за Хонконг
Китай протестира пред представител на 

американското посолство в Пекин по повод 
„безотговорните” изявления във Вашингтон 

относно спорния законопроект в Хонконг, позво-
ляващ екстрадиции в Китай. Заместник външният 
министър Лъ Юйчън повика заместник-посланика 
на САЩ Робърт Фордън и изрази пред него своето 
„неудовлетворение”. „Ние призоваваме амери-
канската страна незабавно да прекрати намесата си във вътрешните работи на 
Хонконг под каквато и да е форма и да не подкопава по никакъв начин проспе-
ритета и стабилността на Хонконг”, посочи Лъ.
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Б
ългapия e нa пъpвo мяcтo в 
cвeтa пo изнoc нa пшeницa 
зa пoceв и нa втopo мяcтo 
пo eĸcпopт нa cпиpaчни 
мapĸyчи и пaтeшĸи дpoб. 
B пocлeднaтa ĸaтeгopия 

cтpaнaтa ни дъpжи 24,5% oт cвeтoвния 
пaзap, ĸaĸтo и близo 20 нa cтo oт тoзи нa 
вpeмeннo ĸoнcepвиpaни чepeши. Oб-
щият eĸcпopт нa пъpвитe тpи видa cтoĸи 
възлизa нa 264 милиoнa дoлapa.

Toвa пoĸaзвaт дaннитe нa Бългapcĸaтa 
cтoпaнcĸa ĸaмapa (БCK) зa изнoca нa 
Бългapия пpeз 2018 гoдинa.

Oт дpyгa cтpaнa

нaй-гoлямa cтoйнocт 
ĸъм изнoca

дoбaвя тoзи нa ĸaтoднa мeд, ĸoйтo зa 
изминaлaтa гoдинa възлизa нa 1,251 
милиapдa дoлapa. Ha втopo мяcтo пo 
пpинoc e гpyпaтa нa лeĸитe гopивa c 1,089 
милиapдa дoлapa, a cлeд тяx e тaзи нa 
aнoднaтa мeд c 1,075 милиapдa дoлapa.

Teзи тpи cтoĸи зaeднo c тeжĸитe гopивa 
и пшeницaтa пpeдcтaвлявaт 15,6% oт 
изнoca нa cтpaнaтa, a cypoвинитe и 
eнepгoнocитeлитe пpeдcтaвлявa oĸoлo 
30 нa cтo oт цeлия eĸcпopт пpeз 2018 
гoдинa.

„Дoбpe ce пpeдcтaвят изнocът нa 
мeдиĸaмeнти, 
ĸaбeлни 
cнoпoвe зa 
aвтoмoби-
лиcтpoeнeтo, 
мacлoдaeн 
cлънчoглeд, 
чacти и възли 
зa мaшини и 
aпapaти, pyди 
нa блaгopoд-
ни мeтaли. 
Bпeчaтлeниe пpaви pъcт oт 113% нa 
биoдизeл и тpъби зa гaз – 228%, дoĸaтo 
изнocът нa eлeĸтpoeнepгия cпaдa cъc 
7%”, пocoчвaт oт БCK.

Зa пocлeднитe 5 гoдини нaй-cepиoзнo 
yвeличeниe в cтoйнocттa нa eĸcпopтa имa 
пpи пpиcпocoблeниятa зa cтoмия (oлoвeн 
cĸpaп, вeлocипeди cъc cпoмaгaтeлeн 
двигaтeл, тpъби зa гaз и дpyги) – нaд 10 

пъти.
B cъщoтo вpeмe cпpямo минaлaтa 

гoдинa нaй-гoлямo yвeличeниe 
нa изнoca имa пpи вeтepинapнитe 
вaĸcини, ceмeнaтa зa пoceв, чacтитe зa 
мoтoциĸлeти и дpyги.

Cпopeд oцeнĸaтa нa БCK изнocът нa 
cтoĸи c дoбaвeнa cтoйнocт pacтe и ce вли-
яe пo-мaлĸo oт ĸypca нa щaтcĸия дoлap, 
ĸaĸтo и oт цeнитe нa eнepгoнocитeли и 
cypoвини.

„Toзи изнoc фopмиpa oĸoлo 24% oт oб-
щия, пpи тoвa тyĸ нe e вĸлючeн изнocът 
нa cпeциaлнa пpoдyĸция. Изнocът нa 
cypoвини и мaтepиaли c ниcĸa cтeпeн 
нa пpepaбoтĸa пpoдължaвa дa нaмaлявa 
cвoя дял и зa 2018 г. ce oцeнявa нa 29-
30%”, ce пocoчвa в дoĸлaдa.

Cpeд гpyпитe cтoĸи в тaзи ĸaтeгopия ca 
нacитeни интeгpaлни плaтĸи, ĸoмпoнeнти 
зa aвтoмoбилocтpoeнeтo, xлaдилници и 
фpизepи, фapмaцeвтични и мeдицинcĸи 
издeлия, oптични издeлия, coфтyepни 
пpoдyĸти, cĸи, cнoyбopд, вeлocипeди и 
дpyги.

Ocнoвнитe пaзapи 
зa тeзи cтoĸи

ca Гepмaния, Итaлия и Фpaнция. Oт 
Kaмapaтa aĸцeнтиpaт въpxy тoвa, чe 
издeлиятa, пpaвeни тyĸ, ce вгpaждaт и 

в дpyги пpoдyĸти и 
тaĸa ce peaлизиpaт в 
cвeтoвeн мaщaб.

„Бългapия мoжe 
дa yвeличи изнoca 
cи зa paзвититe 
дъpжaви, ĸaтo cтaнe 
пoдизпълнитeл нa 
гoлeмитe фиpми и ce 
вĸлючи в глoбaлнитe 
вepиги нa дocтaвĸи. 
C тeчeниe нa вpeмeтo 

щe ce пpидoбият знaния и yмeния зa 
пo-шиpoĸo caмocтoятeлнo нaвлизaнe нa 
cвeтoвнитe пaзapи пoд coбcтвeнa мapĸa 
и cъc coбcтвeни paзpaбoтĸи”, cмятaт oт 
БCK.

„Maĸap бългapcĸият изнoc дa oт-
бeлязa нoв иcтopичecĸи peĸopд пpeз 
2018 гoдинa – 33,205 милиapдa щaтcĸи 
дoлapa, Бългapия oтcтъпвa пoзиции и e 

нa 64-о мяcтo cpeд вcичĸи изнocитeли 
в cвeтa (61 зa 2017 гoдинa). Pъcтът нa 
изнoca ни зa 2018 гoдинa cпpямo 2017 
гoдинa e 6% пpи pъcт нa cвeтoвния внoc 
10%. Гpyпитe cтoĸи c нaй-гoлям изнoc 

ca eлeĸтpoтexниĸa и eлeĸтpoниĸa, мeд и 
издeлия oт мeд, eнepгoнocитeли (гopивa 
и eлeĸтpoeнepгия) и мaшини и aпapaти. 
Teзи 4 гpyпи cтoĸи фopмиpaт 36% oт 
изнoca ни”, cтaвa яcнo oщe oт дoĸлaдa.

Износът на България – пшеница, 
спирачни маркучи, патешки дроб
Все по-голямо значение добиват стоките с по-висока добавена стойност



Т
уморните клетки, които 
разпространяват рак чрез 
кръвния поток, се сблъск-
ват с нов враг: лазерен лъч, 
насочен от външната страна 
на кожата, който открива и 

убива тези метастатични малки демони 
на място. В изследване, публикувано 
на 12.06.2019 г. в Science Translational 
Medicine, изследователите разкриха, че 
тяхната система засича точно тези клет-
ки при 27 от 28 души с рак с чувствител-
ност, която е около 1000 пъти по-добра 
от сегашната технология.

Само по себе си това е постижение, 
но колосалният пробив на екипа е, че 
успява да убие висок процент от клет-
ките, разпространяващи рак, в реално 
време, докато те препускат по вените 
на участниците.

Ако се развие по-нататък, инструмен-
тът може да даде на лекарите безвре-
ден, неинвазивен и задълбочен начин

за засичане 
и унищожаване

на такива клетки, преди те да образуват 
нови тумори в тялото.

„Тази технология има потенциал да 
инхибира значително развитието на 
метастазите“, казва Владимир Жаров, 
директор на центъра по наномедицина 
в Университета на Арканзас за меди-
цински науки, ръководител на изслед-
ването.

Разпространението на рак или ме-
тастаза е основната причина за смърт, 
свързана с рака. Ракът се разпростра-
нява, когато клетките от първичните 
тумори се отделят и пътуват през кръв-
ния поток и лимфната система, като се 
установяват в нови области на тялото и 
образуват вторични тумори.

Убиването на циркулиращи тумор-
ни клетки (КТК) в кръвообращението, 
преди те да имат шанс да се установят, 

може да помогне за предотвратяване 
на метастази и спасяване на човешки 
животи. Дори възможността да се пре-
броят КТК може да помогне на лекарите 
да установят по-прецизно диагностици-
ране и лечение на метастатичен рак – 
нещо, което нито едно устройство не е 
успяло да направи ефективно досега.

Жаров и екипът му тестват системата 
си при хора с меланом или рак на кожа-
та. Лазерът, насочен към вена,

изпраща енергия в 
кръвния поток

създавайки топлина.
КТК на меланома поглъщат повече 

от тази енергия, отколкото нормалните 
клетки, което ги кара да се нагряват 
бързо и да се разширяват.

Това термично разширение произ-
вежда звукови вълни, известни като 
фотоакустичен ефект, и може да бъде 
записано с малък ултразвуков прео-
бразовател, поставен върху кожата 
близо до лазера. Записите показват 
кога КТК преминава в кръвния поток.

Същият лазер може да се използва 
и за унищожаване на КТК в реално 
време.

Топлината от лазера причинява обра-
зуване на мехурчета на парата върху 
туморните клетки. Мехурчетата се 

разширяват и срутват, взаимодействат 
с клетката и механично я унищожават.

Целта на публикуваното изследва-
не е да се провери прецизността на 
устройството при откриване на КТК.

Но дори лазерът да е в нискоенерги-
ен диагностичен режим, той убива зна-
чителен брой КТК при шест пациенти.

„При един пациент унищожихме 96% 
от туморните клетки”, които пресичаха 
лазерния лъч, казва Жаров.

Жаров изобретява технологията пре-
ди повече от десетилетие, а оттогава я 
е тествал при животни и е

демонстрирал нейната 
безопасност

пред Американската администрация 
по храните и лекарствата (FDA), чието 
одобрение е било необходимо, преди 
да продължи с клиничното изпитване.

Според Жаров това устройство е 
първата неинвазивна диагностика на 
КТК, която трябва да бъде демонстри-
рана при хората.

Предложени са най-малко сто други 
устройства, предназначени за монито-
ринг на КТК. Тези системи обикновено 
включват изтегляне на кръв от вена и 
анализирането й извън тялото.

Само едно такова 
устройство е получило 

одобрение от FDA:
 машина, наречена CellSearch, която е 
с размер на фурна. Тя обработва малки 
проби от кръв, като осигурява само 
моментна снимка на КТК, които могат 
да присъстват в целия кръвен поток. 
Следователно този вид диагностика не 
се използва широко при стандартните 
терапии за рак.

Изследователи от Университета в 
Мичиган съобщиха, че са постигнали 
напредък в това отношение. Сложе-
но на китката устройство изпомпва 
кръв от тялото, улавя КТК и след това 
изпомпва почистената кръв обратно 
в тялото. И все пак в едно проучване 
при кучета устройството обработва 
само няколко супени лъжици кръв на 
животните в продължение на два до 
три часа.

Устройството на Жаров може да

изследва литър кръв 
за около час

без кръвта да напуска тялото. Чувст-
вителността му е около хиляда пъти 
по-голяма от тази на CellSearch, съоб-
щават изследователите.

Сега Жаров и колегите му тестват ус-
тройството върху по-голяма човешка 
популация и го комбинират с конвен-
ционалните терапии за рак, за да видят 
ефектите върху метастазите.

Фотоакустичният ефект между дру-
гото е описан за първи път от Алек-
сандър Греъм Бел през 1880 г., когато 
той предава вокални сигнали в едно 
изобретение, наречено фотофон.

Екипът на Жаров нарече устройство-
то им цитофон.
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Българин от Университета 
в Арканзас с колосален 
пробив срещу рака

Владимир Жаров разработи 
технология, която открива и 
унищожава туморни клетки

Владимир Жаров





CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канадска фирма създаде 
биоразградими маратонки 

Канадска фирма пусна на пазара първи-
те напълно биоразградими органични 
маратонки, изработени изцяло от рас-

тения. Търговската марка на новия продукт 
е „Плант шу”, а след като се износят, маратон-
ките могат да бъдат оставени в контейнер 
за компостиране заедно с други биоразгра-
дими продукти. Подметката на спортните 
обувки е от естествено каучуково мляко, а 
външните страни са от органичен памук. В изработката са включени още лен и 
целулоза от евкалипт, а всичко е слепено с натурално латексово лепило. Чифт 
от новите маратонки се продава на цена от 150 британски лири. 

„Торонто раптърс“ грабна 
титлата в НБА 

„Торонто раптърс“ грабна титлата в 
НБА и стана първият отбор, занесъл 
ценния трофей извън САЩ. Това 

стана след успеха им като гост над „Голдън 
стейт уориърс“ със 114-110 в шестия плей-
офен мач, игран в „Оракъл арена”.  Първата 
част завърши с минималното предимство за 
тях 33-32, а след почивката на полувремето 

– при 60-57. През последните 12 минути се проведе сериозна битка и „Раптърс“ 
поведоха със 108-102. В края на срещата Кайл Ленард вкара 3 наказателни 
удара, последният 0.9 секунди преди триумфа на „Торонто раптърс“. След мача 
в съблекалнята се изляха литри шампанско в чест на победата. Много фенове 
празнуваха по улиците на Канада с факли и фойерверки. 

В Канада също има практика 
на „детски бракове“  
Хората ще трябва да преосмислят 

нагласата си, че практиката на детски 
бракове съществува само извън Ка-

нада, предупреждава асистент-професорът 
Алиса Коски. Според нейно проучване са 
били издадени 3382 брачни свидетелства, 
включващи лица между 16 и 18 години в 
периода от 2000 до 2018 година. Най-много 
такива свидетелства са издадени в Онтарио 
– 1353, следва Албърта със 791, Квебек с 590 и Британска Колумия, където те са 
429. Това обаче не е точната цифра, тъй като не включва деца, изведени извън 
страната, за да сключат брак и след това да бъдат върнати обратно в Канада. 

Тийнейджър оправда бързото 
си шофиране със спешна 
нужда от баня 

Тийнейджър оправда със спешна нужда 
от баня бързото си шофиране, което 
довело до акт за превишена скорост. 

16-годишният младеж бил засечен от по-
лицията в Манитоба за шофиране със 106 
км/ч в града. Когато полицаите поискали 
от тийнейджъра да обясни поведението си 
на пътя, той казал, че е изял „твърде много 

пикантни крилца и се нуждае от баня“. Това обаче не предизвикало съчувствие 
у полицаите и те наложили на младежа глоба от 690 паунда и задължителен над-
зорник, когато е зад волана.  

Ученичка наказана заради 
нарушаване на дрескода
Майката на 10-годишно момиче обвинява об-

щинско училище в Хартланд, че са се отнесли 
зле с дъщеря й, след като й било казано, че 

облеклото й нарушава дрескода на учебното заве-
дение. Четвъртокласничката Малъри Дънливи била 
затворена сама в стая за близо час без достъп до вода, 
храна, училищната й работа, както и до инхалатора й. 
Малъри носела шорти, които не отговаряли на дължи-
ната, определена от училищната администрация.
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З
ападните страни трябва 
все повече да се справят 
с трудностите, свързани с 
изхвърлянето на пластма-
си, защото Китай и много 
страни от Югоизточна Азия 

вече не ги искат.
Пещите за изгаряне на смет или депа-

та за отпадъци са две бързи решения, 
откакто Пекин затвори през януари 
2018 г. вратата за някои чуждестранни 
отпадъци, но специалистите твърдят, 
че дългосрочните решения трябва да 
включват по-добро рециклиране или 
още по-добре по-малко боклуци.

Досега глобалната 
мрежа за рециклиране 

не е успяла
да се адаптира, тъй като страните в 
Азия се отказаха да се опитат да заме-
нят Китай.

„Проблемът е, че количествата са ог-
ромни“, каза Арно Брюне, ръководител 
на бюрото за международно рецикли-
ране в Брюксел (BIR), а потенциалните 
заместители на Китай са претоварени.

Проблемите също така станаха 

основа за дъмпингов нелегален внос, 
по-специално на материали, които 
е трудно да бъдат рециклирани или 
изобщо не може да се рециклира, каза 
Брюне.

“Някои страни за съжаление ще 
станат новите купчини за боклук в 
света, най-бедните страни ще поемат 
отпадъци в замяна на плащане, но ще 
понасят екологични и социални разхо-
ди“, отбеляза Венсан Оре, специалист в 
консултантската група EY.

Европейските страни рециклират ня-
кои пластмаси като прозрачни бутилки, 
направени от полиетилентерефталат 
или PET, но транспортирането в чужби-
на на пластмаси, е или „с лошо качество 
и стойност“, или не могат да се 
рециклират, сочи доклад на 
неправителствената гру-
па „Глобален алианс 
за алтернативи за 
изгаряне“ (GAIA).

Малайзия раз-
решава вноса на 
чиста, хомогенна 
пластмаса, но 
предупреди, че 

ще изпрати обратно 
стотици тонове за-
мърсени пластмаси 
в страни по света.

„Действията, 
предприети от 

малайзийското 
правителство, под-

чертават важността на 
отговорното рециклиране, 

използването на спецификации 
и управлението на процесите надолу 
по веригата“, обясни Адина Рене Адлер 
от Института за рециклиране на скрап 
(ISRI), който представлява американски 
компании, активни в сектора.

Тайланд също е ограничил вноса на 
пластмаси и те са пренасочени към 
страни с по-леки стандарти като Индо-
незия и Турция, сочи докладът на GAIA.

Западните страни имат 
малко готови решения

за проблема с пластмасата, която е 
твърде скъпа за рециклиране.

Те нямат местни потребители на 

такива рециклирани материали, които 
китайците често превръщат в нови 
промишлени стоки.

Изправени пред нарастващи купчини 
боклуци, западните страни нямат много 
голям избор в момента, освен да ги 
изгорят или погребат.

Брюне заяви, че те трябва „да инвес-
тират в научноизследователска и раз-
война дейност (R&D) на по-подробни и 
ефективни системи за сортиране“, спо-
собни да извличат полезни суровини.

Междувременно „производителите 
трябва да положат усилия да произ-
веждат повече продукти с оглед на ре-
циклирането“, добави той, което може 
да бъде трудно, като се има предвид, 
че секторът на пластмасите се справя 
добре въпреки критиките и ограниче-
нията.

За около десетилетие световно-
то производство на пластмаси се е 
увеличило от 245 милиона тона до 359 
милиона през 2018 г. според последни-
те данни на европейската федерация 
PlasticsEurope.

Китай вече не иска 
пластмасите на Запада
Проблемите станаха основа 
за дъмпингов нелегален внос
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Д
игиталната банка Chime, 
базирана в Сан Франциско, 
стартира своята дейност 
преди около четири години. 
Тя не разполага с нито един 
физически клон, но вече 

обслужва над 4 милиона клиенти.
Само за първите четири месеца на 

2019 година банката успя да привле-
че над 1 милион нови потребители. 
Това, на което разчита, са офертите за 
разплащателни и спестовни сметки без 
никакви допълнителни такси.

„Ние сме най-бързоразвиващата се 
компания в банковия сектор. Нашите 
клиенти идват от по-големите банкови 
институции. При нас работят около 150 
души, но успяваме да се конкурираме 
с големите играчи, които управляват 
активи на стойност трилиони долари”, 
казва изпълнителният директор на 
Chime Крис Брит.

Водещите 
трезори в САЩ

от години говорят за засилващата се 
конкуренция от страна на технологич-
ните стартъпи, но едва през послед-
ните месеци тези компании успяха да 
завоюват реални позиции на пазара на 
финансови услуги, пише още изда-
нието. Доскоро старите финансови 
институции като J.P. Morgan Chase и 
Bank of America, които разполагат с 
огромна клонова мрежа, доминираха 
в сферата на традиционните банкови 
депозити. Днес обаче нещата изглеждат 
доста по-различно и Chime е поредното 
доказателство за промените, които вече 
оставят своя отпечатък върху финансо-
вия сектор.

Дигиталната банка разчита основно 
на поколението на т. нар. милениали 
(хората, родени през 80-те и 90-те го-
дини на миналия век). В нейната таргет 
група влизат хората с годишен доход 
от 35 000 до 70 000 долара годишно, 
които не искат да плащат допълнител-
ни такси за всяка трансакция, която 
осъществяват през дебитната си карта. 
Те все по-рядко използват пари в брой 
и евтините картови трансфери са важни 
за тях. Приходите на Chime идват от так-
сите, начислявани върху продажбите 
на търговците, които те реализират 
през ПОС терминалите си.

„Ако печелите по 
150 000 долара на 
година, може би 
не сте влюбе-
ни в своята 
банка, но не 
я и мразите. 
Този тип 
клиенти, 
които 
използват 
кредитните 
си карти, 
събират 
бонус точки 
и пътуват в Ев-
ропа през лятото, 
не са нашата цел”, 
коментира Крис Брит.

По думите му един от 
основните двигатели за растежа на 
клиентската база е бонус програмата за 
клиенти, които поканят свои приятели 
да си открият сметка в банката. Chime 
дава и на съществуващия потребител, 
и на новия клиент по 50 долара. Само 
за последния месец дигиталната банка 
е открила 250 000 нови сметки, а през 
юни очаква те да се увеличат с 300 000.

През март Chime бе оценена на 1.5 
милиарда долара, след като получи 
финансиране от частни инвеститори в 
размер на 200 милиона.

Клиентската й база от 4 милиона 

души обаче все още е доста по-малка 
от дигиталните сметки в J. P. Morgan 
(над 50 милиона) и Bank of America (37 
милиона).

В бъдеще Chime планира да предло-
жи

спестовна сметка с по-
висок лихвен процент

както и кредитни и инвестиционни 
продукти. В момента банката предлага 
на своите клиенти различни екстри. 

Тези, чиято заплата се превежда 
по сметка в банката, могат 

да получат парите по 
сметката си два дни 

предварително. 
В момента се 

разработва и 
възможност 
за временно 
ползване на 
негативен 
баланс по 
сметката 

без начи-
сляване на 

такси за т. нар. 
овърдрафт 

кредит.
Според Крис 

Брит липсата на 
физически клонове няма 

да попречи на експанзията на 
финансовата компания. Потребителите 
имат достъп до услугите й през над 38 
000 банкомата и могат да разчитат и на 
денонощна телефонна линия, ако се 
сблъскат с проблем, който не може да 
бъде решен през мобилното приложе-
ние.

„Не вярвам на хората, които твърдят, 
че задължително трябва да имаш фи-
зически контакт с клиента и да наемаш 
офис пространство за тази цел. Не ми-
сля, че 30-годишните гледат на света по 
този начин. По-скоро майка ми”, казва 
още Крис Брит.

Банка без клонове, 
но с 4 млн. клиенти
Дигиталната Chime не слага допълнителни такси





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

УОЛТЪР РЪСЕЛ МИЙД,
„Уолстрийт джърнъл“

С
АЩ трябва по-добре да 
разберат своя противник 
Китай, ако желаят да го 
победят. Позицията, че 
Китай е в подем, а САЩ 
– в упадък, не само отра-

зява позицията на елита, но е вкорене-
на в масовото съзнание на китайците. 
Републиканците и демократите трудно 
намират общ език, техните противоре-
чия подкопават приемствеността и дъл-
госрочната външна политика на САЩ.

От разговорите с чиновниците на 
всички нива в администрацията на 
президента Доналд Тръмп могат да се 
направят два ясни и плашещи извода. 
Първо, САЩ все по-решително се стре-
мят към исторически обрат в отноше-
нията с Китай. Второ, ние не сме готови 
за бъдещето.

В някакъв смисъл днешната ситуация 
е сравнима със средата на 40-те години 
на миналия век, когато САЩ и Съвет-
ският съюз бързо преминаха от военен 
съюз към студена война. Президентът 
Хари Труман (1945-1953 г.) и няколко 
чиновници от Държавния департамент 
и Пентагона много скоро съобразиха, 
че отношенията вървят към сблъсък, но 
общественото мнение реагираше със 
закъснение. През март 1946 г. легендар-
ната реч на Уинстън Чърчил във Фултън 
за желязната завеса беше 

възприета за прекалено 
„ястребова“ и беше 

широко критикувана
Труман, който седеше в залата и 

аплодираше, трябваше дори да се 
разграничи от позицията на Чърчил, 
защото тя изглеждаше прекалено рязка. 
За да осъзнаят настъпващата реалност 
на студената война, на американското 
общество му трябваха комунистическия 
преврат в Чехословакия през 1948 г., 
блокадата на Западен Берлин, съюз-
ническия въздушен мост през юни и 
възобновяване на призива през юли 
същата година.

Днес както Вашингтон, така и Пекин 
предприемат редица стъпки, подгот-
вяйки се за дългосрочна конкуренция, 
но също като през 1946 г. предстоящо-
то противоборство с продължител-
ност четири десетилетия могат да си 
представят само единици. Нито ние, 
нито китайците можем да предскажем 
мащабите на бъдещото съперничество. 
По всяка вероятност то по нещо ще си 
прилича със студената война, а по нещо 
сериозно ще се отличава.

Без отговор остават следните въпро-
си: как ще се отрази идеологията върху 
следващата ера в световната политика – 
т.е. контрастът между китайския автори-
таризъм и американския плурализъм? 

Ще се превърне ли 
съперничеството 

в главна тема 
на срещите на ООН и в столиците на 
отдалечените държави, както това беше 
по времето на САЩ и СССР? И къде съ-
перничеството ще се разгърне най-сил-
но: в Източна или Южна Азия? Африка? 
Латинска Америка? Европа? В Космоса?

Какво то ще донесе във всекидневния 
живот на американците – икономиче-
ски протекционизъм, масово следене 
или военна мобилизация? В каква 
посока ще се променят технологиите и 
сферата на висшето образование? Как 
ще се отрази на разпределението на 
силите кибиртехнологиите и другите 
форми на асиметрична война? Ще се 
смекчи ли дипломатическото и воен-
ното съперничество заради дълбоките 

икономически връзки или, точно обра-
тното – ще се изостри?

Никак не е лесно да се подготвим за 
съперничество с толкова много неиз-
вестни, но древният китайски стратег 
Сун Дзъ е дал съвет, който все още е 
актуален: „Ако познаваш противника 
и познаваш себе си, дори да се биеш 
сто пъти, няма да има опасност; ако 
познаваш себе си, а него не, един път 
ще победиш, но другия път ще загубиш; 
ако не познаваш нито себе си, нито 

него, всеки път, когато се сражаваш, ще 
губиш.“

В началото на студената война Джор-
дж Кенън 

помогна на американците 
да разберат както себе си

така и съветските противници. Него-
вата прословута „Дълга телеграма“ от 
Москва откри сложната взаимна връзка 
между съветската идеология, руската 
култура и сталинската политика. Тя се 

превърна в практическо ръководство 
за две поколения американски полити-
ци. Ключовият аргумент беше следният: 
марксизмът в Съветския съюз процъф-
тява отчасти заради пропагандата на 
непримирима вражда между капи-
талистическите и комунистическите 
страни. С нея се оправдава суровият въ-
трешен контрол, а той е необходим на 
сталинския режим, за да запази властта 
си. Според Кенън за постигането на 
успех Америка трябва да се придържа 
към своите изконни ценности.

Методът на Кенън по същество може 
да бъде наречен метод на Сун Дзъ. Той 
може да бъде приложен и днес. За на-
чало американците трябва да разберат 
как пекинските политици гледат на 
околния свят и на самите себе си. След 
разпада на Съветския съюз мнозин-
ството американски политици направи 
извода, че Китайската комунистическа 
партия (ККП) се придържа само фор-
мално към марксистката доктрина. 

Но не всичко изглежда 
толкова лесно

Въпросът е в това дали на Пекин ще 
му е необходим външен враг, за да оп-
равдаят репресиите срещу напористата 
средна класа? Марксистките догми за 
враждата между капитализма и социа-
лизма могат да са от полза на Пекин 
– в крайна сметка от тях се възползва 
преди 70 години Сталин.

Консенсусът по Китай ще даде на 
патриотите от двата лагера – репу-
бликанци и демократи – неочаквана, 
но ценна възможност да разгърнат 
ново сътрудничество. На първо място, 
Вашингтон трябва да изработи такава 
китайска политика, която да преминава 
от една администрация в друга.

Противоречията между републиканци и 
демократи подкопават външната политика

САЩ и Китай – нова 
студена война

Китайският президент Си Дзин Пин
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ЅАР – 
$138,9 милиapдa

Гepмaнcĸият тexнoлoгичeн гигaнт 

ЅАР e и нaй-гoлямaтa ĸoмпaния в 

cтpaнaтa c пaзapнa ĸaпитaлизaция oт 

$138,9 милиapдa. Ocнoвaнa пpeз 1972 

г. oт пeт гepмaнcĸи инжeнepи, ĸoитo 

тoгaвa paбoтят зa ІВМ, ĸoмпaниятa 

cпeциaлизиpa в пpoизвoдcтвoтo нa 

пpoгpaмнo oбeзпeчeниe зa бизнeca. 

Зa 2018 г. ĸoмпaниятa имa пpиxoди oт 

$27,8 милиapдa и дaвa paбoтa нa 98 600 

cлyжитeли.

ВР – 
$152,6 милиapдa

Πeтpoлнaтa и гaзoвa ĸoмпaния ВР 

дaвa paбoтa нa 73 000 дyши и имa 

пpиxoди oт $299 милиapдa. Oт цeн-

тpaлaтa cи в Лoндoн ĸoмпaниятa 

yпpaвлявa 18 700 бeнзинocтaнции и 

пpoизвeждa eĸвивaлeнтa нa 3,7 ми-

лиoнa бapeлa пeтpoл днeвнo. Πpeди тя 

ce ĸaзвaшe Вrіtіѕh Реtrоlеum, a нoвoтo й 

имe нe е aĸpoним, a пo-cĸopo oтpaзявa 

фaĸтa, чe вeчe нe e дъpжaвнa.

Unіlеvеr – 
$155,8 милиapдa

Aнглo-xoлaндcĸaтa ĸoмпaния e 

cъздaдeнa чpeз cливaнeтo нa пpoиз-

вoдитeл нa caпyн и пpoизвoдитeл нa 

мapгapин пpeз 1929 г. Cпopeд няĸoи 

тoвa e нaй-cтapaтa мeждyнapoднa 

ĸoмпaния. Tя вce oщe имa и двe цeн-

тpaли – в Лoндoн и в Poтepдaм. C нaд 

400 бpaндa Unіlеvеr ĸaзвa, чe вceĸи дeн 

2,5 милиapдa дyши пoлзвaт пpoдyĸтитe 

й. Πpиxoдитe й дocтигaт $57,29 ми-

лиapдa зa 2018 г., a бpoят нa cлyжитeли-

тe е 155 000.

Тоtаl – 
$168 милиapдa

Haй-гoлямaтa фpeнcĸa ĸoмпaния e 

пeтpoлнa. Tя имa нaд 100 000 cлyжи-

тeли и пpиxoди oт $209,36 милиapдa. 

Koмпaниятa нocи имeтo Тоtаl oт 1985 

г. пo имeтo нa мapĸa бeнзин, пpoдaвaн 

oт нeя.

Аnhеuѕеr–Вuѕсh ІnВеv – 
$184,3 милиapдa

Цeнтpaлaтa нa мeждyнapoднaтa 

пивoвapнa e в Бeлгия. Πpeз 2018 г. 

тя имa пpиxoди oт $54,62 милиapдa. 

Оcнoвaнa е пpeз 2008 г. cлeд пpидo-

бивaнeтo нa Аnhеuѕеr–Вuѕсh oт ІnВеv. 

Cpeд нaй-пoпyляpнитe й биpи ca 

Вudwеіѕеr и Ѕtеllа Аrtоіѕ. Зa нeя paбo-

тят 182 915 дyши, a иcтopиятa й мoжe 

дa бъдe пpocлeдeнa дo 1366 гoдинa.

Rосhе Ноldіng – 
$189,7 милиapдa

Швeйцapcĸaтa Rосhе Ноldіng e xoл-

дингoвa ĸoмпaния нa ĸopпopaциятa 

Ноff mаn–Lа Rосhе, ĸoятo paбoти 

в oблacттa нa здpaвeoпaзвaнeтo. 

Цeнтpaлaтa й ce нaмиpa в Бaзeл и 

нaй-виcoĸaтa cгpaдa в цялa Швeй-

цapия. Kъм мoмeнтa зa нeя paбoтят 

95 000 дyши. Πpиxoдитe й ca $56,53 

милиapдa.

НЅВС – 
$200,3 милиapдa

Oплeтeнaтa иcтopия нa НЅВС e 

oтpaзeнa и в имeтo й, ĸoeтo идвa 

oт Ноngkоng аnd Ѕhаnghаі Ваnkіng 

Соrроrаtіоn. Tя e и нaй-гoлямaтa бaнĸa 

в Eвpoпa, мaĸap ocнoвнaтa чacт oт 

пpиxoдитe й дa идвa oт Aзия. Цeн-

тpaлaтa нa ĸoмпaниятa ce нaмиpa в 

Лoндoн. Зa бaнĸaтa paбoтят 235 000 

cлyжитeли.

Nоvаrtіѕ – 
$203 милиapдa

Швeйцapcĸaтa фapмaцeвтичнa 

ĸoмпaния Nоvаrtіѕ e тpeтaтa нaй-гoля-

мa пo пaзapнa ĸaпитaлизaция в Eвpoпa 

ĸъм ĸpaя нa 2018 г. Oт цeнтpaлaтa cи в 

Бaзeл ĸoмпaниятa дaвa paбoтa нa 125 

000 дyши. Πpиxoдитe дocтигaт $51,9 

милиapдa.

Nеѕtlé – 
$237,3 милиapдa

Nеѕtlé e нaй-гoлeмият пpoизвoдитeл 

нa xpaни и нaпитĸи в cвeтa – пpи-

тeжaвa нaд 2000 мapĸи. Koмпaниятa 

paбoти в 190 cтpaни и ĸъм 2018 г. имa 

308 000 cлyжитeли c пpиxoди oт oĸoлo 

$90 милиapдa. Ocнoвaнa e пpeз 1867 

гoдинa.

Ѕhеll – 
$3065 милиapдa

C пaзapнa ĸaпитaлизaция oт $306,5 

милиapдa ĸъм ĸpaя нa 2018 г. Ѕhеll e 

нaй-гoлямaтa пyбличнa ĸoмпaния в 

Eвpoпa. Πeтpoлният и гaзoв титaн дaвa 

paбoтa нa 93 000 дyши и имa пpиxoди 

oт $388,4 милиapдa. Tя e ocнoвaнa 

пpeз 1907 г. и имa двe цeнтpaли – във 

Beлиĸoбpитaния и в Xoлaндия.

Най-
големите 

европейски 
компании
Топ 10 в света е запазен 

за САЩ и Китай

T
epитopиятa нa нaй-
гoлeмитe пyблични 
ĸoмпaнии ĸaтo чe ли 
e зaпaзeнa caмo зa 
CAЩ – cpeд тoп 10 
дeвeт ca aмepиĸaнcĸи, 

a нa ceдмa пoзиция ce пpoмъĸвa 
ĸитaйcĸaтa Аlіbаbа. B тoп 15 нa 
нaй-гoлeмитe дpyжecтвa нямa 
нитo eднa eвpoпeйcĸa. Ho вce пaĸ 
и Cтapият ĸoнтинeнт имa cвoитe 
гигaнти. Eтo ĸoи ca дeceттe нaй-
гoлeми пyблични ĸoмпaнии в 
Eвpoпa ĸъм ĸpaя нa 2018 гoдинa:



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

В 
днешни дни, когато све-
товните граници са ясно 
положени, е трудно да се 
появят нови държави, кои-
то да ги променят. Такива 
промени водят до мно-

гобройни човешки жертви и разруха. 
Ярък пример за това е разпадането на 
Социалистическа федеративна републи-
ка Югославия на независими държави 
– Сърбия, Северна Македония, Хърва-
тия, Черна гора, Босна и Херцеговина, 
Косово. И след разделянето на Сърбия и 
Черна гора през 2006 г. обявяването на 
кървавата независимост на Косово през 
2008 г. и новите граници, споровете за 
етническата принадлежност, историята 
и традициите продължават да размиват 
тези граници и да разпалват страстите 
на Балканите. Същите процеси протичат 
и на други места по света – Южен Судан 
извоюва независимостта си след дълги 
години на гражданска война, която през 
2013 г. пламва отново. Гражданите на 
Южен Судан са на едно от последните 
места в класацията на щастието на ООН. 
Границите се променят на висока цена и 
поради тази причина се раждат микро-
нациите в рамките на големите нации.

Не всички микронации обаче се поя-
вяват вследствие на граждански войни и 
етнически конфликти. Някои се раждат 
почти на шега, какъвто е примерът с 
Молосия в САЩ. Други вследствие на 
разлика във възгледите на отделни гру-
пи в рамките на нацията, а трети заради 
грешка, изпускаща 4 кв. км от територия-
та на страната.

Ето и някои от микронациите по света, 
които възникват доста нестандартно:

Молосия, 
Невада, САЩ

Когато учениците от гимназия в бли-
зост до гр. Рино, Невада, дават началото 
на една диктатура в рамките на учи-
лищен проект, тогавашният диктатор 
Кевин Бо не възнамерявал това да се 
превърне в истинска микронация. От 26 
май 1977 г. обаче Молосия съществува 

като отделна микронация, състояща се 
от 34 души (преселници и семейството 
на Кевин Бо, както и кучета). Официални-
те езици са английски, испански и еспе-
ранто, а валутата на нацията е валора.

Княжество Себорга, Италия
Тази по-известна на света микронация 

в Северозападна Италия е резултат от 
грешка по време на Рисорджименто в 
Италия. Местността се намира в север-
ната част на Италия и обява независи-

мостта си през 1963 г. начело с Джорджо 
Карбоне, получил прозвището Джорджо 
I. По време на управлението си той 
поисква официалното обявяване на не-
зависимостта на княжеството, изтъквай-
ки, че земята никога не е била включена 
към границите на Италия по документи. 
Това действително е така – Себорга не 
е част от Италия, ако се има предвид 
документът, подписан през 1946 г. за 
основаването на Република Италия. Така 
се заражда Княжество Себорга, разпрос-
тиращо се на 4 кв. км с население от 360 

души, собствена валута, флаг, пощенски 
марки и дори паспорти за гражданите 
си.

Свободен град 
Християния, Дания

Създадената през 1971 г. вследствие 
на хипи протест микронация от 850 
души съществува вече почти 50 годи-
ни. Тя представлява частично самоу-
правлявана неофициална „държава 
в държавата“, разположена в район 
Христиансхавън на Копенхаген. Въпреки 
противниците си сред датските власти 
има особен полулегален статут в Дания 
и частична независимост. Обитателите 
на Християния имат собствени закони, 
независими от законите на Дания. Сред 
тях са: забрани на автомобилите, краж-
бата, тежките наркотици, огнестрелното 
оръжие и бронежилетките.

Княжество на река Хът, 
Австралия

Самопровъзгласената микронация, 
населяваща територия от 75 кв. км, се 
заражда през 70-те години на ХХ в. с 
опита на Леонард Джордж Касли да 
се противопостави на австралийското 
правителство. Касли основава „страната” 
в отговор на спор с правителството на 
Западна Австралия за това, което смята 
за драконовски квоти за производство 
на пшеница, както и данъците. Така и до 
днес в Западна Австралия в близост до 
гр. Пърт съществува микронацията Кня-
жество река Хът със собствено управле-
ние, валута, официални езици англий-

ски, френски и есперанто и население от 
над 18 000 души.

Ладония, Швеция
След повече от десетилетие на 

легални процеси срещу шведското 
правителство заради изкуството си 
през 1996 г. карикатуристът Ларс Вилкс 
създава самопровъзгласената Ладония 
на територията на природния резерват 
Кулаберг в Югозападна Швеция. Днес 
броят на членовете на нацията е около 
17 000 души.

Някои се появяват на шега, 
други заради грешка

Микронации, 
създадени 
без войни

Молосия, Невада, САЩ

Ладония, Швеция Свободен град Християния, Дания

Княжество на река Хът, Австралия

Княжество Себорга, Италия
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А
ко държите мобилно устройство, 
за да говорите или да пишете 
есемес, докато шофирате, шансо-
вете ви за получаване на глоба в 

Илинойс се покачват.
От 1 юли полицията вече няма да дава 

само предупреждения, а директно актове 
и глоби за т.нар. moving violation.

Това означава, че писането на текстови 
съобщения, разговори по телефона, ро-
вене в приложения за карти и навигация 
са забранени, освен ако не използвате 
безжична телефонна технология като 
Bluetooth.

И да бъдем още по-ясни – незаконно е 
да пишете есемеси или да говорите, дока-
то държите телефона в ръка, дори да сте 
спрели на знака стоп, на червен светофар 
или докато чакате в задръстване.

При три от този тип нарушения (moving 
violations) в 12-месечен период ще се 
отнема шофьорската ви книжка.

Изключения се правят, ако подавате 
сигнал за спешна помощ или ако сте пар-
кирали в аварийната лента или банкета 
на пътя.

А младите шофьори под 18 години не 
могат да ползват устройствата дори и с 
Bluetooth.

От 1 юли – сурови наказания 
в Илинойс, ако държите 
телефон, докато карате

Спипаха 
16 тона 
кокаин във 
Филаделфия

Ф
едерални агенти са 
намерили огромно 
количество кокаин, скрит 
в кораб на пристанището 

във Филаделфия. Конфискувани са 
приблизително 16,5 тона от нарко-
тика. Стойността му при продажба 
на улични дилъри би била 1 млрд. 
долара, казаха длъжностните лица.

Този удар идва след поредица 
от няколко големи конфискации, 
включително и рекордно изземване 
на кокаин през март на стойност 
18 млн. долара. В Ню Йорк наско-
ро също беше намерено огромно 
количество кокаин на стойност 77 
млн. долара, скрит пак в кораб на 
пристанището. 

Белият прах във Филаделфия е 
идвал от Чили и е отивал към Евро-
па, казват федералните агенти. 

На капитана и помощник-капи-
тана Иван Дурасевич и Фонофавае 
Тианага е повдигнато обвинение за 
незаконно пренасяне на наркотици. 
Дрога била качена и когато корабът 
спрял в Перу.
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З
ададат ли се събори, фести-
вали, празници, Румен Сали 
Шопов от Сан Франциско 
е навсякъде, където има 
нашенци. А те обграждат с 
любов виртуозния музикант 

и един от стълбовете на българщината 
в Америка.  Мултиинструменталис-
тът е цар на всички ударни и струнни 
инструменти плюс кларинет. Уважаван 
преподавател е по български и балкан-
ски фолклор в престижната музикална 
академия „Бъркли джаз консерватори“ 
близо до Сан Франциско.

„Заминах за Щатите по принуда, 
защото след промените намаляха много 
ангажиментите на музикантите, а тряб-
ваше да издържам талантливия си син в 
Широка лъка“, казва Румен. Корените му 
са от Гоце Делчев. На 10 години вече е 
виртуоз на тъпани и барабани и започва 
да свири по сватби. „Хората много ме 
обичаха, казваха: „Яаа, какво малко 
детенце, а пък как добре чука на бара-
банчетата – смее се Румен. – Качваха ме 
на раменете си, развеждаха ме насам-
натам и на всички разказваха колко съм 
талантлив. От много малък вадех много 
пари с музика.“

На 12 години той се включва в чита-
лищен състав от деца от дома за сираци. 
„Имаше един наш певец, Бог да го 
прости, Владимир Терзиев. Казвахме му 
Зайко, защото хората много обичаха той 
да изпълнява песента „Зайко Кукурай-
ко“. Аз чуках на тарамбука и като видях 
тамбура на една репетиция, направо 
откачих, нещо ми стана. Казах си: „Не, 
аз този инструмент трябва да го науча и 

толкоз!“ На 13 години свирех без учител, 
а на 14 станах добър и на тамбура, но на 
сватбите ме ползваха повече като тъпан-
джия, барабанист, певец, китарист.“

Румен Сали ще запомни завинаги 
датата 20 април 1976-а, когато го вземат 
в Неврокопския ансамбъл. Тогава е 
15-годишен. Оттам тръгва голямата му 
кариера. В ансамбъла е солист, музикант 
и концертмайстор. Години наред води 
всякакви групи и участва на всевъзмож-
ни културно-масови събития, организи-
ра фестивали, а към него 

валят хонорари от 
ансамбъла, от сватби и 

ресторанти
„По това време идваха много америка-

нци в България. Не знам как са научили 
за мен, но един ден ми казаха веднага да 

се явя при кмета. Помислих, че ме викат 
за концерт някъде“, казва Румен. В кмет-
ството той заварва няколко американци, 
дошли специално за него – искат да ги 
учи. Те остават в Гоце Делчев, на Румен 
му дават стая в читалището и започва да 
ги учи на кларинет, акордеон, тамбура, 
тъпан. „По акордеон не съм експерт, но 
познавам добре инструмента“, казва 
музикантът.

Американците започват да идват 
всяка година в Гоце Делчев. След про-
мените обаче за музикантите настават 
лоши времена – намаляват сватбите, 
ресторантите са празни. По това време 
синът му учи в Широка Лъка и Румен е 
принуден да замине за Португалия и 
да работи като строител, за да издър-
жа момчето си. Той, виртуозът на куп 
инструменти, работи тежка физическа 

работа на строеж.
След 10 месеца телефонът му звъни. 

Американците поискали пак да ги учи в 
Гоце Делчев, а съпругата му казала, че 
вече не преподава, работи на строеж в 
Португалия. Американците са изумени: 
как е възможно такъв виртуоз да излива 
бетон в Португалия?! Веднага му звънят 
и му казват: „Как такъв музикант като теб 
няма да свири повече?! Направо идвай 
в Америка. Ние ще уредим всичко. Ти 
ще имаш много работа, много студенти 
и с твоя талант ще станеш звезда.“ След 
2 седмици пак му звънят да се връща в 
България. Срещат се в София, америка-
нците идват с цяла папка документи, с 
богатата му биография от Неврокопския 
ансамбъл и различни фестивали. Румен 
кандидатства за американска виза на 
17 септември 2001 г. – няколко дни след 
атентатите с кулите близнаци в Ню Йорк. 
Казва си, че няма шанс за виза, но в 
посолството явно са впечатлени, че като 
солист и концертмайстор в Неврокоп-
ския ансамбъл е обиколил цяла Европа 
и Канада още през 80-те години, 

но не се е възползвал, 
за да емигрира

Дават му виза като артист.
„В Америка стоях 4 месеца, но, както 

казваме, Господ с едната ръка дава, с 
другата взема. Изгубих баща си и майка 
си, бях много тъжен и се върнах в Роди-
ната“, споделя музикантът. В Гоце Делчев 
обаче положението с музикантите е 

БОРЯНА АНТИМОВА

Не минава празник на 
българите в Калифорния 
без виртуозния музикант

Румен Сали – ромът, който 
стана звезда в САЩ

24 май 2016 г.



същото – няма с какво да се препитават. 
„Стоях 5-6 месеца и айде пак обратно 
тук, в Калифорния. И тогава вече сери-
озно погледнах на нещата. Започнах 
да преподавам в академията в Бъркли, 
давам частни уроци и майсторски 
класове за музиканти в дома си”, казва 
Румен Шопов.

В академията той преподава балкан-
ска музика, но най-вече българска и от 
време на време друга – при интерес у 
студентите. Голям интерес проявяват 
и към ромската музика. Румен Шопов 
води и класове по ритъм и пеене. 
В академията той държи рекорд по 
владеене на инструменти – всички 
ударни и струнни и някои духови. От 
година и половина сериозно овладява и 
кларинета. „Идват ми студенти кларнети-
сти, тромпетисти, саксофонисти – и тях 
трябваше да изуча. А също посвирвам и 
на бузуки, ууд, акордеон... Какво ли не“, 
смее се той.

Музикантът виртуоз с буйна кръв е 
един от най-желаните гости на бъл-
гарските сватби, събори, фестивали, 
национални празници в Щатите. „Дали 
ще е Чикаго или Лос Анджелис, няма 
значение, аз съм навсякъде“, казва 
той. Наскоро се е върнал от Сан Диего, 
където се е провел Balkan Fest по случай 
24 май. Преди това пък в Сан Франциско 
е имало „Антика фест“ – много голям, 
също български фестивал, 

4 дни българска музика 
нонстоп

Оттам директно заминал за Чикаго за 
концерт с македонска музика. „Аз съм от 

Пирин и съм специалист по пиринската 
македонска музика“, казва Румен.

„Можех най-спокойно да си сменя 
името тук с някое по-атрактивно. Никой 
от семейството ми не го е направил и 
нямам право да го направя, защото аз 
може да съм ром, но никога не съм бил 
дискриминиран в Родината си. Пораснах 
в България и съм известен в цял свят 
с името Румен Сали Шопов“, вълнува 
се музикантът. Сали е било първото му 
име. По време на насилствената смяна 
на имената го прекръщават на Румен. 
Семейството му е от ромите, които гово-
рят на турски, а не на цигански. „Когато 
в Америка разбраха, че рожденото ми 
име е Сали, започнаха така да ми викат 
и вече съм известен като Румен Сали 
Шопов“, казва музикантът.

Всяко лято той се прибира в Гоце 
Делчев, където го следват възторжени 
дечурлига, звезда е и раздава автографи. 

За малките той е вдъхновяващ пример 
за това как един ром може с талант, 
усърдие, упоритост и отговорност да 
постигне световна слава. „Както казах 
в началото, Неврокопският ансамбъл 

промени живота ми. Просто ми отвори 
очите. Аз съм първият от нашата къща, 
който знае да чете и да пише, да завър-
ши средно образование. И не да ниже 
тютюн, а да е библиотекар, ръководител 
на оркестри, да е от висшата класа, както 
се казва, в България. Като бял човек. От-
там вече знаех и какво да правя с моите 
деца“, коментира Румен.

След като родителите му си отиват, 
той пет години не си идва в България 
– мъка му е да гледа празна си къща. 
„Сега вече всяка година си ходя, чакам с 
нетърпение да дойде юли, за да си бъда 
в Родината“, казва Румен. Къщата му в 
Гоце Делчев още стои празна, от време 
на време казва на свои приятели къде е 
ключът, за да не плащат по хотели.

Приятелите му от България от месеци 
напред му редят програмата за юли. 
„Викам им, аз работя като луд 11 месеца 
в годината и се връщам в Гоце Делчев 
да си почина, искам малко и на мен да 
ми посвирят като на бял човек“, казва 
през смях Румен Сали. „Виж, колкото и да 
е хубаво тук, колкото и да ме уважават, 
камъкът си тежи на мястото – Сали става 
сериозен. – Каквото и да направя тук, 
ако съм жив и здрав, един ден пак ще се 
върна в България.“
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Румен живее в Бъркли – малко 
градче, известно с едно от най-
престижните музикални учили-

ща в света – „Бъркли“. Градчето е на 10 
минути път с кола от Сан Франциско, 
само един мост го дели. Там Румен има 
фамилна къща с двор. „През септември 
вдигам още един етаж. Ще направя 
мое частно училище и звукозаписно 
студио. Време е да събера цялата си 
дейност в моя частна компания“, казва 

Румен. Съпругата му 
Шира Сион е амери-
канка от еврейски 
произход и в дома им 
се празнува и Коледа, 
и Ханука. Шира също 
е певица и води во-
кална група „Китка“ в 
щата Оукланд. „Много 
са талантливи, 
обикалят целия свят, 
правихме концерт и в 
НДК заедно с „Мисте-
рията на българските 

гласове“, хвали жена си Румен. Шира го 
видяла как свири и се влюбила от пръв 
поглед и в музиката му, и в него. „Беше 
на една наша балканска Нова година 
в голяма зала в Сан Франциско. Голям 
купон беше, 2-3 оркестъра свирихме 
цяла нощ. Там се запознахме с Шира 
и така тръгна любовта ни“, разказва 
Румен.

Синът му Ангел предпочел да остане 
в Пловдив, а Румен му купил място 

близо до града и му вдигнал хубава 
къща. Там Ангел живее с жена си и е 
дарил Румен с внук, също Румен. Синът 
често дава поводи за гордост на баща 
си. „Ангел е толкова талантлив, нямаш 
си представа! Казах му: „Талантът, който 
Господ ти е дал, не е достатъчен. Всички 
знаят, че ние, ромите, сме надарени от 
Господ. Но аз искам ти да бъдеш и гра-
мотен музикант.“ Затова Румен записва 
талантливото си момче да учи тамбура 
в Националното училище за фолклорни 
изкуства в Широка лъка. После Ангел 
завършва и Академия за музикално 
и танцово изкуство също с тамбура. 
„Синът ми е и един от най-големите 
цигулари в България, свири и на пиано“, 
казва с гордост бащата. Ангел е защитил 
докторантура в академията в Пловдив 
също по тамбура.

Дъщерята Стефка е при него в Сан 
Франциско. Тя е много талантлива тан-
цьорка, но в момента отглежда двете си 
деца. Работи като главен мениджър във 
фабрика.

Чужденците са луди по българ-
ските ритми, а студентите му в 
академията ходят по него като 

след бог. „Когато някой, независимо 
кой, чуе един път българската му-
зика, и дотам – той се влюбва в нея!  
– пали се музикантът. – Знаеш какво 
значи мерак. Като се влюбиш, лесно 
ли излиза този мерак? Те ни следват 
навсякъде! Да не казвам голяма 
дума, ама в нашата територия, Сан 
Франциско, почти всички музиканти 
са минали през мойта школа. Страна-
та тук ме подкрепя, дават ми големи 
пари да правя големи оркестри, 
да уча музикантите. В момента ми 
отпускат средства, за да уча едно 
българско дете, щото видях колко е 
талантливо, а няма средства да учи. 
Джеси Стремски е с майка българка 
и баща американец“, казва Румен.

Той пътува много и по всякакви 
музикални уъркшопове, където също 
учи американци на българска музика. 
„Тук се отделят много средства за 
спонсориране на таланти – и от 
държавата, и от различни организа-
ции. Американци отпускат средства 
на нас, преподавателите, за да учим 
талантливите българчета, представяш 
ли си?“

Семейство от артисти

Американците 
го следват 
като бог

Със семейството си

С Пламен Байраков в Сан Диего

Надсвирване с тъпанджийката Таня Варимезова на 24 май 2015 г. в Сан Франциско

Румен задава ритъма на всеки български празник

С Христо Моллов на „Балкан фест“ в Антарктида



З
дравей, Ангеле! Инвести-
рам от няколко години и 
засега не съм продал никоя 
от инвестициите си, но се 
питам как биха се таксували 
печалбите ми, защото до 

момента имам растеж, но не съм пла-
щал абсолютно никакви данъци на тези 
моментни печалби.

Каква е разликата между временните 
печалби, натрупани преди продажба, и 
печалбите, реализирани след продажба 
на определените инвестиционни акти-
ви? Благодаря ти.

Здравейте и от мен. Това е въпрос, 
който ми се задава за първи път. Благо-
даря ви, че ми давате шанс да разясня 
тази тема на всички читатели и клиенти, 
които следят моите статии.

Сега по принцип спадовете и покач-
ванията на моментната стойност на вся-
ка една инвестиция се характеризират 
като моментна печалба или моментна 
загуба, сравнено със стойността, която 
сме инвестирали в даден актив.

Когато печалбата или загубата са 
моментни, преди да сме продали даден 
актив, те се наричат нереализирани, 
или както ние, финансистите, ги нарича-
ме – те са

просто на хартия
Защото това е само една момент-

на стойност, която търпи постоянна 
промяна и в двете посоки – нагоре и 
надолу.

В момента, в който продадем даден 
актив и го направим на крайна печалба 
или загуба в съответствие на сумата, 
която сме инвестирали – тогава гово-
рим за реализирана печалба или загуба 
като крайна стойност и резултат от 
инвестицията.

Нека да дам един простичък пример.
Да кажем, че сме закупили 100 акции 

на „АБВ корпорация“ за цена от $10 за 
една акция, тоест ние сме инвестирали 
общо $1,000. Ако на следващия ден 

цената на акцията падне до $8 за акция, 
стойността на нашия инвестиционен 
акаунт ще е паднала до $800, но ние 
не искаме да продаваме акциите си и 
ги запазваме в наше владение, в този 
случай ние имаме $200 нереализирана 
загуба.

В следващия ден, ако акциите на „АБВ 
корпорация“ се вдигнат на $13 за акция, 
то стойността на нашия акаунт ще се 
покачи от $800 до $1,300, но ние

решаваме да задържим 
акциите си

и въпреки моментния растеж не искаме 
да продаваме от тях, тогава ние сме 
осъществили $300 нереализирана 
печалба. Тази стратегия работи по 
същия начин за всяка една инвестиция 
и закупен актив.

По същия начин, ако използваме 
същия пример, при който в първия ден 
губим $200 от стойността, инвестирана 
в акаунта, и продадем акциите си на 
загуба – тогава имаме $200 реализи-
рана загуба като краен резултат. Ако 
изчакаме до следващия ден и продадем 

на $300 печалба, получаваме $300 реа-
лизирана печалба като краен резултат 
от инвестицията.

Защо казвам краен резултат?
При нереализираните печалби или 

загуби ние все още сме собственици на 
броя акции, които сме закупили, и сле-
дователно с промените в тяхната пазар-
на стойност ние можем да печелим или 
да губим повече в течение на времето, 
но всичко е въпрос на спекулацията на 
пазара между предлагането и търсене-
то на даден актив. Следователно дори 
днес да губим, утре можем да сме сред 
печелившите и обратното – в зависи-
мост от движенията на пазара. Оттук 
следва, че ние все още нямаме краен 
резултат от нашата инвестиция, а прос-
то моментна стойност.

След като продадем активите си и 
разберем какви са

реализираните печалби 
или загуби

тогава можем да дадем точна оценка на 
успеха или неуспеха на даден инвес-
тиционен проект – било то пенсионен 
акаунт, недвижимо имущество, бизнес 
и т.н.

Това е важен момент, който всеки 
от нас трябва да разбере и асимилира 
като инвестиционен концепт. По този 
начин емоционалните ни нагласи при 
инвестиране ще са по-рационални и ще 
спрем да изпадаме в луда еуфория при 
всяко драстично покачване на пазарите 
или в депресия и страх при спадовете, 
които са неизбежни при всяка една 
инвестиция в каквото и да било. С други 
думи, осъзнаването на тези понятия е 
важно и полезно за нашето емоционал-
но здраве. 

Нека поговорим за момент и за 
данъчна облагаемост в двете ситуации. 

При нереализираните печалби и загуби 
нямаме допълнителна данъчна обла-
гаемост на печалбите или възможност 
да приспаднем загубата от доходите 
си за годината. Не така стои въпросът 
при реализираните печалби и загуби. 
Когато продадем дадена инвестиция на 
печалба, най-често

тази печалба се добавя 
към нашия доход

и се облага според нашето моментно 
данъчно ниво на облагаемост. Същото 
се отнася и за реализираните загуби, 
които могат да бъдат приспаднати от 
доходите ни за годината в повечето 
случаи.

Казвам „в повечето случаи“, защото и 
при реализираните печалби и реали-
зираните загуби има изключения от 
правилото, които могат да ви бъдат 
разяснени в подробност от вашия ли-
чен данъчен консултант според вашата 
лична и уникална за самата себе си 
ситуация.

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

Каква е разликата 
между реализирани и 
нереализирани печалби
Въпроси и отговори от изминалата седмица
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П
ет години след руска-
та окупация на Крим 
полуостровът все още се 
намира в икономическа 
криза, а националистиче-
ската еуфория постепен-

но отстъпва място на прагматичните 
очаквания за промяна и

подобряване на жизнения стандарт. 
Металната скулптура на руската импе-
ратрица Екатерина Велика се издига 
над един от парковете в Симферопол, 
столицата на Крим. Паметникът е 
издигнат за първи път през 1890 г. в 
чест на 100-годишнината от завладя-
ването на полуострова, а малко след 
болшевишката революция от 1917 г. е 
разрушен. След разпада на Съветския 
съюз въпросът за възстановяването на 
монумента на няколко пъти е повдиган 
във вече независимата Украйна, но така 
и не влиза в дневния ред на местните 
власти. След анексирането на Крим от 
Русия през 2014 г. образът на Екатерина 
Велика отново се издига в центъра на 
Симферопол. А надписът под пиедес-
тала гласи „Паметникът е възстановен 
в чест на обединението между Крим и 
Русия през 2014 г. и за вечни времена”.

„Екатерина е 
своеобразният Путин на 

XVIII век”
– казва директорът на местния истори-
чески музей Андрей Малгин. Анексията 
на Кримския полуостров доведе до 
разрив на отношенията между Русия 
и Украйна, а впоследствие и до остра 
геополитическа криза между Кремъл 
и Запада. Стигна се до въоръжени 
сблъсъци и в Източна Украйна, и до 
обвинения срещу Русия в манипулации 
на президентските избори в САЩ.

Украйна все още смята Крим за своя 
територия – теза, която беше потвър-
дена и от новоизбрания украински 
президент Володимир Зеленски, който 
нарече полуострова „украинска земя”. 
Към момента обаче Москва контролира 
изцяло ситуацията в Крим. На думи за-
падните лидери осъждат анексирането 
на полуострова, но на практика повече-
то от тях свикнаха с мисълта, че руското 
знаме скоро няма да бъде свалено от 
сградата на парламента в Симферопол.

Руските официални представите-
ли твърдят, че са се ангажирали със 
съживяването на Крим след дълго-
годишното бездействие от страна на 
Киев. И наистина – сумите, отпускани от 
федералното правителство за полуос-
трова, изглеждат впечатляващи – две 
трети от регионалния бюджет на Крим и 
Севастопол се осигурява от държавните 
трансфери. Според бившия подуправи-
тел на Руската централна банка Сергей 
Алексашенко Москва е похарчила 1.5 
трлн. рубли (около 23 млрд. долара) за 
Крим през последните пет години.

Инфраструктурните мегапроекти 
променят пейзажа в региона. Един от 

тях е 19-километровият мост, преми-
наващ над Керченския проток, който 
свързва Крим с континенталната част 
на Русия. До военната

база в Севастопол е изградена модер-
на магистрала, както и модерно летище. 
Русия вече счита Азовско море за своя 
вътрешна акватория и през есента на 
2018 г. задържа три украински кораба, 
които искаха да преминат под моста. 
24-мата украински моряци все още са 
под арест в Русия.

Първоначалният патриотичен плам, 
който съпътстваше окупацията през 
2014 г., обаче започва да губи своята 
сила. „Еуфорията вече е напълно изчез-
нала”, заявява пред местният бизнесмен 
Олег Николаев. Кримският полуостров 
страда от същите проблеми, които са 
характерни и за останалата част от 
Русия – корупция, слабо управление, 
инфлация, спад в доходите, репресии и 
ограничения. Областният управител на 
Севастопол, назначен лично от Путин, 
започва все по-силно да дразни местно-
то население.

Подкрепата за присъединяването 
към Русия все още е висока сред жи-
телите на Кримския полуостров. Едно 
от последните проучвания на Руската 
академия на науките обаче показва, че 
се увеличава делът на

недоволните от 
бюрокрацията и 

корупцията
Надеждите за стабилност постепенно 

се изместват от желанието за промяна. 
Спорният международен статут на об-
ластта допринася за задълбочаването 

на икономическите проблеми.
Санкциите, наложени от Запада 

спрямо Русия, се отразяват негативно 
на бизнеса и ограничават притока на 
свежи инвестиции. Предприемаческите 
инициативи са по-скоро в сферата на 
добрите пожелания, отколкото на реа-
листичните възможности за печалба.

Новото летище предлага полети 
единствено до руски дестинации, а за 
жителите на Крим е изключително труд-
но да получат виза за пътуване в друга 
държава, тъй като повечето страни по 
света официално не признават анексия-
та. Пресичането на границата с Украйна, 
което се налага на около 200 000 души 
всеки месец, е съпътствано от чакане на 
опашки с часове и преминаване през 
изключително строг контрол от страна 
на граничарите. Повечето банки, в това 
число и руските, се пазят от региона и 
го смятат за „токсичен” заради запад-
ните санкции. Единствено по-малките 
трезори могат да си позволят директно 
присъствие. За да пазаруват онлайн, 
жителите на Крим използват т. нар. VPN 
сървъри (Virtual Private Network), които 
им позволяват да скрият реалното си 
местонахождение. Местните компании 
си партнират с фирми от континентал-
ната част, за да избегнат евентуални 
проблеми с доставките. Бизнесът с вно-
са на мебели от IKEA и всякакви други 
масови продукти от Краснодар, който 
се намира от другата страна на Керчен-
ския проток, процъфтява.

Най-големите печеливши от новата 
ситуация в Крим са държавните служи-
тели и пенсионерите, тъй като разчитат 
на директните трансфери от Москва.

Русия донесе в Крим 
корупция, инфлация 
и ограничения

Националистическата еуфория отстъпва 
място на прагматизма
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Н
овинарските организа-
ции са изправени пред 
предизвикателството на 
технологичните гиганти 
и са дестабилизирани 
заради по-общата липса 

на доверие, но те имат един много 
по-дълбок проблем – повечето хора 
не искат да плащат за онлайн новини, 
констатира Институтът на Ройтерс за 
изследване на журналистиката.

Бързо ускоряващият се мобилен 
интернет и смартфоните предизвикаха 
истинска революция в областта на 
поднасянето на новините и разрушиха 
бизнес моделите на много новинарски 
организации през последните 20 годи-
ни, което доведе до спад в приходите, 
до съкращения и до поемане на кон-
трола от една компания върху друга.

Масовата миграция на рекламите 
към американските технологични 
гиганти, като „Фейсбук“, „Гугъл“ и „Ама-
зон“, засегнаха постъпленията, докато 
повече от половината от населението 
на света сега има достъп до новини 
чрез интернет връзка.

Институтът на Ройтерс за изследване 
на журналистиката казва в годишния 
си доклад за дигиталните новини, че 
повечето хора не биха плащали за 
онлайн новини и че през последните 
шест години има само малко увеличе-
ние на съотношението на хората, които 
искат да плащат за това.

Дори сред онези, които плащат,

има така наречената 
умора от абонамента

Мнозина са отегчени от това, че от 
тях се иска да плащат за толкова много 
различни абонаменти. Много хора ще 
предпочетат да плащат за филми или 
музика, вместо да плащат за новини. 
Така че някои медийни компании ще 
пропаднат.

„Няма индикации, че мнозинство-

то от хората са готови да плащат за 
онлайн новините, въпреки че мно-
зина признават, че информацията в 
интернет е често пъти поразителна и 
объркваща”, казва Ник Нюман, стар-
ши научен сътрудник в Института на 
Ройтерс.

„Някои от най-големите марки вече 
показаха, че са способни да привличат 
голям брой платени абонати, но пътят 
напред ще бъде осеян с повече пре-
дизвикателства за други собственици 
на медии“, допълва той.

Въпреки че много новинарски 
организации ограничават безплат-
ния достъп до информации и някои 
отчитат увеличаване на дигиталните 
абонаменти, има малка промяна в 
съотношението на хората, плащащи за 
онлайн новини, като изключим ръста 
в периода в САЩ между избиране-
то на Доналд Тръмп за президент и 

неговото встъпване в длъжност през 
2016-2017 г.

В Съединените щати онези, които 
плащат за новини онлайн, вероятно са 
висшисти и заможни – вестниците „Ню 
Йорк таймс”, „Уолстрийт джърнъл” и 
„Вашингтон пост” се справиха добре в 
цифрово отношение.

Остава си обаче фактът, че около 
40 процента от новите дигитални 
абонаменти на „Ню Йорк таймс” са за 
кръстословици и готварски рубрики, 
казва Институтът на Ройтерс, като се 
позовава на статия на „Вокс”.

Във Великобритания около една 
трета от анкетираните казват, че 
избягват новините заради „Брекзит“. 
Хората, гласували за излизане от ЕС, 
заявяват, че са избягвали новините, 
защото те ги натъжават, и допълват, че 
не могат да разчитат, че новините са 
верни. Тоест във Великобритания не 

е имало увеличаване на интереса към 
новините в резултат на „Брекзит“.

„Нетфликс“, „Епъл“ 
и „Амазон“

В момент, когато се борят за повече 
приходи, новинарските организа-
ции са изправени пред нарастваща 
заплаха от доставчиците на услуги в 
света на шоубизнеса като „Нетфликс“, 
„Спотифай“, „Епъл мюзик“ и „Амазон 
прайм“.

„В някои държави също така е 
възможно да настъпва умора от 
абонаментите, като мнозинството от 
хората предпочитат да харчат ограни-
чения си бюджет за развлечение (за 
„Нетфликс“ или „Спотифай“) вместо за 
новини”, казва Нюман в доклада.

„Не е изненадващо, че новините са 
доста назад в списъка в сравнение с 
други услуги като „Нетфликс“ и „Споти-
фай“ – особено за по-младата полови-
на от населението”, допълва той.

Запитани какъв медиен абонамент 
ще изберат, ако имат възможност 
само на един за следващата година, 
едва 7 процента от хората под 45 го-
дини казват, че ще изберат абонамент 
за новини. Докладът на Института на 
Ройтерс показва, че 37 процента ще 
предпочетат онлайн видеото, а 15 
процента – онлайн музиката.

Новинарските агрегатори (компю-
търна програма, която интегрира 
новините от множество новинарски 
източници в интернет) също изчакват 
удобна възможност за действие: „Епъл 
нюз“ плюс предлага единичен абона-
мент за достъп до някои топ издания, 
включително „Тайм”, „Атлантик”, „Ню 
Йоркър”, „Вог”, „Уолстрийт джърнъл” и 
„Лос Анджелис таймс”.

Това може да лиши издателите от 
пряка връзка с потребителите, огра-
ничавайки информацията, с която те 
разполагат, за да направят целевото 
рекламиране по-ефективно и по-по-
лезно.

„Въпреки по-големите възможности 
за платено съдържание е по-вероятно 
осигуряването на повечето комер-
сиални новини да остане безплатно 
за употреба, да бъде зависимо от 
нискодоходното рекламиране, да е 
един пазар, в който големите техноло-
гични платформи ще държат повечето 
карти”, казва Нюман.

„Тогава надпреварата за внимание 
ще бъде по-ожесточена, а журналис-
тическата репутация ще бъде по-из-
ложена на риск и диверсифицираните 
потоци на приходи и умните стратегии 
ще бъдат от най-критично важно зна-
чение за оцеляването”, допълва той.

Медиите са изправени пред голям проблем

Кой ще плаща 
за новините?
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В 
един идеален свят всеки 
би разполагал с достатъч-
но средства, за да пътува 
където си пожелае. За 
съжаление реалността е 
малко по-различна и за 

много хора парите назаем са единстве-
ната възможност за пътешествие до 
мечтаната дестинация.

В някои случаи в това няма нищо 
лошо, стига да е сигурно, че кредитът, с 
който ще се финансира лятната почив-
ка, няма да навреди на дългосрочното 
финансово здраве. Ето няколко ключови 
фактора, които в известна степен могат 
да изяснят дали ваканцията на кредит 
попада сред разумните решения, или 
влиза в графата „по-добре не”.

Наложително ли е да се 
теглят пари назаем?

Потребителските заеми, бързите 
кредити и кредитните карти са удобни 
и достъпни, защото одобрението става 
сравнително бързо, а парите са налични 
по банковата сметка веднага. Но все пак 
е важно да си отговорим на въпроса 
дали не бихме могли да се справим и без 
да прибягваме до услугите на банката?

Ако отпускът и свързаните с нея раз-
ходи за пътуване се планира от по-рано, 
е възможно да се заделя част от месеч-
ния доход, за да се съберат достатъчно 
средства до лятото. По този начин ще се 
избегне задлъжняването или поне ще 
се намали необходимата сума, която ще 
трябва да се изтегли.

Ако вече са налични някакви спес-
тявания, може да се помисли дали не е 
по-добре да се използват те и да се въз-
становят впоследствие. Това ще спести 
доста разходи под формата на лихви, 
които трябва да се платят, в случай че се 
прибегне до кредит.

Какъв заем е най-
подходящ?

В днешно време потребителите имат 
богат избор от кредитни продукти. Кой 
от тях обаче е най-подходящ за финанси-
ране на лятната ваканция?

Лихвите по кредитните карти по 
правило са доста по-високи от тези по 

потребителските кредити, но от друга 
страна, много от издателите на карти 
предлагат различни бонуси, особено 
при резервации на хотели и покупка на 
самолетни билети. Освен това повече-
то кредитни карти предлагат гратисен 
период, в който не се начислява лихва. 
Обикновено той варира между 30 и 60 
дни. Ако сметките показват, че е въз-
можно да се изплати задължението за 
толкова кратък срок, кредитната карта 
също е един от възможните варианти.

Но ако става въпрос за по-голяма 
сума, която не би могла да се върне в 
рамките на два месеца, по-разумното 
решение е да се помисли за потреби-
телски кредит. В този случай няма да 
има бонуси по кредитната карта, но пък 

лихвата ще е значително по-ниска. Освен 
това може да предвидите точно колко 
време ще е необходимо, за да се погасят 
задълженията и да се съобрази вноската 
по кредита с месечния доход.

Не повече, отколкото 
можеш да си позволиш

Какъвто и заем да се планира, неза-
висимо дали става въпрос за пътуване, 
покупка на автомобил или ремонт на 
жилището, никога не е добра идея да се 
тегли повече, отколкото можете да си 
позволи съответният човек. Особено 
когато става въпрос за разходи и по-
купки, които не са жизненонеобходими 
(каквито са пътуванията).

Общоприетото правило е, че не 
бива да се допуска 
вноските по всичките 
ви кредити и задъл-
жения да надвишават 
35% от дохода. Когато 
тази граница бъде 
премината, погася-
ването на дълговете 
започва да става за 
сметка на други неща 
като вноските за пен-
сия или образование-
то на децата. Разбира 
се, че всеки обича да 
пътува, но не би тряб-
вало това да става за 
сметка на прехраната 
и със сигурност не 
си струва риска да се 
остане на улицата.

Хубаво е да се 
прецени каква част от 
месечния доход може 
да се отделя през 
следващите няколко 
месеца, така че да 

се изплати заемът за лятната ваканция. 
При всички положения е добре това да 
стане възможно най-бързо, но в същото 
време месечната вноска да е поносима 
и да не застрашава семейния бюджет.

Ако става въпрос за семейна почив-
ка, възможните варианти трябва да се 
обсъдят с останалите членове на фами-
лията. В крайна сметка изплащането на 
заема впоследствие ще засегне всички, 
което означава, че е хубаво да се изя-
снят приоритетите предварително.

Пестеливостта 
не е порок

Ако финансирането на лятното 
пътешествие със заем е неизбежно, 
средствата трябва да се използват 
максимално ефективно. Това означава 
свиване на разходите до най-необ-
ходимото и избягване на излишните 
разточителни „екстри”.

Примерите в тази посока са много. 
Можете да се пропусне пътуването в 
първа класа и да се заложи на иконо-
мична оферта от нискотарифна авио-
компания, особено когато почивката се 
планира от по-рано. В много от случа-
ите има възможност да се намали броя 
на „звездите” в категорията на хотела 
или да се пропуснат част от услугите в 
туристическия пакет, които не са чак 
толкова интересни.

В планирането на една ваканция има 
възможност за значителни промени в 
параметрите. А някои наглед дребни 
„икономии” могат да спестят много 
разходи в дългосрочен план, особено 
като се има предвид, че ще се дължи и 
лихва върху тях. В крайна сметка дори 
и най-запаленият пътешественик едва 
ли би желал да изплаща двуседмична 
почивка в продължение на няколко 
години.

Кредит за ваканцията – 
плюсове и минуси

В един идеален свят всеки има достатъчно 
средства, но реалността е различна



Е
дно от най-важните 
геополитически събития 
от началото на годината 
досега бе посещението на 
президента на САЩ Доналд 
Тръмп във Великобрита-

ния. И няма как да бъде иначе, когато 
се срещат лидерите на първата и петата 
икономика в света.

Какво се случи по време на това 
посещение отвъд някои протоколни 
гафове пред кралицата и протестната 
шумотевица в Лондон? Ето акцентите 
от съвместната пресконференция 
на американския президент Доналд 
Тръмп и британския министър-предсе-
дател Тереза Мей:

Двамата са постигнали съгласие, че 
Великобритания и САЩ ще преговарят 
за амбициозно търговско споразуме-
ние след „Брекзит“.

Тръмп призова страните членки на 
НАТО да увеличат парите за отбрана.

Тръмп очаква САЩ и Великобритания 
да сключат „феноменално” търговско 
споразумение.

Американският лидер отказа раз-
говори с лидера на Лейбъристката 
партия Джереми Корбин.

Президентът на САЩ вярва, че Обе-
диненото кралство трябва да напусне 
ЕС.

Тръмп заплаши Мексико с още мита.
Държавният глава одобри Борис 

Джонсън и Джереми Хънт за бъдещи 
лидери на Консервативната партия.

Дори повърхностен прочит на тези 
послания показва ясно и недвусмисле-
но желание за сближаване между двете 
държави. Сближаване, което има своя-
та историческа логика. Или както се 
казва, „старата любов ръжда не хваща”...

В навечерието на „Брекзит“ Тръмп 
отправя към „добрата стара Англия” 
покана за танц. Президентът на САЩ 
окуражава островитяните да напуснат 
ЕС и същевременно ги изкушава с „фе-
номенално” търговско споразумение, 
чрез което британската икономика да 
минимизира щетите от излизането си 
от Евросъюза. Показва също и с кого от 
британските политици би желал да си 
партнира. Последното си е своего рода 

натиск и опит за вмешателство във 
вътрешните работи на Обединеното 
кралство, но Съединените щати имат 
дълга традиция в това отношение.

От своя страна Великобритания из-
глежда, че е оставена без избор. Разри-
вът с Брюксел вече носи икономически 
и финансови негативи, които е нало-
жително да бъдат компенсирани по 
някакъв начин. Най-вероятно „феноме-
налното” търговско споразумение ще 
е по-изгодно за Вашингтон, отколкото 
за Лондон, но на Албиона трябва да се 
сърдят единствено на себе си. Не бива 
да се забравя също, че геополитиче-
ски Великобритания през последните 
70-ина години сякаш стоеше по-близо 
до САЩ, отколкото до Континентална 
Европа (дори и след приемането й в 
Европейската икономическа общност 
през 1973 г.). 

Срещу кого ще бъде насочен този 
(нов) англо-американски блок?

Срещу Европейския съюз – силна и 
единна Европа винаги е била запла-
ха за световната хемегомия на САЩ. 
Привличайки Великобритания на своя 
страна, Съединените щати се оказват в 
много по-силна позиция спрямо ЕС. 

Срещу Русия – Великобритания 
продължава да е в обтегнати отноше-
ния с Руската федерация заради случая 
„Скрипал”, но досега не срещаше оч-
акваната подкрепа от ЕС, където едни 
планират изграждането на „Северен 
поток-2”, други лобират за отпадането 
на санкциите срещу Кремъл и един-
ствено Полша, Румъния и прибалтий-
ските държави държат твърда линия 
спрямо Москва. С подкрепата на САЩ 
обаче нещата започват да изглеждат 
другояче.

Срещу Китай – динамично развива-
щият се „азиатски тигър” вече започва 
да оспорва световната икономическа 
доминация на САЩ. Пекин тихомъл-
ком, но последователно извършава 
икономическа експанзия зад граница, 
основно в субсахарска Африка – там, 
където се преплитат и интересите 
на Великобритания. За „търговската 
война” между САЩ и Китай дори не е 
нужно да се напомня.

И сякаш като отговор на всичко това 
почти веднага се състоя и срещата 
между президентите на Русия и Китай 
Владимир Путин и Си Дзинпин, която 
даде два резултата: Москва и Пекин 
се разбраха да използват местните си 
валути вместо долара в двустранната 
търговия и китайската Huawei да участ-
ва в разработването на 5G мрежата в 
Русия.

По всичко личи, че настъпват инте-
ресни времена. Впрочем те май не са 
преставали...

ДИМИТЪР ПЕТРОВ

блог   

Старата 
любов
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казана дума

„Много е балканско това, което става във 
Великобритания. (Със) сделка, без сделка, 
мека граница, твърда граница. Докато 
ние опитваме да се европеизираме, 
британците се балканизират.”

Албанският премиер Еди Рама 
коментира процесите в Европа

„Хайде успокойте се, 
повечето българи са 
отгледани от еднополови 
двойки – баба и мама.“

Писателят Любен 
Дилов–син коментира 

напрежението около 
прайда в София

„Не са ме питали само за Българския 
футболен съюз. Но ако започнат да ми 
звънят и спортните репортери...“

Мая Манолова коментира заявката 
на БСП, че би я подкрепила, ако се 

кандидатира за кмет на София

„Абитуриентите броят до 12, уволнените 
журналисти до 111. Догодина, живот и 
здраве, до 150.“

Сценаристът Иво Сиромахов коментира 
прекратяването на договорите на Миролюба 

Бенатова и Генка Шикерова и 111-ото място на 
България по свобода на словото

„Илияна Раева поема и 
националния отбор по 
футбол, за да има злато и 
за момчетата.“

Актьорът и тв водещ 
Васко Мавриков 

коментира загубата на 
България от Косово на 

футбол



500

206,6

13,6

станции за зареждане на електромобили ще бъдат изградени във 
Ватикана. Светият престол, който се отнася положително към 
електрическите и хибридните автомобили, подписа споразумение 
с италианския енергиен гигант „Енел“ за изграждане на 20 станции 
за зареждане на електромобили на своя територия.

млрд. евро събра Германия в търга за честотите за 5G мрежа.
Германия се надява 5G технологията да й помогне да 
запази лидерското си място в Европа, докато секторите 
на икономиката й преминават през процес на дигитална 
трансформация. 5G мрежата трябва да улесни въвеждането на 
услуги като автономен транспорт и „теле медицина”.

млн. души живеят в Източна Германия. Близо 30 години 
след обединението на Германия населението на бившите 
комунистически райони в източната й част е спаднало до 
най-ниското си равнище от 1905 г. В същото време повече 
хора когато и да било живеят в Западна Германия – 68 
милиона души, двойно спрямо началото на ХХ век.

в цифри

работни места създава „Фейсбук“ в Лондон до края на 2019 
година, включително 100, свързани с изкуствения интелект. 
Много от новите служители ще работят по системи за 
засичане и премахване на злонамерено съдържание, фалшиви 
профили и вредно поведение. До края на 2019 г. за „Фейсбук“ на 
три места в Лондон ще работят над 3000 души.
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Д
ругарю началник, положени-
ето започва да излиза извън 
контрол! Това чува директо-
рът на софийската милиция 
в късния следобед на 23 
ноември 1964 година. Към 

американското посолство в София летят 
камъни, а гневни младежи се опитват 
да пробият кордона на служителите на 
реда, които са отцепили района още 
около бул. „Александър Стамболийски” 
1. Над 400 африкански студенти в София, 
подкрепяни от малка група китайци и 
около 100 българи, правят на сол про-
зорците на дипломатическата мисия.

Протестът срещу западната намеса 
в Конго, където местни бунтовници 
вземат заложници в Стенливил, бързо се 
превръща в събитие, което сериозно ще 
изостри отношенията между комунис-
тическа България и Вашингтон. Първо-
начално протестиращите се насочват 
към посолството на Белгия, но тъй като 
в него няма признаци на живот, после се 
отправят към мисията на универсалния 
враг – САЩ.

Посланик Хелън Юджийн Андерсън 
изпраща протестна нота в българското 
Министерство на външните работи. „Ще 
възстановим всички щети”, отговаря 
министърът на външните работи Иван 
Башев. Но времето на Нейно Превъзхо-
дителство в София вече е преброено. 
Първата жена посланик в историята на 
американската дипломатическа служба 
ще поиска да си тръгне от България 
няколко месеца преди изтичането на 
мандата й.

Популярната дама се сбогува с пер-
сонала, а „Ню Йорк таймс” отбелязва, 
че за две години и половина Андерсън 
е станала доста популярна фигура в 
София. Независимо че се намираме в два 
враждуващи лагера, „българските власти 
се отнасяха към нея с респект”, пише 
американското издание.

Това е доста близо до истината. След 
като лично Кенеди изпраща Хелън 
Андерсън в България през 1962 година, 
единствената дама в дипломатическия 
корпус получава привилегии, които са 
немислими за други американски посла-
ници зад Желязната завеса.

Галено българите я наричали Баба. 
Откъде са я познавали, за да я нарекат 
така? От телевизионния екран, защото 
на национални празници комунистиче-
ският режим е позволявал на Юджийн 
да поздравява българите по държавната 
телевизия от името на президентите 
Кенеди и Джонсън, така поне отбелязва 
“Ню Йорк таймс”.

Има нещо ново в Дания
През октомври 1949 година послани-

ческото място на САЩ в Дания е вакант-
но вече половин година и Хари Труман 
няма търпение да направи нещо, което 
ще бъде възприето като малка револю-
ция в американската дипломатическа 
служба. Именно негова е идеята, че е 
крайно време мисия на САЩ по света да 
бъде ръководена от жена.

Първото предложение от негова стра-
на било името на Пърл Миста. Привлека-
телна дама, част от хайлайфа, известна 
като блестяща домакиня на соарета във 
Вашингтон, но датчаните я отхвърлят 

като прекалено фриволна, оправдавай-
ки се, че не желаят Копенхаген да се 
превърне в „Пърл Харбър“.

И така Труман се обръща към Юджийн 
Андерсън като към спокоен, способен 
политически оперативен кадър на 
демократите. Нито известна, нито богата, 
Андерсън умело управлявала идеоло-
гическото минно поле на следвоенната 
демократическа партия, надхитряй-
ки изолаторите и симпатизантите на 
комунизма. Точно тя играе важна роля 
в политическото издигане на Хубърт 
Хъмфри. 

Ето защо екипът на Труман организира 
неформална среща между Андерсън и 
датския посланик в Съединените щати. И 
по време на обяд в нюйоркски ресто-
рант тя го впечатлява с дълбоките си 
познания за историята на Дания.

Интелектът на Андерсън и етичната 
й служба са в контраст с популярната 
представа за жените във „Форин сървис”. 
Пресата я определя като дипломат, кой-
то „не е дипломат от мюзикъл комедия”, 
вземайки за пример сатирата „Наричайте 
ме Мадам”. С това е съгласен и датският 
дипломат в САЩ, затова пише обратно 
съобщение до Копенхаген: „Не Пърл, а 
перла.” 

Скоро след това Андерсън се заклева 
като първата жена дипломат от Съедине-
ните щати.

„Труман ме номинира”, казва тя като 
знак за неговата собствена вяра в 
уменията на жените в публичния живoт. 
Жените, които работят за общото благо 
не просто като жени и майки, но

като граждани и хора
Хелън Юджийн Муур е родена в 

Адеър, Айова, през 1909 година. Баща й 
е методистки свещеник с доста прогре-
сивни възгледи, които Юджийн въз-
приема от ранна възраст. Приятелите й 
споделят, че от малка била дипломат, но 
след дипломирането й пътят, по който 
поема Юджийн, се доближава повече 
до този на майка й – домакиня, която 
обожава музиката.

Ето защо, след като завършва гим-
назия, Андерсън учи пиано в няколко 
колежа, включително в „Карлтън”, където 
среща Джон Пиърс Андерсън, млад сту-
дент по изкуства, за когото не след дълго 
се омъжва. 

Господин Андерсън играе изключи-

телна роля с подкрепата към съпругата 
си по пътя към шеметната й политическа 
кариера. Началото на съвместния им 
живот е по ноти. Всичко е музика. Но се-
мейната идилия е прекъсната след едно 
пътуване до Европа през 1937 година. 

Хитлер вече е анексирал Рейнланд, 
лишил е евреите от гражданство и е 
променил образованието като оръжие 
на партийната доктрина. Пътувайки из 
Германия, водена от силно любопитство, 
Андерсън наблюдава парад на 5-го-
дишни момченца, които маршируват, 
облечени в нацистки военни униформи. 
„Бях отвратена и уплашена, казва тя, – 
когато видях тези малки дечица, готови 
за война.” 

27-годишната жена е дълбоко потре-
сена от маниакалната поквара на Третия 
райх.

Завръщайки се в Ред Уинг, Минесота, 
Андерсън започва да учи глобална поли-
тика, като се включва в Лигата на жените 
избирателки, където се превръща в 
страстен застъпник на зараждащите се 
Обединени нации. 

Андерсън пристига в Дания заедно 
със семейството си през декември 1949 
година. Тя вижда работата на посланик 
като вид публично представяне на своя 
народ и неговите нрави, а

това й се отдава лесно
Тук получава и първия си прякор - 

Леля Юджийн, заради непринудеността, 
с която се държи дори и по време на 
публични събития.

Едно от първите й действия в Копен-
хаген е да изпрати децата си в датски 
училища. Шест месеца учи датски, за да 
може да изнесе реч на местния език по 
случай Деня на майката. Особено дръзка 
е и пренебрегва другите дипломати, 
определяйки ги като „консервативни и 
сушени сини сливи“. И решава да покани 
на приема си в Копенхаген основно 
художници, бояджии и водопровод-
чици, които работили извънредно, за 
да подготвят резиденцията за нея и 
семейството й.

„Посланикът на демократична страна 
– казва Андерсън, – трябва да бъде в 
постоянен и интензивен контакт с всич-
ки, а не само с тези, които са на власт.“ И 
нейните усилия й печелят одобрението 
на хората от средната класа. „Тя направи 
така, че да стане ясно, че е като всички 

нас”, казва за Андерсън Сигвалд Кристен-
сен, представител на датското външно 
министерство. 

Бързо се превръща в една от най-
разпознаваемите личности в Дания. 
Веднъж благодарен бизнесмен я спрял 
на улицата и така страстно й целунал 
ръката, че както самата Андерсън си 
спомня, „ръкавицата беше подгизнала от 
тази целувка”. 

Публичната й роля не се ограничава 
само до общественото одобрение, тя 
имал своето въздействие и върху датско-
то правителство. 

Сред паниката, че Корейската война 
ще стигне и до Европа, тя убеждава 
Дания да вземе по-активна роля в НАТО. 
Така през 1950 година Андерсън се 
превръща в първата американка, която 
подписва официален договор – пакт за 
разширяване на „търговията и приятел-
ството”. Преговаря по договор, който 
дава на САЩ достъп до стратегически 
военни бази в Дания.

Труман е изключително доволен и бла-
годари на Андерсън за „нейната чудесна 
и ефективна служба”, наричайки я

„най-финото човешко 
същество, което познавам”

Изтичането на мандата на Андерсън в 
Дания съвпада с клетвата на новия пре-
зидент Айзенхауер през 1953 г. Семей-
ството се завръща в Ред Уинг, Минесота, 
но Юджийн продължава да е политиче-
ски активна. 

Така девет години по-късно семейство 
Андерсън стяга куфарите. Юджийн от-
ново е първа – след като става първата 
жена сред американските посланици, 
сега става първата жена посланик, която 
е изпратена зад Желязната завеса. 

За годините в България Юджийн 
разказва как със съпруга си е трябвало 
да си пишат бележки в резиденцията, 
защото са знаели, че тя се подслушва.

Oще в началото на мандата си тя пра-
ви нещо, което е немислимо за нейните 
предшественици. Когато български уни-
формени служители изявяват намере-
нието да конфискуват стотици листовки 
с лика на Кенеди на американския щанд 
на Пловдивския панаир, тя застава пред 
милиционерите и лично започва да раз-
дава листовките на минувачите. „Може 
да се обзаложите, че полицията не посмя 
да ги издърпа от ръцете ми”, казва тя 
пред Асошиейтед прес години по-късно. 

След България Андерсън започва 
работа в ООН. И тук тя отново е първа 
– става първата жена, която говори от 
името на САЩ в Съвета за сигурност. 
Юджийн Андерсън напуска този свят 
през 1997 година. Само преди няколко 
месеца нейната внучка, Мари Дюпон, 
представи биографична книга за живота 
на баба си – Mrs. Diplomat.

ВЯРА ДЕЯНОВА-ИВАНОВА
www.bravestories.eu

Историята на първата жена 
посланик в историята на САЩ

Когато Кенеди изпрати 
Юджийн в София

Хелън Юджийн Андерсън

Протест на африкански студенти в София на 23.11.1964 г.



Д
оминиканската република 
може да изглежда екзотично 
и привлекателно място за 
мнозина, но от известно вре-
мето се превърна в кошмар за 
американските туристи. Само 

за година при тайнствени, необясними 
и дори съмнителни обстоятелства са 
загубили живота си няколко американски 
граждани, а причините за това варират 
от насилие до евентуално натравяне с 
пестициди.

Според бившия съдебен токсиколог от 
Ню Мексико и консултант на ФБР Джон 
Трестрейл, който е участвал като експерт 
в разследването на много криминални 
случаи на отравяния, включително и това 
на полубрата на Ким Чен-ън в летище 
Куала Лумпур през 2017 г., случващото се 
в Доминиканската република действител-
но изглежда съмнително и има повод за 
тревога. 

Жертви на поредицата от смъртни 
случаи са 

видимо здрави физически 
туристи на средна възраст 

от САЩ, които внезапно умират в 
хотелските си стаи в луксозни хотели в 
Доминиканската република от юни 2018 г. 
насам. Други са сериозно болни. А нещата 
изглеждат, сякаш са причинени от смър-
тоносен пестицид.

Все повече хора съобщават, че техните 
близки са починали при странни об-
стоятелства в страната през изминалата 
година, включително и магнатът в бизнеса 
с недвижими имоти Барбара Коркоран. Тя 
заяви, че  иначе здравият й брат е почи-
нал в курорт в Доминикана през април, а 
местните медицински органи са посочили 
като причина за смъртта инфаркт.

От години насам държави като Мекси-
ко, Ямайка и Сейшелските острови са си 
създали лошо реноме на опасни зони за 
западните туристи, които често са напа-
дани, упоявани с наркотици и в крайна 
сметка обирани. Понякога дори има и 
смъртни случаи. Но дори на този фон  До-
миниканската република изпъква с някои 
притеснителни истории, които звучат като 
сцени от трилър или извадени от страшен 
роман на Стивън Кинг.

Трестрейл определя цялата ситуация 
като много странна и съмнителна и раз-
казва за някои от най-тревожните случаи, 
които е намерил. „Най-трудното в случая 
е да се опиташ да разгадаеш всичко това 
от толкова далеч. Най-тревожни са онези 
случаи, при които хората умират заедно 
по едно и също време от едни и същи 
симптоми. Първо мислите за отравяне с 
въглероден диоксид, но тези случаи не 
отговарят на подобни отравяния. Един 
от различаващите се симптоми е, че 
белите дробове на жертвите са пълни с 
течност. Това ме навежда на мисълта за 
органофосфатните пестициди”, коментира 
експертът.

Органофосфатите и фосфинът от алуми-
ниев фосфид са смъртоносни химикали, 
които 

се използват за 
прочистване и 

дезинфекциране 
на хотелски стаи. Тяхната употреба неви-
наги се регулира в развиващи се дър-
жави като Доминиканската република, а 
проблемът нерядко е неглижиран. Тези 
химикали  се споменават във връзка с 
подозрителни смъртни случаи на туристи 
и други хора по света през последните 
години. Това, което буди тревога, е, че има 
твърде малко прозрачност, осведоменост 

или отчетност за използването им. 
Органофосфатите всъщност не са нещо 

ново. Те се използват още от времето на 
Втората световна война, като тогава наци-
стите дори проучват възможността да ги 
използват като химическо оръжие. През 
годините те влизат в състава на различни 
инсектициди, хербициди, нервни агенти 
и т.н.

Първоначалните доклади от аутопсията 
от Доминиканската република показват, 
че някои от жертвите са починали от оток 
на белите дробове и дихателна недос-

татъчност, а това изключва отравяне с 
въглероден диоксид или с некачествен 
алкохол. Тези симптоми обаче не изключ-
ват пестицидите като фактор.

Днес много унищожители на вредители 
използват отрови, базирани на фосфи-
на и органофосфатите. В конкретните 
случаи обаче става въпрос за често доста 
луксозни и скъпи комплекси. А експер-
тите подчертават, че аутопсиите въпреки 
огромния напредък на науката показват 
само неща, които патологът е склонен да 
види.

Полицията, политиците и хотелиерите 
в страната естествено заемат съвсем 
обяснима позиция. Макар да твърдят, че 
разследват случаите и търсят истината 
за смъртта на жертвите и настояват ФБР 
с по-големите си ресурси да направи 
допълнителни токсикологични анали-
зи, те все пак се опитват да омаловажат 
инцидентите. И дори понякога обвиняват 
медиите, че търсят сензации и пре-
експонират  случаите. Доминиканският 
министър на туризма Франсиско Хавиер 
Гарсия заяви на пресконференция, че 30 
милиона души са посетили Доминикан-
ската република и тези смъртни случаи са 

„достойни за съжаление“, 
но са само „изолирани 

инциденти“
в които медиите не трябва да се фоку-

сират толкова свирепо.
Според токсиколога Трестрейл обаче 

единственият начин карибската държа-
ва и хотелските вериги да се спасят от 
неприятното  петно върху реномето си 

не е да избягват и да заобикалят темата 
така ожесточено, а да разгадаят мистери-
ята и да представят на света истината по 
трагичните случаи. 

Един от интересните случаи е с 41-го-
дишната Миранда Уорнър. Тя умира на 25 
май – само два часа след като се наста-
нява със съпруга си в луксозния курорт 
Grand Bahia Principe на южното край-
брежие на Доминиканската република. 
Едва пет дни по-късно 63-годишен мъж 
и 49-годишната му съпруга са намерени 
мъртви в съседен хотел. Според домини-
канската полиция Уорнър е починала от 
инфаркт. Причините за смъртта на втората 
двойка се изясняват, като се очаква токси-
кологично изследване да осветли случая. 
И в трите случая обаче общ момент от 
аутопсиите е течността в белите дробове 
и дихателната недостатъчност.

На фона на тези два случая двойка от 
Колорадо съобщава, че също е имала 
подобни симптоми при своя престой в 
Доминиканската република. Те включвали 
повишено отделяне на слюнка, обил-
но потене, парене на очите и сълзене. 
След появата на симптомите двойката  
резервирала незабавен полет обратно 
към дома, за да избегне влошаване на 
състоянието си. Жената обяснява, че 
освен всичко друго е имала и силни болки 
в корема. „Сякаш резачка преминава през 
червата ми”, твърди тя.

Двойката 

съди курорта 
за 1 милион долара

Оттам отказват да им възстановят 
парите и да им дадат информация за хи-
микалите, които използват за третиране 
на стаите.

Във всеки един от тези случаи теорията 
за пестицидите изглежда най-близо до ра-
ционално обяснение за смъртните случаи 
и заболяванията. Истински сериозният 
проблем обаче е, че нещата не свършват 
само с пестицидни натравяния. Друг не-

отдавнашен случай с туристка в Домини-
канската република за малко да завърши 
фатално, след като жената си взела от 
минибара на същия хотел Bahia Principe 
безалкохолна напитка в кутийка. Но още 
след първата глътка осъзнава, че това не 
е напитка, а нещо, по-скоро напомнящо 
на белина. „Веднага усетих, че ме изгори, 
изгори устата ми, изгори езика ми. Устни-
те ми изгаряха от болка. Когато се изплюх 
в мивката в банята, видях, че плюя кръв. 
Затова продължих да изплаквам устата 
си”, обяснява жената. 

Пестицидите не звучат 
като обяснение 

и за смъртта на също принципно здравия 
67-годишен Робърт Уолъс през април. По 
думите на племенницата му той се по-
чувствал много зле, след като изпил малка 
бутилчица скоч от минибара на Hard Rock 
Hotel & Casino. Мъжът починал три дни 
по-късно.

Друг смъртен случай след питие от 
минибара на хотел Bahia Principe от юни 
2018 г. е на 51-годишната Ивет Монит 
Спорт. Близките й твърдят, че тя е изпила 
питието и след това й прилошало. За да й 

мине, тя легнала да поспи, но така и не се 
събудила, разказва сестрата й Фелесия 
Нюес пред медиите. Като причина за 

смъртта й е посочен сърдечен удар. 
Семейството на жената иска токсиколо-
гичен доклад, но все още не са получили 
никакви резултати. Те обаче не вярват 
51-годишната Ивет да е умряла случайно, 
без никакви признаци за здравословни 
проблеми преди това.

Доун Маккой също оспорва смъртта 
на съпруга си Дейвид Харисън през 
юли 2018 г. в доминикански курорт. Тя 
разказва, че след първата прекарана 
вечер в хотела съпругът й започнал да се 
оплаква от трудно дишане, а малко след 
това починал. Лекарите определили като 
причина за смъртта оток на белите дро-
бове и инфаркт. Съмненията на Маккой 
за нещо нередно обаче се засилили, след 
като се появили информациите и за дру-
ги жертви с идентични симптоми.

Още по-объркваща става ситуацията 
след необяснимата вълна от насилие 
към чужденци в страната. Бившият играч 
на бейзболния Boston Red Sox Дейвид 
Ортис беше застрелян в бара в родния си 
Санто Доминго, а случаят му е само един 
от десетки други.

Каквато и да е причината за смъртта на 
толкова американски туристи в Домини-
канската република, това със сигурност 
оказва негативно влияние върху рено-
мето на държава, иначе привлекателна 
за туристите. Дали Доминиканската 
република е опасна, или това е просто 
паника и преувеличаване – засега никой 
не може да каже със сигурност, дори и 
експертите. 
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Загадъчната смърт на американски 
туристи в Доминикана

Властите ги определят като изолирани случаи и 
се опитват да възстановят доверието в туризма  

Още един американски турист 
почина в Доминиканската репу-
блика и така броят на загадъч-

ните случаи със смърт на американци 
през последната година стават осем. 

53-годишната Лейла Кокс е почи-
нала на 10 юни в хотелската си стая в  
Excellence Resorts в Пунта Кана, съобщи 
CNN. От хотела твърдят, че преди това 
Кокс се е почувствала зле и е била 
откарана в болница, но в неделя е по-
чинала в хотелската си стая. Причината 
за смъртта, която посочват от хотела, 
е инфаркт, като цитират доклад на 
разследващите. В заявление на хотела 
се казва, че „дълбоко съжаляват“ за по-
следните инциденти в Доминиканската 
република. „Разбираме, че сигурността 

е от огромно значение за всички турис-
ти и винаги сме вземали изключителни 
мерки сигурността да е приоритетна 
за всички наши гости“, се посочва в 
съобщението. От хотела допълват, че 
си сътрудничат с местните и амери-
канските власти и поднасят искрени 
съболезнования на всички засегнати от 
последните инциденти. 

Синът на Лейла Кокс обаче изразя-
ва съмнение в твърденията на хотела 
относно смъртта на майка му и казва, че 
не вярва, че тя е починала от „естестве-
ни причини“. „Вярвам, че, ако тя се на-
мираше някъде другаде по света, извън 
Доминиканската република, щеше да е 
още жива“, казва Уил Кокс. „Надявам се 
да получа отговори“, допълва той. 

Починалите при странни 
обстоятелства вече са осем 
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Б
oгaтитe жeни мoгaт дa ce 

oĸaжaт дocтa пeчeливш 

бизнec зa няĸoи oт мeни-

джъpитe, yпpaвлявaщи 

бoгaтcтвa. Te oбaчe пpeд-

пoчитaт дa paбoтят и да ce 

гpижaт зa cъcтoяниeтo нa бoгaти мъжe.

Жeнитe в CAЩ yпpaвлявaт $14 

тpилиoнa в aĸтиви, ĸoeтo ce paвнявa 

нa бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт нa Kитaй 

и Индия, взeти зaeднo. Bъпpeĸи тoвa 

дaмитe нe ca пpeдпoчитaни ĸлиeнти 

нa ĸoнcyлтaнтитe, гpижeщи ce зa 

бoгaтcтвoтo нa зaмoжнитe гpaждaни. 

Финaнcoвитe cпeциaлиcти нe cмятaт, чe 

дaмитe и paбoтaтa им мoгaт дa дoнecaт 

виcoĸa възвpъщaeмocт нa влoжeнитe 

cpeдcтвa, пишe Fоrtunе.

Индycтpиятa тpябвa дa ycъ-

въpшeнcтвa ycлyгитe cи, зa дa мoжe дa 

oтpaзи

нapacтвaщaтa финaнcoвa 
мoщ нa жeнитe

cпopeд Шeли O`Koнъp, cъпpeдceдaтeл 

в ĸoмпaниятa зa yпpaвлeниe нa бизнeca 

Моrgаn Ѕtаnlеу.

„Toлĸoвa e вaжнo ĸoмпaниитe дa ce 

вcлyшвaт в тoвa, ĸoeтo иcĸaт жeнитe, 

ĸaтo cъщeвpeмeннo yвeличaвaт paз-

нooбpaзиeтo нa пoзициитe, зa ĸoитo ги 

нaeмaт, ĸaтo cъвeтници и yпpaвитeли”, 

дoпълвa O`Koнъp.

Жeнитe ca cтaнaли пo-oбpaзoвaни, 

нaдживявaт cъпpyзитe cи и нacлeдявaт 

бoгaтcтвoтo нa cвoитe poдитeли. Teзи 

дeмoгpaфcĸи пpoмeни cтaвaт вce пo-яв-

ни, тъй ĸaтo дaвaт нa дaмитe пo-гoлям 

aвтopитeт пpи вземaнeтo нa финaнcoви 

peшeния.

„Увeличaвa ce бpoят нa жeнитe, ĸoитo 

ce пpeвpъщaт във вoдeщaтa фигypa 

в ceмeйcтвoтo”, ĸaзa Aнди Cинг, пpe-

зидeнт нa oтдeлa Меrrіll Lуnсh Wеаlth 

Маnаgеmеnt, ĸoйтo e чacт oт Ваnk оf 

Аmеrіса. Πoд нeйнoтo pъĸoвoдcтвo 

бaнĸaтa e paзвилa peĸopднитe

17 625 нoви oтнoшeния 
c ĸлиeнти

зa пъpвoтo тpимeceчиe.

Ваnk оf Аmеrіса пpoвeждa пopeдицa 

oт cъбития Wоmеn, Lіfе & Моnеу нa 10 

paзлични пaзapa пpeз тaзи гoдинa c 

yчacтиeтo нa лeĸтopи, ĸoитo имaт бoгaт 

oпит в бизнeca.

Cпopeд дpyги pъĸoвoдитeли нa бaнĸи 

пoлът нa нaй-бoгaтитe в CAЩ зaпoчвa 

дa ce пpoмeня. Te oчaĸвaт бpoят нa 

зaмoжнитe ycпeли жeни дa пpoдължи 

дa нapacтвa.

Жените в САЩ контролират 
$14 трилиона, но ги игнорират
Финансовата им мощ нараства, но мениджърите на богатства ги избягват

Най-богатите дами, натрупали 
сами богатството си

Даян Хендрикс, една от най-богатите жени в САЩ

60
-те най-богати жени 

в САЩ, които сами са 

натрупали богатството 

си, притежават 71 млрд. 

долара, което е с 15% повече от 2017 

г., изчислиха от сп. Forbes в края на 

миналата година.

Минималната сума, с която жена от 

Америка може да попадне в прес-

тижната класация, вече е 320 млн. 

долара, като расте с 23% спрямо 12 

месеца по-рано.

Общо 24 от 60 жени в класацията 

днес са милиардери, което е с 6 пове-

че спрямо третото й издание.

Общо 7 са новите попълнения в 

подреждането, като 6 от тях са от 

Калифорния, включително и 4 звезди 

от Instagram. Най-богатото ново име 

в класацията е Анастасия Соаре, чи-

ято козметична компания Anastasia 

Beverly Hills има над 17 млн. последо-

ватели в Instagram.

Най-младата пък е Кайли Дженър, 

която навърши 21 г. през миналата 

година. Дженър, която е следвана от 

110 млн. души в Instagram, притежава 

900 млн. долара, натрупани за по-

малко от 3 г.

Номер 1 в класацията е 
Даян Хендрикс

Тя основава компанията за покри-

ви ABC Supply заедно с покойния си 

съпруг Кенет. Днес Даян притежава 

4.9 млрд. долара.

Втората позиция е за Мариан Илич 

(4.3 млрд. долара), която е съоснова-

тел заедно с покойния си съпруг на 

веригата за пици Little Caesars Pizza 

през далечната 1959 г. Днес компани-

ята има оборот за над 4 млрд. долара.

Третото място е за Джуди Фолднър 

с богатство от 3.5 млрд. долара. Ней-

ната компания Epic Systems съхраня-

ва медицинска информация за над 

230 млн. души и има продажби за 2.7 

млрд. долара през 2017 г.

Мег Уитман, ръководила eBay от 

1998 до 2008 г. и впоследствие главен 

изпълнителен директор на Hewlett-

Packard (2011-2015 г.), заема чет-

въртата позиция с 3.3 млрд. долара, 

следвана от Джонел Хънт с 3.1 млрд. 

долара.

Хънт заедно с покойния си съпруг 

основават J.B. Hunt Transport Services, 

която днес е една от най-големите 

транспортни компании в САЩ с про-

дажби за над 7.2 млрд. долара през 

миналата година.

Следват Опра Уинфри с 3.1 млрд. 

долара и Джуди Лав с 3 млрд. долара, 

наредили се пред основателката на 

Gap Дорис Фишер (2.8 млрд. долара), 

„Кралицата на Лас Вегас“ Илейн Уин 

(2.5 млрд. долара) и Линда Ресник 

(Wonderful Co., 2.4 млрд. долара).

Тейлър Суифт е втората най-млада 

жена в класацията с нейните 28 г. и 

състояние от 320 млн. долара според 

Forbes. Следват „гуруто на грима“ 

Худа Катан (34 г.) с 550 млн. долара, 

Бионсе и Ким Кардашиян Уест.
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С
имволът на долара е сред 
най-силните и добре раз-
познаваеми знаци в света. 
Той обаче е натоварен с 
много повече значение и 
символика от обозначава-

нето на американската валута.
Това е сбит символ на американската 

мечта и търговски дух, които неизменно 
вървят с него. Доларът едновременно 
обозначава ярък стремеж, очебийна 
алчност и агресивен капитализъм.

Възприеман е от популярната кул-
тура, като например в името на 
певицата Ke$ha, има го по 
тениските от „бързата 
мода” и е заимстван от 
творци като Салва-
дор Дали, който си е 
правил мустак като 
долар. Анди Уорхол 
пък го изобразява от 
акрил и ситопечат и 
създава емблематич-
ни творби, които сега 
струват фантастични 
суми.

Символът се използва 
масово в компютърния код 
и присъства при емоджи с уста във 
формата на долар, със замаян поглед и 
изплезен език. И въпреки че символът за 
долар е вездесъщ, произходът му остава 
неясен. Конкуриращи се теории залагат 
на бохемски монети, Херкулесовите 
стълбове и изтормозените търговци.

Малкият събрат на долара – малкият и 
като цяло незначителен цент – логично 
е обозначен с малко С с черта през него, 
но няма D в символа за долар. Ако тряб-
ва да търсите букви в неговата форма, 
може да различите S и може би с повече 
фантазия U. Това е причината една от 
най-популярните погрешни представи 
за произхода на символа да е, че той

означава United States
Поне в това вярва писателката, фило-

соф и прочут либертарианец Айн Ранд.
В глава от романа й от 1957 г. „Ат-

лас изправи рамене” един от героите 
пита друг какво означава доларовият 
символ. Отговорът включва следните 
думи: „достижения, успех, способности, 
съзидателната сила на човека“. И тъкмо 
поради това се използва и като запазен 
знак за безчестие. И идва от инициалите 
на Съединените щати.

Изглежда, че Ранд греши най-малкото 

защото до 1776 г. 
САЩ са известни като 

Съединени американски 
колонии и се твърди, че симво-

лът за долар е използван още преди да 
се появят Щатите.

Доларът има сравнително кратка 
история.

През 1520 г. Кралство Бохемия започва 
да сече монети, като използва сребро 
от мина в Йоахимстал, което на немски 
може да се преведе приблизително като 
Долината на Йоахим. Логично, макар 
и лишено от въображение, монетата е 
наречена йоахимсталер. Впоследствие 
названието е съкратено до талер – дума, 
която се разпространява по цял свят.

Холандската й версия – далер – 
преминава отвъд Атлантическия океан 
в джобовете и в говора на първите 
емигранти. Сегашното произношение на 
думата долар в американския английски 
запазва елементи от тази история.

Въпреки че валутата е относително 
млада, няма категоричен отговор откъде 
идва доларовият символ.

Не изглежда някой да се е заел 
специално да създаде дизайн за него, а 
формата му все още варира – понякога 
е с две черти през него, но все по-често 
се изписва само с една. Не че няма изо-
билие от интересни хипотези. Например, 
като се върнем обратно към идеята, че 

има S и U, скрити в неговата форма, се 
твърди, че това означава

units of silver – 
единици сребро

А една от най-екзотичните истории за 
произхода на символа го свързва пак с 
бохемския талер, който включва образ 
на змия върху християнски кръст. Това 
на свой ред е алюзия към историята 
на Моисей, увил бронзова змия около 
стълб, за да излекува ухапани от змия 
хора. Твърди се, че доларът може би 
произлиза от този символ.

Друга версия се фокусира върху Хер-
кулесовите стълбове – фраза на древни-
те гърци, с която са описвали носовете 
около входа на Гибралтарския проток. 
Стълбовете присъстват в националния 
герб на Испания и през XVIII и XIX век са 
върху испанския долар, който иначе е 
известен като „част от осем” – песо. Стъл-
бовете са имали флагове, увити около 
тях в S-образна форма, и не е необходи-
мо особено взиране, за да се види, че 
наподобяват доларовия символ.

Най-масово се приема теорията, която 
включва испански монети и звучи така – 
в колониите търговията между испа-
ноамериканците и англоамериканците 
е била доста оживена, така че песото е 
било законно разплащателно средство в 
САЩ до 1857 г. То често е съкращавано, 

твърдят историците – първо до P със 
S до него, изписано в горен регистър. 
Постепенно заради бързото писане на 
търговците и писарите това

P се слива със S
Испанският долар в основната си 

степен се е равнявал на американския 
долар, така че е лесно да си представим 
как би могъл да се пренесе този символ.

Както е с всичко американско в 
момента, има и партийно измерение на 
дебатите за произхода на долара.

Затова една група вярва в идеята, че 
той се е зародил на местно ниво, а друга 
е убедена, че символът е внесен отвън. 
Определено изглежда едновременно 
иронично и не чак толкова изненадва-
що, че символ, който е толкова неделим 
от националния характер на Америка, 
може да има корени в съвсем друга 
държава. Но въпреки начина, по който 
възниква, той със сигурност е американ-
ско изобретение.

Макар да не е единственият му създа-
тел, роденият в Ирландия Оливър Полок, 
богат търговец и ранен поддръжник 
на Американската революция, често е 
сочен от историците като основополож-
ник на долара.

Що се отнася до първия отпечатан 
долар, той е направен на печатна преса 
във Филаделфия през 90-те години на 
XVIII век и е дело на убеден американски 
патриот или поне категорично антиан-
глийски настроен шотландец на име 
Арчибалд Бини, който сега е по-познат 
като създателя на шрифта Monticello.

Естествено, ако искате да затъвате в 
бездънната яма на търсене на мистерио-
зен символизъм и конспирации, можете 
да се опитате да проучите произхода 
на дизайна на американската доларова 
банкнота и теориите за Окото на прови-
дението...

P+S, U+S, или откъде 
идва символът на долара

Различни теории се опитват да разгадаят произхода на знака
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Истината за викингите – 
секс, наркотици и детски 
жертвоприношения

М
оже и да си мислим, 
че сме чували и знаем 
много неща за викин-
гите, но се оказва, че не 
е така. Учените про-
дължават да откриват 

нови факти, които осветляват различни 
страни от  живота на най-разпуснатите, 
а вероятно и най-жестоките европейци. 
За мнозина скандинавските завоева-
тели са разбойници и варвари, други 
ги приемат като смели откриватели. 
Според шведския вестник „Афтонбладет“  
викингите в действителност 
са били добре поддържа-
ни мъже, заплашващи 
добродетелите на 
омъжените жени 
и пеещи отврати-
телно. 

„Ние постоян-
но правим инте-
ресни находки, 
даващи ни нови 
знания за култу-
рата в епохата на 
викингите“, разказва 
норвежкият историк 
и експерт  по викингите 
Ким Ярдар, който дава малко 
известни факти в своята нова книга 
„Повелителите на морето“.

Викингите се оказват доста суетни 
исе грижели доста за външността си, 
показват археологически находки. При 
разкопки археолозите открили пинцети, 

гребени, приспособления 
за почистване на ноктите и 

четки за зъби
Преди около 1000 години еврейски-

ят търговец Ал Тартуси посетил град 
Хедебю, намиращ се в днешна Северна 
Германия, където установил, че не само 
жените, но и мъжете се гримират. Всъщ-
ност през VIII век викингите били нещо 
като модни законодатели. 

„Богословът Алкуин Йоркски крити-
кувал кралския двор на Нортумбрия 
за това, че там са копирали дрехите и 
прическите на викингите. А това съвсем 
не е християнско поведение.“ Те освен 

това се отличавали с 
чистоплътност, която не 

е била много характерна 
за онези времена. Наричани 

са „добре сресаните сърцеразбива-
чи“, тъй като всеки ден се решели, носе-
ли чисти дрехи и се къпели всяка събота. 
„Което според мнението на британския 
монах е „заплашвало добродетелите на 
омъжените жени“, допълва  Ярдар.

Друга страна на викингите обаче е 
доста по-зловеща. От гледна точка на 
съвременния човек епохата им е била 
изпълнена с брутално насилие. „Редица 
археологически находки потвърждават, 
че 

човешките 
жертвоприношения 

заемали централно място 
в религиозните ритуали“, разказва 
Ярдар.

Най-шокиращата находка са останките 
на четири деца между 4- и 7-годишна 
възраст, които били пренесени в жертва. 
Те са намерени в култово място край 
Трелеборг на датския остров Зеландия.

За викингите човекът е бил най-
добрият дар за боговете, а децата са 
смятани за най-ефективната жертва, 
която може да се принесе. Ким Ярдар 
уточнява, че учените дълго време не 
искали да копаят в тези тъмни ъгълчета 
на историята. Причината е, че човешките 
жертви трудно могат да се съчетаят със 
съвременните представи, които имаме 
за викингите като носители на културата, 
първооткриватели и изобретатели, а не 
жестоки насилници и убийци. „Теорията, 
че викингите заради религиозните си 
вярвания са принасяли в жертва хора, 
намира все повече потвърждения в 
момента. И според мен този брутален ас-
пект на тяхното съществуване ни помага 
по-добре да разберем цялата сложност 
на епохата на викингите“, казва Ярдар. 

Не само човешките жертвоприноше-
ния, но и груповите изнасилвания по 
време на ритуали са били нещо естест-
вено за викингите и често срещани, раз-
казва още експертът. Арабският писател 
и пътешественик Ахмед ибн Фадлан на 
път за Волжка България например опис-
ва необичайна погребална церемония, 

на която станал свидетел през 921 г. край 
бреговете на Волга:

„Когато умира богат човек, те разде-
лят неговото състояние на три равни 
части. Една трета отива за неговото 
семейство, втората се изразходва за 
погребението, а 

с последната варят бира, 
която пият в същия ден

Неговата робиня се самоубива и я 
изгарят заедно с господаря й… Когато 
умира вождът, те попитали неговите 
робини: „Кои от вас искат да умрат заед-
но с него?“ Една от тях отговорила: „Аз.“ 
После Ибн Фадлан описва как жената е 
отведена в шатрата на починалия вожд 
и шестима мъже правят секс с нея, след 
което я екзекутират.

Друго откритие за викингите показва, 
че те вероятно са обичали музиката. 
Сред откритите инструменти от тяхна-
та епоха има флейта, рогове от крави, 
а наскоро в Дания бяха намерени и 
фрагменти от лира. Песните им обаче 
едва ли са се радвали на успех. Римският 
император Юлиан Апостат през IV век 
сравнявал песните на скандинавските 
племена с граченето на враните.

Еврейският търговец, който видял 
гримираните мъже в Хедебю, пък казва 
за песните им следното: „В живота си не 
съм чувал толкова отвратителни песни… 
Звуците им напомнят кучешкия лай, 
само че още по-дивашки.“

Употребата на наркотици е 
обичайна 

Шаманките от епохата на викингите са 
били много уважавани жени и от тях са 
се страхували. „В сагата за Ерик Рижия се 
разказва за гренландската шаманка Тор-
борг Веслеволве. Когато тя посещавала 
някоя къща, я черпили със сърцата на 
всички видове животни, с които разпо-
лагало домакинството“, казва Ярдар.

В много викингски гробове са откри-
ти зърна от коноп. Предполага се, че 
именно този наркотик е използван по 
време на магьоснически ритуали и е 
помагал на шаманките да изпаднат в 
транс.

Интересни находки ги представят като суетни и брутални 
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О
т най-обикновените сан-
дали с каишки до доста 
по-атрактивните цветни 
модели и вариантите с 
необичаен ток – вижте 
кои са топ тенденциите 

за лято 2019

1. Семпли сандали
Семплите сандали с тънки каишки са 

най-актуалният модел за лято 2019. Кол-
кото по-семпли и незабележими, толко-
ва по-добре. Те придават елегантност на 
визията и стоят добре на крака, без да 
привличат излишно погледа. Съчетават 
се лесно с абсолютно всяка дреха и като 
стил, и като цвят, защото не доминират и 
не изпъкват.

2. Сандали с животински 
принт

Вече безброй пъти споменавахме 
животинския принт, що се отнася до 
модните тенденции. Той присъства и 
при дрехите, и при аксесоарите, и при 
бижутата. Така че е логично да го видим 
и тук. Сандалите с животински принт са 
малко по-предизвикателни и не е лесно 
да ги включите в гардероба си. Въпреки 
това са перфектни за свободното време 
и придават доза сексапил към излъчва-
нето.

3. Сандали с интересни 
токове

Дизайнерите стават все по-изобре-
тателни, що се отнася до токчетата на 
обувките и сандалите. Това лято са ак-
туални моделите с разноцветни токове 
в интересни форми. Те са не по-малко 
удобни от класическите варианти, за-
това няма да съжалявате, ако добавите 
чифт такива към гардероба си.

4. Сандали тип платформи
Платформите са малко по-грубовати 

на вид, но компенсират с удобство. Под-
хождат на малко по-спортна, бохемска 
или street style визия. Ще се влюбите 
в тях особено ако често ви се налага 
да вървите пеша на дълги разстояния. 
Чудесни са за парка и за всекидневието.

5. Сандали в ярки цветове
Цветните сандали могат да освежат 

всеки тоалет. Затова задължително тряб-
ва да имате поне един чифт в модния 
си арсенал. Това лято сандалите в ярки 
цветове се радват на особена популяр-
ност. На кой нюанс ще заложите, зависи 
изцяло от вас и от настроението ви.

6. Сандали с 
клиновиден ток

Сандалите с клиновиден ток са нещо 
средно между ниските и високите мо-
дели. Удобни, елегантни, не прекалено 
високи, сандалите с клиновиден ток са 
топ тенденция за лято 2019. Препоръч-
ваме ви ги, ако във всекидневието си 
се обличате по-елегантно, но тънките 
токчета не са ви удобни.

От семпли до 
необикновени: 
Сандалите на 

лято 2019
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В
сички сме чували за бо-
лести от нерви, но какви 
точно недъзи възникват 
на нервна почва и има ли 
начин да се предпазим 
от тях? На тези въпроси 

отговарят специалистите по психосома-
тична медицина.

Наистина болест
На пръв поглед психосоматичните 

заболявания изглеждат някак си неис-
тински, измислени. Често ги приемат 
или за симулация, или за психично 
разстройство. Само че това е абсо-
лютно погрешно. Психосоматичните 
болести могат да се нарекат защитници 
на организма от психично разстройство 
и те са не по-малко реални от остана-
лите – просто се появяват в резултат на 
стрес, конфликт или други нефизиоло-
гични причини, обясняват специалисти-
те. Сърдечна болка например може да 
се предизвика след сериозен скандал 
с близък човек, а висока температура 
преди изпит говори за непреодолим 
страх от провал.

И тук възниква въпросът: на всеки му 
се случва да се скара с роднина, значи 
ли това, че всеки може да се разболее 
заради това? Оказва се, че психосома-
тичните болести „ходят“ повече по хора, 
които предпочитат да си мълчат, да не 
„ровят“ и да не задълбочават конфли-
кта, но така си предизвикват постоянно 
вътрешно напрежение. Човекът се 
опитва с всички сили да сподави гнева 
(страха, тревогата, чувството за вина) и 
толкова внимателно прикрива негатив-
ните си емоции, че на тях не им остава 
друг начин за проявление освен чрез 
заболяване. Но за какво иска да ни 
сигнализира болестта?

Какво разкрива?
Телесно ориентираните психотерапе-

вти намират психологическа причина 

за всяко заболяване. Така например те 
свързват астмата с трудни отношения с 
майката, безсънието – с недоверие към 

околните, женските болести – с кон-
фликтни отношения с мъжа и страх от 
него. Детските алергии и дерматити са 
резултат от емоционално напрежение 
в семейството, хипертонията – с навика 
да се поддавате на гнева си, язвената 
болест – със силно желание и опасение 
от прекалена привързаност към обекта 
на чувствата ни.

В края на краищата обаче всяка бо-
лест може да се използва неосъзнато от 
пациента като начин да си отдъхне, да 
избяга от нещо, което го плаши или му 
е неприятно, чрез нея може да съобщи 
нещо на близките си или да получи 
нещо желано. Например учениците 
често се разболяват преди контролно 
– не го правят нарочно, просто следват 
подсъзнателното разбиране: не бива 
да играеш, когато трябва да учиш, но 
може да се разболееш и да се отървеш 
от теста. Специалистите наричат този 
феномен вторично заболяване заради 
изгода. Няма статистически данни за 
верността на тези обяснения, затова и 

не ги приемаме за догма, но именно те 
ни помагат да разберем причините за 
проблема.

Стрес факторът
В съвременния живот има колкото 

искате причини за психосоматични 
разстройства. Номер едно, разбира се, 
е стресът. Развод, внезапно заболяване 

или смърт на близък, уволне-
ние, проблеми с парите 

и други негативни 
ситуации могат 

да го предиз-
викат. Стре-

сът обаче 
съпро-
вожда и 
щастливи 
събития 
– сват-
ба или 

раждане 
на бебе 

например 
по скалата за 

измерване на 
стреса е съвсем бли-

зо до развода, а личният 
успех или повишение в службата не 
отстъпват на напрежението от пробле-
мите в секса.

Най-добре е изследвана връзката 
между стреса и сърцето. През 1959 
г. американските кардиолози Майер 
Фридман и Раймонд Розенман потвър-
дили, че някои хора реагират особено 
интензивно на стреса и поради това 
са предразположени към сърдечни 
заболявания. Учените ги нарекли тип 
А – живеят в постоянен цайтнот, вечно 
напрегнати и нетърпеливи, амбици-
озни и агресивни. Това състояние не 
е без последствия – кръвното им се 
покачва, нарушава се кръвообраще-
нието, образуват се тромби, увеличава 
се рискът от сърдечно-съдови забо-
лявания. Наблюдението на Фридман и 
Розенман установило, че по-голямата 
част от пациентите под 60-годишна 
възраст, които постъпват в болници 
с остра сърдечна недостатъчност, 
били хора от типа А. Спокойните и 
неагресивни личности, определени 
като тип Б, далеч по-рядко имат нужда 
от хоспитализиране поради сърдечни 
инциденти.

Добрата новина
Колкото и да е странно, много 

психосоматични заболявания може 
да се окажат от полза за пациента. 
Така се получава, че човек започва да 
си обръща повече внимание, вниква 
в душевните си проблеми, спира се 
в забързаното си всекидневие и се 
замисля какво не му достига, какво му 
липсва, за да е спокоен и щастлив.

Струва ли си обаче да се разболява-
ме, за да разберем, че нещо не върви 
както трябва? Не е ли по-добре да 
се научим да бъдем по-устойчиви на 
стреса, след като е невъзможно да го 
избегнем? Специалистите съветват 
да се опитаме да направим живота си 
по-комфортен, като създадем отноше-
ния с околните, основани на доверие 
и подкрепа, изясним си собствените 
чувства и желания, започнем да споде-
ляме какво ни вълнува и към какво се 
стремим. Основните начини за целта са 
автотренингът и релаксацията. Здраво-
словният начин на живот, работа, която 
ни носи радост и удовлетворение, и не 
на последно място – почивка по наш 
вкус са основни фактори за хармонич-
ното ни емоционално състояние. Най-
важното: приемете, че не можете да 
се промените, а трябва да се обичате 
такива, каквито сте.

Психосоматика, или 
как емоциите влияят 
на здравето ни
Приемете, че не можете да се промените, а 
трябва да се обичате такива, каквито сте
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Работното място носи 
най-много стрес
Всекидневните ситуации са предизвикателство за тялото и ума

В 
днешно време стресът ни 
дебне отвсякъде – още 
със ставането от леглото 
се сблъскваме със ситуа-
ции, които са предизви-
кателство за тялото и ума 

ни и преодоляването им ни натовар-
ва всекидневно. Вечното бързане, 
задръстванията, милионите задачи, 
децата, работата, къщата... Нещата, за 
които мислим, са толкова много, че 
понякога имаме чувството, че буквално 
ще гръмнем.

А от всички места, на които може 
да изпитаме стрес, работата 
се оказва най-предиз-
викателното. Първо, 
защото там нямаме 
много възможност 
да му противо-
стоим, и второ, 
защото зависим 
от тази работа. 
Тоест дори са-
мото ходене на 
работа предста-
влява стрес.

Сред всички 
причини да се чувст-
ваме нервни в работата 
обаче има няколко, които 
държат челни позиции.

Ето някои от основните причини за 
стрес на работното място:

Нежелана работа
От всички видове стрес на работното 

място да не искаш това да е работното 
ти място е най-големият. Работата в 
края на краищата трябва да доставя 
удоволствие и освен в много спешни 
случаи, когато намирането на работа е 
въпрос на непосредствено оцеляване, 
да работиш някъде е редно и да е при-

ятно освен пол-
зотворно. Много 

хора обаче търпят 
с години да работят 

нещо, което не ги удо-
влетворява, а това води 

със себе си не само стрес, но 
и много повече нещастия – заболя-

вания, неврози и ниско самочувствие.

Лоши отношения 
с колегите

Едно е да не се разбираш с някого в 
трамвая, друго е всеки ден да търпиш 
хора около себе си, с които на всичко-
то отгоре трябва да работиш. Лошите 
отношения на работното място могат да 
превърнат всяка работа в ад – дори и 
тази, която при други обстоятелства би 
ви носила удоволствие.

Неадекватно 
заплащане

Работите много, разбирате се с 
колегите си, всичко е наред, но... едва 
връзвате двата края. Ето така хората 
започват да работят на две и повече 
места – когато на нито едно от тях не 
им плащат достатъчно. Разбира се, 
това води до много стрес, защото вие 
сте само един, а работата е като за... 
четирима! Другото, което може да ви се 
случи и е често срещано – наети сте за 
една позиция, но вършите работата и за 
друга или дори за още няколко.

Лоши условия 
на работа

Има професии, при които условията 
на работа са причинители на стрес 

сами по себе си – ако работите на 
студено, мръсно, неподдържано място 
или на такова, което представлява 
опасност за живота и здравето.

Работа, която околните 
не харесват

Ако работите нещо, което е неприят-
но за други хора, пригответе се за още 
стрес. Чиновниците например сигурно 
попадат в тази графа, особено тези, 
които работят в институции с непрес-
танен поток от хора. 

Ако сте служител, при когото всеки 
ден идват хора и се оплакват или тряб-
ва да плащат сметки, сто процента сте 
стресирани повече от желателното.

Неясно 
бъдеще

Всеки постъпва на работа с някаква 
идея за това как ще се развие там в 
идните месеци и години. Изключение 
правят повечето от студентите, които 
работят през лятото просто за да изка-
рат някакви пари. Всички останали вла-
гат някакви емоции и градят планове за 
това как ще се развие кариерата им на 
съответното място. 

Ако обаче бъдещето е неясно, не 
знаете дали утре ще имате този стол 
и това бюро (образно казано) или ще 
бъдете уволнени или съкратени, това 
превръща изпълнението на работните 
задължения в изключително труден 
и стресиращ процес. Стабилният 
работодател със сигурни доходи и план 
за бъдещето е ключов фактор за това 
човек да се чувства спокоен, вършейки 
работата си. Това следва да е цел за 
всеки от нас.

В противен случай ще сме не просто 
стресирани, а нещастни. А да си нещас-
тен поне по 8 часа на ден е ужасно.
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Резенчета лимон на 
нощното шкафче 
правят чудеса

У
чени препоръчаха да готвим 
зеленчуците с повече зехтин, 
за да извлечем от тях макси-
мални ползи за здравето си.

Според изследване на университета 
в Болоня готвенето на зеленчуци с 
повече зехтин улеснява освобожда-
ването и усвояването на биоактивни 
съединения.

Резултатите от изследването на ис-
панските учени разкриват механизми, 
с които гастрономията влияе върху 
ползата от средиземноморската диета. 
Известно е, че тя укрепва сърцето, 

кръвоносните съдове и подобрява 
метаболизма.

Запържването на основата за ястията 
– т. нар. софрито, е много характерно за 
Средиземноморието. Затова учените са 
се заели да оценят ефекта на допъл-
нителния зехтин върху биоактивните 
съединения в доматите, кромида и 
чесъна. Според тях тази комбинация 
съдържа 40 различни феноли и много 
каротеноиди. Приемането им се свърз-
ва с подобряване на параметрите за 
риск от сърдечно-съдови проблеми и 
инсулинова чувствителност.

Витамин D защитава 
жените от диабет и 
сърдечни болести

Ч
инийка с лимон на нощ-
ното шкафче ще направи 
чудеса за настроението и 
тялото ни.

Лечебните свойства на 
лимоните са известни и 

използвани още в най-древни времена. 
Лимонът е натурален антиоксидант. 
Месестата му част съдържа органични 
киселини, пектинови вещества, флаво-
ноиди, витамини, като най-голямо е ко-
личеството на витамин С. Най-важните 
свойства на лимона са антимикробно, 
антисептично, тонизиращо, антивирус-
но и диуретично.

Сайтът Bright Side описва няколко 
ползотворни ефекта от резенчетата 

лимон до леглото ви.
Един от тях е, че чинийката с лимон 

ще ви помогне да релаксирате по-
лесно. Цитрусовият аромат намалява 
безпокойството и помага за облекча-
ване на напрежението след тежък ден. 
Ако нямате лимоново етерично масло, 
използвайте парче лимон.

Концентрацията и вниманието ви ще 
се подобрят. Лимонът има още едно 
невероятно свойство – когато човек 
вдишва аромата му всеки ден, става по-
концентриран, подобряват се паметта и 
умствената дейност. Дори на работното 
място хората правят по-малко грешки, 
когато има аромат на лимон, са устано-
вили японски учени.

Киселият цитрус ще подобри и 
настроението ви. Етеричното масло 
от лимон е доказано средство срещу 
депресия. Преди да пиете всякакви дру-
ги лекарства, първо пробвайте с този 
слънчев плод.

Зеленчуци с много зехтин – 
полезни за здравето

Н
ово изследване показа, че 
жените в постменопауза мо-
гат да използват хранителни 
добавки като средство за 

защита срещу сърдечно-съдови боле-
сти. Витамин D и добавките естроген 
могат да намалят редица индикатори 
за метаболитен синдром като затлъс-
тяване, хипергликемия, инсулинова 
резистентност и диабет тип 2.

Метаболитният синдром засяга 
между 30 и 60 процента от жените в 
постменопауза в света. Свързаните 
с метаболитния синдром рискови 
фактори за жените се увеличават с 
напредването на възрастта и загубата 
на естроген.

„В рамките на изследването ниско-
то ниво на естрадиола увеличи риска 
от метаболитен синдром за жените в 
постменопауза, които са засегнати от 
недостиг на витамин D”, заяви Джоан 
Пинкъртън от Северноамериканското 
дружество по менопауза. Естрадиолът 
е лекарство, което се приема от засег-
нати от недостиг на естроген жени в 
постменопауза.

Те помагат за по-пълноценна почивка, 
могат да оправят и настроението
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При доктора на преглед е мъж с 
оплакване, че го сърби гърба.

Доктора:
- Съблечете се.
Мъжът се съблича, докторът го 

огледал и пита:
- Пушите ли?
- Не!
- Пиете ли?
- Не!
- С мацки занимавате ли се?
- Не!
- Поздравления! Растат ви крилца!

� � ☺
Автобус. До перфоратора стои 

тригодишно момиченце и едър баща. 
Момиченцето къса билетчетата за 
автобуса на малки парченца и ги пуска 
на земята.

– Миме, моля те престани! – шепне 
бащата.

Никаква реакция.
– Миме, казах ти да престанеш! – 

повишава глас бащата.
Отново никаква реакция.
– Абе ти защо не ме слушаш бе, 

детенце! – крещи бащата.
Мимето вдига глава изненадано и с 

пълна сила извиква:
– А на тебе мама, като ти казва да не 

пикаеш в мивката, ти що не я слушаш, 
а?

� � ☺
Психиатър пита малко момиченце:
- Как се казваш?
- Петя.
- А на колко си години?
- На 5.
- Кой сезон е сега?
- Лято.
- Е как е лято? Ти днес с палто ли 

излезе от вас?
- Да.
- А снежен човек прави ли?
- Да.
- Е какво лято е тогава?
- Ами скапано!

� � ☺
- Мамо, защо татко е без коса?
- Защото е много умен, моето дете.
- А ти защо имаш толкова коса?
- Млъкни и си изяж закуската!

� � ☺
4-годишният Иванчо разсъждава: 

„Добре де, ритнах я, оскубах я и я 
захапах - защо още не е разбрала, че я 
харесвам?!”

� � ☺

Днес беше рожденият ден на тате и 
му подариха пари. Утре ще ходим да 
купим обувки на мама!

� � ☺
- Мамоо, защо имам големи крака?
- Защото като малък те оставяхме да 

ходиш бос.
- Ох бе, мамоо, що не ме оставяхте 

да ходя и без гащи!

� � ☺
Жена избира ламиниран паркет:
- Трябва ми нещо практично и здра-

во за детската стая.
- Колко деца имате?
- 6.
- Препоръчвам ви да асфалтирате!

� � ☺
Ваканцията свърши. Отидохме да 

приберем децата от баба им и дядо 
им на село. Първият, който тичаше 
радостно към нас, беше дядо им...

� � ☺
- Честита рожба! Как го кръстихте?
- Ясен - на баща му, че и той е едно 

дърво...

� � ☺
Дете гледа опера с родителите си и 

коментира:
- А ние в детската градина, като кре-

щим така - ни наказват...

� � ☺
- Мамо, какво е 

това „биде”?
- Ами това, моето 

момче, е едно порце-
ланово, като тоалетна-
та чиния, оттам се пуска 
водичка и си миеш...нали 
знаеш кое...

� � ☺
- Мхм, ми не е това! - клати 

глава малкият умник.
- Добре, кажи ми го в изрече-

ние!
- „Той биде обесен...”

� � ☺
Когато попитах малкия Гошко какъв 

иска да стане, той без колебание рече:
- Ерген като чичо Ваньо.

Много хора се учудиха, но най-изу-
мена остана леля Тинка, съпругата на 
чичо Ваньо...

� � ☺
Две приятелки си говорят:
- Ауу, синът ти как прилича на мъжа 

ти!
- Да бе, и аз все се чудя...

� � ☺
- Момченце, какъв искаш да станеш, 

когато пораснеш?
- Тъпатнар!
- Е как така?!
- Ми всички казват: Глей го тоя тъпа-

нар ква кола кара! Виж го тоя тъпанар 
какъв апартамент си купи...

� � ☺
„Жената е удивително същество - 

има рожден ден, но година на ражда-
не - НЕ!”

� � ☺
Ще скачам за първи път с парашут. 

Хубаво е, че ще е с инструктор. Дойде 
човекът, върза се за мен и скочихме. 
Сред писъка на вятъра и моя успях да 
го чуя как изкрещя в ухото ми:

- От колко време сте инструктор?

� � ☺
- Иванчо, баща ти бие ли те?
- Ние сме 10 братя, аз съм най-

малкият - докато стигне до мене, се 
изморява...

� � ☺
Катаджия спира шофьор:
- Вашите документи, моля.
- Здрастиии! Че нали ми ги взехте 

миналата седмица?! Загубихте ли ги?!

� � ☺
- Ти чий син си?
- Аз и тате не знаем, а мама не иска 

да каже....

� � ☺
Чудя се в аптеката какви презерва-

тиви да си взема - черни ли - като Jeep, 
или червени като Ferrari?

- Господине, като ви гледам - вие сте 
за зелени - като УАЗКА....

� � ☺
- Пешо, що си тъжен?
- Абе, моята участва в „Смени жена-

та”?
- Е и?
- Е, чуждата си отиде, ама моята не 

си дойде...

� � ☺
В последно време не съм чувала 

вицове за Иванчо - вероятно вече е 
завършил, завалията...

� � ☺
Учтив СМС от възпитан мъж към раз-

пасаната му жена: “На майка те моля, 
прибери се у дома!”

� � ☺
- Докторе, мъжът ми не е добре - 

изяжда чашката от кафе, оставя само 
дръжката...

- Този наистина не е добре - та дръж-
ката е най-вкусна!!!

� � ☺
- Скъпа, много те моля, говори по-

тихо и маалко по-бавно, че от половин 
час се опитвам да разбера за какво си 
абсолютно права.

� � ☺
Мъж чете SMS в телефона на жена 

си: “Чакам те днес на еди-кой си адрес. 
Вино, шампанско, секс с мен. Твой 
Иван…”

Мъжът побеснял, скрил се с бинокъл 
в апартамента отсреща и започнал да 
наблюдава.

Пристига спортен автомобил, от 
него излиза Иван, в костюм, с часовник 
за няколко хиляди долара, обувки от 
крокодилска кожа.

От задната врата излиза жената. 
Качват се в апартамента, щорите са 
вдигнати. Отначало пият скъпо вино в 
кухнята, след това отиват в спалнята…

Иван се съблича, оказва се здрав 
красавец, бицепси, трицепси, плочки 
на корема, с шоколадов загар, отвся-
къде перфектен.

Разсъблича се съпругата: коремът й 
виси, ръцете й висят, целулит нався-
къде…

Мъжът сваля бинокъла от очите си, 
закрива лицето си с ръце и казва:

– Ужас, как ми е неудобно пред 
Иван!

Виц в снимка

- Мамо, мамо, как-

во е това оргазъм? 

Мамо, защо мълчиш?

- Виж сега, хлапе, 

проблемът не е във 

въпроса, а в това, че 

целият автобус чака 

отговора...
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РУЛО 
от тиквички

СЛАДКО  
спаначено руло

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: “Как”, “Тамарина гара”, Орис, Маратон, Тарапана, 
“Соларис”, Валог, Мак, Лиман, Политикани, Сенат, Котик, Тези, Тан 
(Карой), Натан (Жак), Барака, Кок, “Калин”, Ратенов, Сакар, Нанос, 
Ло, Полицай, Шамар, Лик, Сабат, Пират, Кана, Сатир, Пирон, Номад, 
Чар, Болид, Вана, Ким, Гавот, Порт, Балет, Илитерат, Раритет, Инана, 
АПА, Селен, Траки, Спор, Ливер, Ара, Акар, Нет, Таз, Аланин, Кан, 
Налим, Анализи, Варел, Ина, АК, Параван, АК, Ити, Елиминатор, 
Илот, СИВ, Какао, Кантора. 

ОТВЕСНО: Кър, Пас, Самолетоносачи, Асинара, Малинак, “Латам”, 
Ревен, Рев, “Караман”, Сибир, Билет, Вал, Арарат, Кацар, Гатер, На-
вик, Китин, Накат, Бален, Тарама, Нос, Калай, Повет, Каленик, Дан, 
Потир, Пилот, ЗИЛ, “На”, Вотан, Ширит, ИРА, Мао (Дзъдун), Ваталин, 
Народ, Инари, Рат, Ралик, Раман (Чаидрасекхара), Плака, Ток, Са-
рот (Натали), Банат, Воини, Ани, Ра, Агитатор, Нарта, Алани, Топ, 
Керес (Паул), Конте, Скала, Ит, Рамазан, Ило, Нина Николина, Ва-
поризатор, Саки (Ариго), Авокадо, Тар, “Никита”. 

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Да ви е сладко!  Цвети
СУДОКУ

Продукти
»  1 ч.ч. нарязан спанак;
»  3 яйца;
»  1 ч.ч. захар;
»  1 ч.ч. брашно;
»  1 ванилия;
»  1 бакпулвер;
»  1 банан;

 ЗА КРЕМА:
»  1 крем нишесте;
»  500 мл прясно мляко;
»  1/2 ч.ч. захар.

С
лагаме захарта във врящото мляко, до-
бавяме нишестето, разтворено в малко 
мляко, и сгъстяваме.

Разбиваме захарта и яйцата, добавя-
ме спанака, ванилията, бакпулвера и брашното.

Изсипваме върху покрита с хартия за печене 
тава. Печем на 180 градуса 15 минути. Изважда-
ме готовия блат върху кърпа и навиваме, за да 
си „запомни” формата. След 5 минути развиваме, 
намазваме с крема, слагаме банана по средата 
и пак завиваме. Готово е да се сервира след 4-5 
часа, за да поеме всички съставки.

Т
иквичките се 
настъргват и 
се посоляват, 
оставят се да 

си пуснат водата за 
10 минути и ги отцеж-
дат. Добавят яйцата, 
изварата, настръгания 
кашкавал, черен пипер 
и малко сол на вкус. 
Върху хартия за пече-
не, намазaна с олио, се 
изсипва сместта и се 
пече до зачервяване на 
200-210 градуса. После 
намазвате с крема си-
рене. Пълнежът може 
да бъде всякакъв по 
ваше желание.

Продукти
»  2 средно голями 

тиквички;
»  3 яйца;
»  250 г извара;
»  200 г настърган 

кашкавал;
»  олио;
»  черен пипер и 

сол на вкус.
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Б
етон от стъкло е на път 
да направи революция 
в света на строителните 
материали и да намали 
съществено разходите в 
строителството. Един от 

най-главните и скъпите компоненти на 
бетона е пясъкът, който трябва да се 
добие, почисти от примеси и сортира и 
затова нищо чудно, че учените искат да 
го заменят с нещо друго.

Според изследователите от универ-
ситета „Дикин“ в Австралия алтернатива 
може да бъдат малките частици стъкло, 
които са непригодни за преработка. 
Учените твърдят, че създаденият на 
основата на стъкло бетон е способен не 
само да осигури здравина на конструк-
циите и да ги направи по-евтини, но и 
да почисти планетата от боклуците.

Въпреки че стъклото се смята за 
относително

екологичен материал
неговите дребни частици не могат да 
се преработват заради сложността на 
сортиране. В момента човечеството 
разполага с огромни запаси от старо 

стъкло, които може да се използват в 
строителната сфера.

Сътрудниците от университета 
предлагат стъклото да се използва в 
полимербетона – сравнително нов 
строителен материал, който няма 
недостатъците на циментовия бетон. 
Неговите пори са запълнени не със 
стандартните скрепващи материали 
като цимента и силикатите, а с полиме-
ри. Благодарение на тях бетонът лесно 

се справя с влагата, температурните 
промени и дори въздействието на 
химическите вещества. Раздробеното 
стъкло, което се предлага да бъде из-
ползвано вместо пясъка, е способно да 
усили тези свойства.

Според създателите новият бетон 
успешно е преминал всички тестове 
за здравина, доближавайки се по този 
показател до най-надеждния тип бетон 
в момента – M-1000.

Човечеството разполага с огромно количество 
старо стъкло, което може да се използва

Бетон от стъкло 
готви революция в 
строителството

С
лед Далас и Лос Анджелис 
гражданите на австралий-
ския Мелбърн ще трябва да 
се оглеждат зa летящи коли 

над главите си. Uber избра въпросната 
локация за тестовете на своите летящи 
таксита.

Uber възнамерява да започне 
тестовете на своите електрически 
машини UberAir с вертикално изли-
тане и кацане през 2020 г., или три 

години преди очакваната премиера на 
услугата. В Мелбърн летящите таксита 
ще превозват пътници от един мол до 
летището. Това е разстояние, което 
обикновено се изминава за 25 минути 
с кола, докато с летящо такси отнема 
само 20 минути.

Uber работи и с NASA за създаването 
на система за въздушен контрол, която 
трябва да управлява флотилията от 
летяща коли.

Тестват летящите таксита 
на Uber и извън САЩ

Google показа 
първо в Twitter 
новия Pixel 4

G
oogle използва един доста 
нетрадиционен начин за 
компанията, за да предста-
ви най-новия си хардуе-

рен продукт – смартфона Pixel 4.
Технологичният гигант предложи 

на последователите си в Twitter 
възможността първи да видят новия 
дизайн на четвъртото си поколение 
смартфони, като така предложи 
поле за размисъл.

Под публикацията се разразиха 
редица паралелни дискусии около 
старите проблеми на модела, като 
дори акаунтът на Google се включи 
в тях.

Една от тях показва проблем с 
екрана на Pixel 3, в който визуализа-
цията изчезва зад вибрираща бяла 
стена. Това е един от важните казуси 
за решаване пред инженерите, за-
щото при конкурентите от Samsung, 
Huawei и iPhone не се срещат 
подобни неприятности.

Все още няма официална инфор-
мация за техническите специфики 
на устройството, като изключим 
тройната камера на гърба, която се 
вижда добре от снимката.
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3
1-годишна актриса свидетел-
ства пред съда в Ню Йорк, че 
е била замесена в дейността 
на тайната секс организация 
на групата Nxivm („Нексиум”) 
от Алисън Мак, известна с 

ролята си в сериала Smallville.
Жената, представена с името Никол, 

твърди, че е била превърната в „роби-
ня” на организацията и е изнудвана да 
си мълчи.

Прокурорите в САЩ не разкриват фа-
милното й име, за да защитят самолич-
ността на свидетелката. Жената, която 
не е обвиняема, в продължение на три 
дни даваше показания по мащабното 
дело, свързано с Nxivm – организация, 
която се рекламира с това, че предлага 
класове по самопомощ, в които според 
прокуратурата са взели участие над 17 
000 души по целия свят.

Сред обвиненията срещу основателя 
на Nxivm Кийт Раниъри са такива за

рекет, 
секс трафик

сексуално използване на дете и 
трафик на хора. Той вече пледира, че е 
невинен по всички обвинения.

В показанията си Никол разказва, че е 
работила като актриса в Лос Анджелис, 
но решила да се премести в Ню Йорк 
с идеята, че това може да помогне на 
кариерата й. Бившият й приятел, актьор 
в телевизионен сериал, й препоръчал 
преди това да премине през програма 
от курсове, носеща името „Източникът”. 
Курсовете се провеждали в северната 
част на щата Ню Йорк, където проти-
чали и други класове, предлагани от 
организацията Nxivm.

Бившият й приятел й разказал за 
успешните и известни хора, свързани с 
Nxivm, сред които и споменатата вече 
актриса Алисън Мак.

В показанията си актрисата Никол 
разказва как от самото начало не се е 
чувствала комфортно с някои аспе-
кти на Nxivm. Членовете на групата 
боготворили основателя Кийт Раниъри 

и казвали, че той е най-умният човек в 
света.

„Обетът”
През февруари 2016 г. тя изпраща 

имейл на Алисън Мак с притесненията 
си. Тогава Мак се среща с нея в луксо-
зен хотел в Манхатън, за да обсъдят 
менторска група само от жени, част от 
Nxivm, наречена The Vow („Обетът“).

Членове, които са служили като 
„ментори”, се притискали едни други 
чрез страхове, за да станат по-силни 
физически, ментално и емоционално. 
По-късно Никол разбира, че групата 
е наричана и DOS. Мак обещава на 
колежката си актриса, че групата ще я 
накара да се чувства по-добре. За да 
разбере каквото и да е за организация-
та, Никол е трябвало да даде „косвена 
жертва” – информация, която ще нанесе 
щети на семейството и на най-близките 
й хора.

Пред съда Никол разказва, че Мак я е 
убедила да напише писмо, адресирано 
до местен вестник, в което обвинява 
собствения си баща в сексуално посе-
гателство.

Едва след като взела клеветническите 
писма, Мак разказала на Никол, че „Обе-
тът” е доживотен ангажимент и включва 
това всяка нова жена член да бъде „леко 
жигосана, като татуировка”.

След като станала част от групата, 
на актрисата било казано, че вече е в 
отношения на „господарка и робиня” с 
Алисън Мак. Заповядали й да не спи с 
тогавашния си приятел и да се отдаде 
на целибат за три месеца. След из-
вестно време Никол настояла Мак да я 
освободи от групата.

Отговорът на актрисата от Smallville 
бил, че „не може да го направи без 

значение колко сълзи ще пролее 
Никол, защото това би я научило, 
че със сълзи ще може да се измъкне 
от всичко”.

„Сега бъди 
добра робиня”

Впоследствие Мак дава на Никол 
задача – да търси контакт с Раниъри, 
докато той й отговори. Тя изпълнява на-
реждането и изпраща няколко имейла 
на основателя на Nxivm, но не получава 
отговор. Мак й дала насока – некол-
кократно й писала: „Как привличаш 
вниманието на най-умния мъж в света?”

В крайна сметка Раниъри поканил 
Никол на разходки, по време на които 
двамата провеждали дълги лични раз-
говори. Една сутрин преди една от тези 
разходки Мак наредила на Никол да 
каже на Раниъри, че Никол ще направи 
всичко, което той поиска от нея. Думите 
на Мак били: „Сега бъди добра робиня.”

Раниъри отвел Никол в къща, където 
поискал от нея да свали дрехите си и 
отправил коментари относно тялото й. 
След това я накарал отново да се обле-
че, но и да прикрие очите си. Качил я в 
кола и я отвел в гориста местност.

Никол твърди пред съда, че е отведе-
на в малка хижа, от която помни само 
една маса. Там Раниъри отново я на-
карал да си свали дрехите, след което 
вързал ръцете и глезените й за ъглите 
на масата. Все още с превръзка на 
очите, усетила как някой започва да я 
задоволява орално. Все още неосъзна-
ла напълно какво й се случва, Раниъри 
започнал да я разпитва за сексуалния й 
живот. В този момент тя разбрала, че в 
стаята има и друг човек.

По-късно разбира, че жена е била 
тази, която е практикувала орален секс 

с нея, докато Раниъри е водел разпита 
си. Става дума за същата жена, за която 
прокуратурата твърди, че е имала 
сексуални взаимоотношения с Раниъри, 
докато е била непълнолетна.

Прокуратурата казва й друго – че 
случилото се с Никол е било записано 
на видео без нейното знание.

Когато Раниъри я попитал дали е 
добре, тя отговорила с „да”. След това 
основателят на Nxivm я отвел в същата 
къща, в която първоначално трябвало 
да покрие очите си, и чак там свалил 
превръзката. Отново я попитал дали 
е добре. По думите на Никол тя била в 
шок, но все пак отговорила положител-
но.

По-късно по думите на Никол Мак 
поискала от нея

да подпише 
договор

в който се казвало, че Никол добро-
волно участва във всички дейности и 
е наясно с риска от психологически 
физически травми, „временни и пер-
манентни увреждания, между които и 
парализа”.

Тя така и не подписва договора. След 
като през 2017 г. най-накрая напуска 
Nxivm, иска от Мак злепоставящите 
писма, които същата я е накарала да 
напише. Мак отказва да ги върне.

Въпреки това пред съда Никол ко-
ментира, че от тогава до сега не е имало 
момент, в който да не е благодарна, че 
вече не е в онази ситуация.

Жертва на организацията 
разказа пред съда как е била 
превърната в робиня

За секс култа Nxivm – 
от първо лице

Алисън Маск в съда

Алисън Маск
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ОВЕН
Изненади, 
свързани с 
неочаквани 
срещи, теле-
фонни раз-
говори или 
съобщения. 
Възможно 
е събитията 

да ви предизвикат да вземете важно 
решение. Ще ви се наложи да насочи-
те енергията си към неговото изпъл-
нение. Изненадите през тази седмица 
ще бъдат интересни, защото ще са 
свързани с ново развитие на някои 
събития, възникнали през изминалата 
седмица.

ТЕЛЕЦ
Трудни 
моменти в 
семейни, 
приятелски и 
професионал-
ни отноше-
ния. Недора-
зумения или 
прояви на не-

търпимост и липса на търпение. Ваши 
минали грешки или неизпълнени 
обещания сега ще се окажат в основа-
та на събития с неприятно развитие. 
Опитайте се да следвате спокойно и 
мъдро събитията. Ще имате специал-
ни очаквания свързани с човек, който 
живее в същото населено място.

БЛИЗНАЦИ
Възможност 
да се на-
сладите на 
приятно и 
продуктивно 
време. Може 
да отсъствате 
от работа, 
но едва ли 

заради неприятни ситуации или про-
блеми. Ще следите събитие в живота 
на човек, с когото работите заедно 
или който живее в близост до вас. 
Неочакван разход ще е причина за 
неприятен спор. Динамичен социален 
живот с възможности за създаване на 
нови познанства.

РАК
Положителни 
емоции, свър-
зани с лятната 
ваканция. Ще 
се радвате на 
малките удо-
волствия и на 
радостни но-
вини. Трево-

гите или притесненията, които имате 
за бъдещето си, няма да изчезнат, но 
тяхното разрешаване едва ли зависи 
от вас точно сега. Очакват ви големи 
финансови разходи. Не допускайте 
лесни спорове и конфликти.

ЛЪВ
Новите ви 
познанства ще 
са емоционални 
и вълнуващи. 
Напрежение в 
отношенията ви 
с жена, която ще 
се опита да ви 
манипулира, да 

наложи волята си или да ви злепоста-
ви пред други хора. Мнозина от вас 
ще се зарадват на успешното разви-
тие на свои планове. 

ДЕВА
Неочаквано 
развитие на ваш 
план, свързан 
със семейството 
ви. Ако имате 
очаквания, 
свързани с обе-
щания за услуга 

или съдействие, ще останете разоча-
ровани. Някои от основните планове 
за близкото ви бъдеще ще изискат 
по-пестеливо планиране. Седмицата 
може да бъде запомнена с неприятно 
събитие.

ВЕЗНИ
Ще преживеете 
разочарование 
поради опити за 
манипулация или 
измама от страна 
на мъж. Едва ли 
ще преживеете 

голяма загуба в материален смисъл, 
но емоционално няма да е приятно. 
Предстои ви да разрешавате различ-
ни проблеми. Хубавото е, че всяко 
едно такова преживяване ще си има 
много практично решение. Избягвай-
те конфликтите.

СКОРПИОН
Склонни сте да се 
тревожите за не-
значителни неща. 
Не създавайте с 
припряността си 
хаос. Очаквайте 
приятна изненада 
от страна на мъж. 

Ще получите важна информация или 
предложение, свързано с работата ви, 
което може да обмислите, но не бива 
да пренебрегвате.

СТРЕЛЕЦ
Може да 
останете 
разоча-
ровани 
от страна 
на хора, 
които са ви 
обещали 
съдействие 
- ще се 

окажете подведени от неизпълнени 
обещания и невярна информация. 
Седмицата не вещае загуби, но ще 
преминете през изпитания. Бъдете 
отворени за новото. Промените в 
любовния ви живот ще са благопри-
ятни за вас.

КОЗИРОГ
Планове 
или анга-
жименти с 
жена, която 
живее в 
друго насе-
лено място. 
Трябва 
да пред-
приемете 

конкретни стъпки към промяна. 
Някои от вас ще направят разходи, 
свързани с документи. Податливи сте 
към здравословни неразположения. 
Ако имате домашни или жилищни 
проблеми, тяхното разрешаване ще 
стане по-трудно през тази седмица.

ВОДОЛЕЙ
С лекота 
ще създа-
вате нови 
познанства 
с хора от 
разстоя-
ние. Едно 
събитие ще 
ви напомни 
за ваша 

стара любов или романс от миналото 
ви. Повече отговорности, свърза-
ни с образованието на дете (ако 
сте родители) или с развитието на 
негова дарба. Избягвайте хора, които 
ви притискат с капризи или с клюки. 
Семейството ви ще е мястото, където 
ще се чувствате комфортно.

РИБИ
Очакват ви 
натоварени 
дни и срещи: 
семейни, 
приятелски 
и профе-
сионални, 
които ще 
ви заредят 

с положителни емоции. В любовта 
преживяванията ви ще са сложни 
заради напрежение от ваша страна. 
Ако пътувате, бъдете внимателни с 
личните си документи.
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В
МW paзceĸpeти нoвoтo 

пoĸoлeниe ĸoмби 3-Ѕеrіеѕ 

Тоurіng. Πyбличнaтa пpe-

миepa нa aвтoмoбилa щe 

ce пpoвeдe пpeз eceнтa нa 

2019 г. нa aвтoмoбилнoтo 

излoжeниe във Фpaнĸфypт. Cлeд тoвa 

тpъгвaт пpoдaжбитe.

Двигaтeлнaтa гaмa e взeтa oт eднoи-

мeнния ceдaн. Tя вĸлючвa нoви 4-ци-

линдpoви двyлитpoви тypбo aгpeгaти, 

ĸoитo paзвивaт 184 ĸ.c. (вepcия 320і) и 

258 ĸ.c. (вepcия 330і). Дизeлoвaтa гaмa 

e пpeдcтaвeнa oт двyлитpoв двигaтeл 

c мoщнocт 150 ĸ.c. (318d) и 190 ĸ.c. 

(320d), ĸaĸтo и c 265-литpoв тpили-

тpoв шecтцилиндpoв aгpeгaт (330d). B 

дoпълнeниe нoвaтa вepcия e пoлyчилa 

М340і c 3.0-литpoв бeнзинoв двигaтeл c 

мoщнocт 375 ĸoнcĸи cили. Cлeдвaщaтa 

гoдинa ĸoмбитo щe пpидoбиe

и xибpиднa 
мoдифиĸaция

Aвтoмoбилът e oбopyдвaн c 

8-cтeпeннa aвтoмaтичнa тpaнc-

миcия. Зa пъpвoнaчaлнитe 

дизeлoви aгpeгaти ce пpeдлaгa 

шecтcтeпeннa мexaничнa тpaнc-

миcия. Boдaчът paзпoлaгa c динa-

мичeн ĸpyиз ĸoнтpoл, фyнĸция „стapт/

стoп“, пpeвĸлючвaтeл нa peжимa 

и aвapиeн пoдxoд пpи пapĸиpaнe. 

Ocнoвнитe вepcии нa aвтoмoбилa 

щe ce пpoдaвaт c пpeднo пpeдaвaнe. 

Oпциoнaлнo ce пpeдлaгa и зaдвижвaнe 

нa вcичĸи ĸoлeлa ХDrіvе.

Koлaтa нapacтвa в гaбapитнитe 

paзмepи в cpaвнeниe cъc ceдaнa cъc 

cъщoтo имe. Bъншнитe мy paзмepи ca 

yвeличeни cъc 76 мм дo 4709 мм нa 

дължинa, c 16 дo 1827 мм нa шиpo-

чинa и c 11 дo 1440 мм нa виcoчинa. 

Удължeнoтo мeждyocиe, ĸaĸтo и 

paзшиpeнитe cлeди c 43 мм oтпpeд и c 

21 мм oтзaд, дoпълнитeлнo пoдoбpя-

вaт yвepeнoтo и пъpгaвo пoвeдeниe 

нa пътя. Зaдният peд ceдaлĸи мoжe дa 

бъдe cгънaт в cъoтнoшeниe 40: 20: 40.

B тoзи cлyчaй paзмepът нa бaгaжнoтo 

oтдeлeниe щe бъдe 1510 литpa.

BMW показа новото комби 
3-Series Touring
Boдaчът paзпoлaгa c фyнкция „стapт/
стoп“ и aвapиeн пoдxoд пpи пapкиpaнe



М
ного често в работата 
си ветеринарите се 
сблъскват с куп въпро-
си за храненето при 
кучето. Каква храна 
е най-добре да ядат 

домашните любимци, колко често, дали 
да ги ограничаваме... Ветеринарите от 
July Clinic са обобщили проблемите на 
стопаните в няколко съвета.

Характерна особеност е, че месояд-
ните животни поглъщат храната, без да 
я дъвчат добре. По време на дъвченето 
долната челюст прави само вертикални 
движения, при което храната се разкъс-
ва и бързо се поглъща.

Съществуват 

два главни типа 
храни за кучетата

– домашно приготвени и промишлено 
произведени.

Обикновено собствениците предпо-
читат за своите любимци промишлено 
произведени храни, защото предим-
ствата са големи: осигуряват се всички 
необходими хранителни вещества и 
енергия съобразно категорията на 
кучето, лесно се съхраняват, имат дълъг 
срок на годност. Всички тези предим-
ства ги правят предпочитани пред до-
машно приготвените. Установено е, че 
92% от притежателите на кучета в САЩ 
използват главно готови храни.

Любопитен факт: Първите кучешки 
храни (бисквити) са произведени в 
Англия през 1860г. Скоро след това в 
Съединените щати започва производ-
ство на кучешки храни от житни и мес-
ни отпадъци. През двадесетте години 
на миналия век се появяват на пазара и 
първите консервирани храни, предим-
но от конско месо. През петдесетте 
години сухите храни за кучета стават 
все по-популярни.

Според състава си храните се делят 
на балансирани, допълващи и диетич-
ни.

Балансираните храни съдържат всич-
ки необходими хранителни вещества 
и за това се дават самостоятелно като 
единствена храна в дневната дажба. 
Въпреки това трябва да се има предвид, 
че дадена храна не може да е перфект-
на едновременно за всички породи, 
възрасти и индивиди и именно за това 
фирмите производители предлагат 
богати гами храни –

всяка за специфичните 
нужди на кучето

Има няколко неща, на които трябва 
да се обърне внимание при избора 
на храна или съставянето на домашна 
диета на вашия любимец.

Кучетата имат извънредно различни 
темпове на растеж. Храненето играе 
ключова роля за развитието на костите 
и поддържането им през целия живот, 
затова е важно да се следят оптимални 
нива на калций, осигуряващи правил-
ното развитие на костите и поддържа-
нето им за всички породни размери.

Освен за движението добрата храна 
има ключова роля и за поддържането 
на един от най-важните органи – кожа-
та. Тя играе огромна роля за цялостното 
здраве – предпазва от нараняване и ин-
фекции, контролира температурата и е 
първата линия на защита срещу редица 
вредни агенти.

Кожата е 95% протеин, затова

храненето с 
висококачествени 

протеини
я поддържа във върхова форма. Важно 
е една диета да съдържа оmega-6 и 3 
мастни киселини, но най-важно е те 
да бъдат и в правилно съотношение 
– 5–10:1 – е клинично доказано като 
оптимизиращо състоянието на кожата 
и козината.

Кучетата са изключителни атлети и се 
осланят на силната си мускулатура, за 

да останат в добра форма и да запазят 
активността си. Приблизително 40–57% 
от телесната им маса са мускули, за това 
протеинът трябва да е от животински 
произход. Клинично е доказано, че 
животинските протеини изграждат 
релефни и здрави мускули.

Добрата абсорбция и храносмила-
нето са жизнено важни за здравето и 
благосъстоянието, а храносмилателни-
те възможности на кучето са коренно 
различни от човешките. Затова една 
диета трябва да е съставена от лесно 
смилаеми съставки, подобряващи 
абсорбцията.

Напоследък все по-актуална става 
и темата за пробиотиците и тяхното 
включване в менюто на кучето. Проби-
отиците произхождат от въглехидрати, 
наречени олигозахариди – несмилаеми 
фибри, които преминават по цялата 
дължина на стомашно-чревния тракт, 
без да се променят (т.е. не се усвояват 
и смилат от стомашния сок). По време 
на това преминаване през организма те 

стимулират растежа и развитието на

полезните бактерии 
в червата

Друг въпрос, възникващ все по-чес-
то в стопаните, е денталната грижа за 
домашния им любимец и има ли връзка 
между начина на храненето и зъбната 
профилактика.

В резюме: да, определено има!
Последните проучвания показват, че 

след 3-годишна възраст почти 85% от 
кучетата показват дентални и орални 
проблеми, което обикновено води до 
по-сериозни здравословни пробле-
ми, а само 10% от стопаните редовно 
мият зъбите на кучето. Затова голяма 
част от производителите на готови 
гранулирани храни все повече набля-
гат на разработката и включването на 
добавки, подпомагащи устната хиги-
ена и намаляващи зъбния камък при 
кучето. Повечето висок клас гранули са 
покрити с полифосфати (sHMP) – крис-
тали, които предотвратяват отлагането 
на зъбен камък след храненето.

Но, нека се отклоним от темата за 
гранулите за малко.

В редица случаи стопаните избират 
домашно приготвена храна. Най-често 
причина за това е недоверие към гото-
вите храни, специфичен здравословен 
статус (най-често хранителна алергия), 
възможност за избиране на продуктите,

капризен апетит и вкусови 
предпочитания

на кучето.
В домашните диети няма нищо лошо, 

но е важно да се знае, че за да се съста-
ви пълноценна дажба, са необходими 
няколко неща: познаване на изисква-
нията на любимците от към хранителни 
вещества и енергия, правилно обра-
ботване на продуктите, балансиране 
на дневната дажба, безопасност откъм 
микробни и други замърсявания, 
нуждата от включване на витамини 
и минерали, съобразяване на пород-
ни и възрастови особености, както и 
физиологично състояние и активността 
на кучето.

Всичко това е постижимо, но изисква 
консултация със специалист, затова, 
ако сте се спрели на този избор, кон-
султирайте се с ветеринарен лекар, с 
помощта на който може да изготвите 
една балансирана и покриваща всички 
нужди на вашия любимец диета.

Дали домашна или купена, 
храната трябва да 
съдържа важни вещества

Кучето и храненето: 
Какво трябва да знаем?
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ВАНЯ ШЕКЕРОВА

Т
я е все така страстна и оча-
рователна, нищо че е на 75 
г. Гласът й не е помръкнал с 
годините, макар че не прави 
кой знае какво, за да го пази. 
Така както не се и престара-

ва в грижите за тялото си. За Йорданка 
Христова е важен духът – него храни, за 
него се грижи, на него въздава. И този 
неин прословут дух я държи здраво стъ-
пила на земята, гордо изправена и 100% 
жена. Макар да е казвала, че животът е 
култивирал и мъжки черти в характера 
й, тъй като винаги сама го е управлявала. 
Този неин живот, започнал преди 75 годи-
ни, този неин живот, донесъл й толкова 
много, отнел й толкова много, направил я 
любимка на поколения българи и кубин-
ци. Едно ситно момиченце, само на девет 
месеца, се опитва да прави първите си 
крачки в тревата. През далечната 1944 го-
дина семейството на Йорданка Христова 
е евакуирано от София заради бомбарди-
ровките на съюзническите войски в края 
на Втората световна война. Настанено е 
в близкото до столицата село Пролеша 
и именно там втората дъщеря – Данче-
то – прохожда. Родена е в бежанския 
квартал „Света Троица“, където е преми-
нало детството й. Сравнително рано тя 
извоювала своята самостоятелност, само 
деветгодишна вече сама си избирала и 
купувала обувки. След като родителите 
й разбрали, че тайно от тях е ходела в 
школа по пеене, вече не можела с нищо 
да ги изненада или възмути. Своенравно 
отстоявала позициите си, но пък била 
пълна отличничка...

Данчето пеела, без да има намерение 
да превърне това в своя професия. Била 
на 16 години, когато учителят й по музика 
я дал за пример как никога няма да потъ-
не, тъй като имала превъзходно естест-
вено поставено вибрато. С алтовия си 
тембър и най-вече със своя темперамент 
била готова за сцената. В онези години на 
професията забавна музика се гледало с 
лошо око.

Родителите й не 
одобрявали избора на 

Данчето
да стане „певачка“ и „карагьозчийка“. 
Държали децата им да имат солидно 
образование независимо какво ще 
работят. Сестра й завършила НСА със 

специалност ЛФК. Но страхотно подкре-
пяла Данчето да се занимава с музика. 
В момента е в Щатите. Заминала преди 
26 години със зелена карта да опитат с 
мъжа си и със сина им. В България била 
методист по гръбначни изкривявания 
в диспансера на „Дианабад“. Тренирала 
върху по-малката си сестра масажите и 
Данчето оттогава ги обожава. В Щатите 
Лилия се подвизава като супервайзор 
в дентална клиника. Макар че все още 
само като погледне един човек, може да 
определи степента на гръбначното му 
изкривяване.

Лилия накарала сестра си да се яви на 
конкурс в Студията за естрадни певци. 
Приел я в класа си Милчо Левиев, а Вили 
Цанков й преподавал режисура. Левиев 
е написал някои от първите хитове на 
певицата. После емигрирал в САЩ. А тя 
пропяла и със „Студио 5“ на Вили Казасян, 
и с оркестър „София“...

Стъпвайки на професионал-
ната сцена, Йорданка нямала 
никакви съмнения, че това е 
нейното. На 20 години продъл-
жавала да е луда кинаджийка, 
да обожава литературата, но 
музиката я прелъстила завинаги. 
Станала причина и да отдаде 
сърцето си на китариста Христи-
ян Платов, с когото били двойка 
повече от десет години...

Данчето трупала български 
репертоар. За нея пишели 
текстове и музика не само 
„придворната й поетеса“, съуче-
ничката й Евгения Гешева, но и 
Богомил Гудев, един от първите 
текстописци, научен сътрудник 

по химия. Негови са „Бяла тишина“, „Лудо 
и младо“, „Любили сме, любили“, „Двама“ 
от филма „Козият рог“... Захари Петров, 
Михаил Белчев са правили прекрасни 
неща за нея. С емблематичната „Песен 
моя, обич моя“ по музика на Йосиф Цан-
ков тя печели трета награда на „Златният 
Орфей“, така са отличавани и „Облаци“, и 
„Балада“, а „Безсъница“ става първа през 
1975 година...

Данчето много пътувала – по една не 
много точна равносметка е

направила 64 концертни 
турнета

и изяви в 43 държави, между които 
Русия, Канада, Куба, Никарагуа, Белгия, 
Франция, Швейцария, Германия, сканди-
навските страни, Чехия, Унгария, Гърция, 
Кипър, Египет, Сирия, Ливан, Алжир, 
Испания, Египет... Репертоарът й бил 
интернационален – пеела и на гръцки, и 
на арабски, и на испански, и на италиан-
ски, и на френски, и на английски. Много 
се харесвала песента на Морис Аладжем 
„Янтра“, питали я какво означава тази 
дума. Наричали я Урдуни и в Египет няма 
нито една Йорданка, както в Куба. Но пък 
била една от първите европейски певи-
ци, направила страхотно впечатление. 
Въпреки това още с първото си гостуване 
в Куба оставила там част от сърцето и 
душата си. Данчето казва, че в предишен 
живот най-вероятно е била латина – дали 
испанка или друга. „Със сигурност съм 
била и гъркиня, и арабка, и рускиня, и 
ирландка. От тези езици, които говоря, 
използвам думи, които никога не съм 
учила. Непрекъснато имам дежа вю, кога-
то пътувам по света. С кръвта си усещам 

испанската музика. Също и арабската. А 
като чуя бузуки, се побърквам...“

През 1967 г. я поканили на първия 
фестивал във Варадеро. През 1968 и 1969 
г. била в Куба с Емил Димитров, а през 
1970-а – пак на фестивала във Варадеро. 
Казва, че там добила самочувствие и как 
няма, когато по средата на песента

ставали на крака да я 
аплодират

В пресата пък излизали изключително 
ласкави отзиви за концертите й… За 
последен път пътувала дотам през март 
тази година. Сега я намерила много по-
чиста, с нови китайски автобуси и много 
нови коли, сред които новите „Лада“. 
Туристите са се увеличили многократ-
но. „Но пак има ембарго, наложено от 
Тръмп… Кубинците са свикнали на лише-
ния, казва Данчето, те винаги са яли по-
малко месо. Но това е за добро – по-здра-
ви са. Ядат си техните стоки, които не са 
така отровени като тези на европейския 
пазар. Може да не са им много вкусни 
доматите, но са торени с естествена тор, 
както и бананите, и рибата от морето.”

Данчето скърби за Кастро, но отказва 
да коментира слуховете, че е била свър-
зана с него в интимна връзка. „Повече 
няма какво да говорим за Кастро. Има 
хора с чар и харизма, това са дадености, 
които не можеш да придобиеш. Тя си е 
латинска тази история, но той е най-ярък, 
най-освободен, със самочувствие. Един 
мъж се усеща в самото здрависване, в по-
гледа, една дума само да ти каже. Много е 
спорен като политическа фигура, обичан 
и мразен, но изключителна личност. 
Изключително интелигентен. Има един 
лаф, който е казал преди време и стана 
хит, когато Обама стана президент: „Аз 
ще преговарям с Америка, когато черен 
стане президент.“

В един момент на Данчето взел да й 
омръзва чергарският живот... Размечтала 
се за своя възглавница и за спокоен и 
уседнал човек, с когото да я споделя. 
Точно тогава я запознали с арх. Георги 
Стоичков, син на кандидат-члена на 
Политбюро на ЦК на БКП Григор Стои-
чков. Той я бил харесал и поискал да го 
срещнат с нея. В негово лице Данчето 
видяла сериозния улегнал мъж, с когото 
може да има мечтаното семейство. Геор-
ги Стоичков бил изключително сдържан, 
пълна нейна противоположност.

Хубав мъж с атлетична 
фигура и секси глас

Жените го харесвали дори и без да 
знаят чий син е. Имал отношение към 
изкуството, бил невероятен критик. Само 
с една дума можел да даде изключително 
точна оценка не само на визуално изку-
ство, но и на литературно произведение. 
Данчето твърди, че дъщеря й Ивана го е 
наследила в това отношение.

След две години в „милиционерски 
брак“ Георги й предложил да се оженят. 

Иорданка Христова – 
живот, разказан в песни

И на 75 г. тя е дива, която преминава 
през живота с лека стъпка

Със сестра си Лидия
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Тя вече била свикнала със свободното 
съжителство, не държала да се узаконят. 
Никога не била пожелавала за себе си 
сватба с традиционни тържества. Не 
мечтаела да е булка в бяло. Омъжила 
се в черна рокля с огромно деколте, 
с черна пелерина и с черни очила в 
понеделник, 18 юли 1977 г., в 18,30 часа. 
Съпругът й бил с кадифен блейзър и 
винена папийонка. И неговият тоалет не 
бил специално за сключването на брака. 
Кумувал им Боян Иванов. Гостите им 
дошли в апартамента, в който живеели, а 
булката била застлала масата с ушита от 
нея покривка.

Съпругът на заслужилата артистка 
Йорданка Христова бил изключително 
ревнив, но не настоявал тя да спре да 
пее. Продължила да го прави, докато 
забременяла. А то не станало лесно – 
Данчето признава, че била махала две 
бебета от Георги, имала работа, не й било 
до деца… Но се случило, а след ражда-
нето на сина си не бързала да продължи. 
Случило се обаче да забременее отново, 
когато той бил едва на осем месеца. Да 
не прекрати бременността голяма роля 
изиграла сестра й – припомнила й, че же-
ланието й било да има две и повече деца, 
а като така и така е заченала второ,

защо пък да 
не си го роди

и да го изгледа едновременно с първо-
то. Така само година и пет месеца след 
Гришата на бял свят се появила Ивана. 
Данчето е щастлива, че е послушала 
сестра си за нещо толкова важно. Важно 
колкото пеенето. Двете й бебета били 
големи – Гриша бил почти 4,5 килограма, 
а се родил естествено. Ивана – 3,800.

Останала вкъщи да ги отглежда и до 
18-годишнината им почти никъде не е 
ходила. През всичките им ваканции, по 
празниците и в събота и неделя не е ра-
ботила. Само през 1986 година пътувала 
в Русия за два месеца, а преди това през 
1981-1982 г. за две-три седмици уж, но 
останала за два месеца в Ливан...

Внуци не се очертават на хоризонта. 
Синът й Григор има вече втора сериозна 
връзка, но без резултат под формата на 
наследници, само пътуват. Ивана е още 
по-голяма скитница. „Може би чакат да 
ми мине юбилейният концерт, за да ме 
направят баба – казва Данчето. – Но и аз 
не искам, не ги натискам, то е Божа ра-
бота. Не им досаждам с въпроси. Досега 
съм им благодарна, че нямам, защото, 
ако имах, нямаше да пътувам. Аз много 
обичам деца и щях да се занимавам само 
с бебетата. Турнето ми започва догодина 
– малко из Европа, вече съм в преговори 
с Щатите и Канада. Има запитвания за 
Берлин, Виена, Испания и Лондон. Сега 
през зимата може би ще скоча до Мекси-
ко и до Хавана. Но така, само за душата 

и за малко тен, че 
много избелях...“

След 10 
ноември 1989 
г. Данчето била 
заклеймена от 
колегите си, защото 
не отишла да се снима 
с тях в подкрепа на де-
мокрацията пред „Св. Алек-
сандър Невски“. Не го направила, тъй 
като синът й се казва Григор Стоичков, а 
свекърът й е един много достоен човек, 
който не заслужавал да бъде обиден по 
този начин. Данчето винаги е 
била демократ по убеждения, 
никога не е била партиен 
член, въпреки че са й предла-
гали. Никъде другаде освен в 
техните среди не усещала да е 
по някакъв начин привилеги-
рована от това, че е снаха на 
виден комунистически деятел. 
Почивали със семейството и 
децата в Евксиноград през ля-
тото, но не безплатно. Данчето 
даже твърди, че никой друг не 
плащал такива сметки, каквито 
плащала тя. Да, раждала е 
децата си в Правителствена 

болница, хранела се в стола на 
хотел „Рила“. И това са известни 
привилегии,

но си е плащала 
всичко

Дори и апартаментът на ул. 
„Жолио Кюри“ – с две спални, 
ателие за мъжа й и кабинет 
за нея, е безумно скъп. За 
времето си 52 хиляди лева, 
колкото платили на БОДК, били 
космическа сума. През 1981 го-
дина можели да се купят десет 
по-малки апартамента за тези пари.

Подаръци не е получавала. А когато 
свекър й имал проблеми, дори и разве-
дена със сина му, Йорданка Христова му 

помагала. Грижила 
се за него като за 
роден баща, така го 
усещала от първия 

ден, в който му ста-
нала снаха. Определя 

го като много добър 
човек, трудолюбив и 

честен. „Не беше играч, не 
беше купонджия. Беше човек 

на дълга. Докато беше зам.-председател 
на Министерския съвет, имаше осем 
кръвоизлива от язва...“

След 1990 година съпругът на Йордан-

ка Христова Георги започнал 
да се държи необяснимо зле 
с децата и особено с Гришата. 
Известно време Данчето стис-
кала зъби, давайки си сметка 
колко зле се чувства мъжът й, 
чиито многобройни приятели се 
отдръпнали. Отчитала, че напре-
жението в семейството е голямо 
след промените. Особено по 

време на процеса срещу Григор Стои-
чков, когато Георги придружавал баща 
си. Това обаче не оправдавало строгото 
и несправедливо лошо отношение към 

собствения му син, станало една от 
причините Данчето да сложи точка на се-
мейството. Никога не си позволила пред 
децата да го упрекне, щадяла авторитета 
му. Но усещала, че е

близо до точката 
на кипене

и предпочела да се разделят. Георги се 
преместил при родителите си, оставяйки 
жена си и децата в семейния апартамент. 
Развели се през 1993-та...

Останала сама, Данчето действала като 
във военно време – записвала детски 
песнички, пеела в БИАД, за да не потъне. 
Спомня си, че в годините на купонната 
система, пътувайки до Кърджали да пее с 
оркестъра към местния театър, помо-
лила организатора да й намери ориз. 
Плащала си, разбира се, но се връщала 
с пълен багажник, тъй като трябвало да 
помага и на родителите си, и на сестра си, 
и на своето семейство. Предлагали й да 
пее на митинги на политически партии, 
не приела нито една оферта. „Не мога да 
рекламирам нещо, за което не мога да 
гарантирам“, бил отговорът на Йорданка 
Христова и на предложенията да прави 
реклами. „Не мога да си дам името и на 
политически играчи, каквито се навъдиха 
със стотици.“

През 2001 г. само на 53 години умира 
арх. Георги Стоичков. За него Данчето 
винаги е казвала „мъжа ми“, въпреки че 
са разведени. Малко след това певицата 
губи и майка си. „Страхотно тежко го 
преживях! Вдигнах кръвно, получавах 
сърцебиене... Няма ден да не си спомня 
за нея и да не си поплача...“

Казват, че на 40 г. всяка жена има ли-
цето, което заслужава. На 75 г. Йорданка 
Христова е заслужила да е дори по-кра-
сива, отколкото в младостта си. Смее се, 
споменавайки думите на Вили Казасян, 
че според него тя се е разхубавила, 
остарявайки. А истината е освен в гените 
и в дисциплината, и в духовния гръбнак, 
който я държи изправена. „Следвам 
вече 15 години източна философия на 
един гуру Свами Сатянанда Сарасвати. 
Вегетарианка съм, занимавам се с йога 
практики от 2003 г. под ръководството на 
Ани Павлова и сама. Но не съм крайна, 
все пак водя още и светски живот. Не 
мога да отида някъде и да не пия чаша 
вино. Имам устойчиви навици – в Горна 
баня имаме една група, дето играем 
карти всяка седмица. Правим турнири, 
празници. Имам си в айпада судоку, вече 
съм много напреднала в решаването. 
Чета, обичам… Като започнат разни 
журналисти да пляскат „дива“ за разни 
попфолк певици. Абе, какви диви са те! 
Райна Кабаиванска е дива. Велика жена, 
толкова я обичам.“

Дива е и Данчето. Която минава през 
живота с лека стъпка. С песен и смях.

С децата си Григор и Ивана преди и сега

Сватбата с Георги Стоичков

Концерт в Тропикана през 1972 г. В Куба с голямата кубинска певица Омара Портуондо и журналистката Ева Родригес
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Р
азположен на около 70 км 
източно от Прага, сред-
новековният историче-
ски град Кутна Хора се е 
конкурирал политически, 
икономически и културно 

със столицата от XIII до XVI век донякъ-
де благодарение на бума на сребърни 
мини, обогатил региона по това време.

Сега обаче Кутна Хора демонстри-
ра по-спокойна, но и впечатляваща 
визия за чешката култура и традиции 
и поради това е получил признание от 
ЮНЕСКО, като е включен в световния 
списък на историческо наследство 
на организацията. Но сред сградите 
му в бароков стил и средновековните 
църкви се намира забележителност, 
която категорично не е за посетители 
със слаби сърца.

Ако направите кратка разходка из 
тесните улички на малкото преградие 
Седлец, ще стигнете до спокойна, но и

зловеща малка църква
Въпреки че Църквата на вси светии 

изглежда доста непретенциозно отвън, 

под нея се крие завладяваща история 
на мистериозност и смърт.

Надолу по малко стълбище, в долната 
част на тази римокатолическа църква 
се намира костницата на Седлец, която 
съдържа около 40 000 човешки скелета. 
Наричана „Църквата на костите”, исто-
рията зад тази зловеща забележител-
ност започва през 1278 г., когато кралят 
на Бохемия изпраща в Йерусалим абата 
на цистерцианския манастир в Седлец.

Твърди се, че той се е върнал със съд 
с почва от Голгота, мястото, където се 
смята, че се е случило разпятието на 
Исус Христос, и я е разпръснал из мест-
ното гробище.

Когато вестта за „свещената почва” се 
разчува, хората от целия регион започ-
ват да искат да бъдат погребани там.

Костите, които в момента се намират 

в костницата на Седлец, са били ексху-
мирани през XV век, за да се освободи 
място за разширяване на територията 
на града, както и за нови погребения. 
И те, изглежда, са стояли струпани в 
подземието на тази готическа църква 
до 1870 г., когато на дърворезбар на 
име Франтишек Ринт било възложено 
да ги извади и организира. Резултатът е 
зрелищен и шокиращ.

Подземната част на църквата съдър-
жа полилей, направен изцяло от кости, 
както и гирлянди от човешки черепи. 
Вляво от полилея има герб, изработен 
от костите на Шварценбергите, аристо-
кратична чешка фамилия, която някога 
е управлявала града. Междувременно 
колекция от струпани накуп човешки 
черепи стои вдясно.

Всичко това е придружавано от ре-
лигиозни сцени, реализирани от кости, 
които напомнят на посетителите, че 
църквата остава традиционно място за 
религиозно поклонение въпреки доста 
зловещото си съдържание.

„Все още се провеждат редовно служ-
би в горната част на църквата, както и в 
долната”, обяснява Радка Крейчи, кор-
поративен мениджър на департамент 
за костницата на Седлец. „Провеждат се 
и концерти вътре в църквата.”

Църквата е посрещнала 
около 450 000 туристи 

през 2018 г. 
като около 500 000 се очаква да я 
посетят през тази година. Нейната 
популярност обаче се е превърнала в 
проблем за местните жители. Костница-
та е една от най-големите туристически 
атракции в Чехия и е най-посещаваната 
в централния регион на Бохемия.

„Трябва да разбирате, че това все още 
е римокатолическа църква, заобико-
лена от функциониращо гробище. Не 
всички посетители зачитат този факт”, 
обяснява Крейчи.

Иржи Собр, местен жител, който е 
израснал в Седлец, е сред тези, които 
са огорчени от демонстрираното от 
някои туристи неуважение. Семейното 
гробище се намира точно пред входа на 
църквата.

„Това е място, където можем да 
отидем да поддържаме духовен контакт 
с членовете на семейството ни, които 
вече не са сред нас. Това е място на 
покой за тези, които са починали не 
само много отдавна, но и наскоро 
починалите. Радвам се, че туристите се 
интересуват да го видят, но бих искал да 
разбират и това”, обяснява той.

Значимостта на древната църква и за 
местните жители, и за туризма в града 
донякъде се отразява от мащабната 
реновация, през която в момента тя 
преминава. Проектът се очаква да про-
дължи до 2 години, като вече се работи 
върху него, включително по възстано-
вяването на костите и отвътре, и отвън. 
Сградата обаче остава отворена за 
посетители по време на реновацията.

Град Кутна Хора е приютил 
много култура и история, но 
църквата привлича хиляди

Мистерия и смърт: 
Зловеща малка църква 
от кости в Чехия
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К
ак изглежда отвътре домът 
на семейство Клинтън по-
казва Architectural Digest.

„Изборът на този дом 
бе изцяло емоционална 
реакция“, казва Хилъри 

Клинтън по отношение на имени-
ето им, което се намира на улица 
Whitehaven във Вашингтон.

„Когато ме избраха за Сената през 
2000 година, знаех, че ми трябва мяс-
то, където да живея, докато текат пар-
ламентарните сесии. Затова започнах 
да оглеждам имоти. И когато влязох в 
тази къща, почувствах нещо дълбоко 
емоционално. Качих се на третия етаж, 
погледнах над дърветата – чак до 
британското посолство – и 
се почувствах, сякаш съм 
в Лондон или Ню Йорк 
преди много години. 
Градините бяха 
най-невероятните, 
които някога съм 
виждала. Усетих 
този дом, почувст-
вах го, харесахме 
се“, казва Хилъри 
Клинтън, която от-
вори вратите на име-
нието за Architectural 
Digest.

Тя се заема с ремонта на 
сградата, която е построена през 1951 
г. и разполага с близо 500 квадратни 
метра жилищна площ. „Идеята беше

да вкараме повече 
светлина

да има повече пространство за по-
чивка, да си седиш и да съзерцаваш. 
Искахме да отворим къщата и всички-
те й вътрешни стаи към невероятната 
градина в задния двор“, казва интери-
орният дизайнер Розмари Хоу, наета 
от семейството за ремонта.

Самата Хилъри Клинтън е пряко ан-
гажирана в избора на цветовете. „Оби-
чам да има много цвят, не харесвам 

стерилните домове. Искам атмосфера. 
И както може да видите, в този дом 
има доста цвят. Той се превърна в пре-
красно убежище от работа и политика. 
Веднага щом влизах вкъщи, автома-
тично превключвах от ангажиментите 
в Сената към почивка и зареждане на 
батериите. Била съм на огледи в много 
имения, но тук имам всичко, от което 
се нуждая“, казва още Хилъри.

Домът на семейство 
Клинтън отвътре

Имението във Вашингтон е 500 квадрата 
в сграда, построена през 1951 г.
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СИБИЛА ПАТСИ
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Картинг: Българин на 
старта на 24 Hour America

Станислав Йовчев тренира в района на Чикаго 
или прескача до съседния щат Уисконсин

С
танислав Йовчев е 
човек, който постоянно 
предизвиква себе си. На 
високи скорости. Избрал 
е картинга за своя начин 
да лети с над 100 км/ч. 

„За мен картингът е като пилотиране 
на военен самолет“, казва той. Припом-
ня също, че любителите на високите 
скорости и състезателите ще разберат 
сравнението най-добре.

„Да влезеш в зоната“
е другото му определение за неговата 
дългогодишна страст.

Пристигнал в Америка преди 26 го-
дини, Станислав почти веднага намира 
начин да се занимава с това и от тази 
страна на океана. Взема и лиценз за 
автомобилни състезания в сериите на 
„Скип Барбер“ (най-голямата школа за 
състезатели в света). После участва в 
техните състезателни серии “Формула 
Форд“. След три състезания обаче раз-
бира, че има нужда от повече спонсо-
ри. Преориентира се в автомобилни 
клубни състезания и не спира да кара 
картинг, когато може. Бил е и автомоби-
лен инструктор в клуб на BMW в Чикаго. 
Постепенно успява да си купи и свой 
карт, с който да тренира. “Имам карт 
тип шифтър от супер клас, 125 кубика 
със 6 скорости. Вдига 120 мили/час, или 
193 км/ч”, не пропуска да отбележи Ста-
нислав. Извън картинга и автомобилите 
се занимава в транспортния бизнес.

Станислав е родом от Разград. Запал-
ва се по картинга, когато е на 8 години. 
Тренира този спорт около година. 
„Въпреки че имах най-добрите времена 
в клуба, не ме одобриха за републикан-
ско състезание и се отказах“, спомня си 

с малко тъга българинът. После отива в 
колоезденето. Взема участие на различ-
ни състезания на Съюза на българските 
автомобилисти.

Сега Станислав ще 
участва в състезанието

 24 Hour America
в градчето Нюкасъл, щата Индиана. На 

открита писта. Ще бъде соло. През 2017 
г. е спечелил същото състезание в друг 
клас, но е бил в отбор с пет души.

Сегашната надпреварата започва 
в 10 ч. сутринта в събота, 22 юни, и 
приключва в 10 ч. сутринта в неделя, 23 
юни. Станислав трябва да пристигне там 
няколко дни по-рано. Ще получи гуми, 
шаси и двигател осигурени от две раз-
лични фирми, които ще са под наем. Ще 
трябва да сглоби карта си и след това да 
се състезава непрекъснато 24 часа, без 
да го сменя друг пилот. Ще бъде в клас 
LO206, ще има няколко стопа за смяна 
на гориво и две смени на масло. Ще се 
състезава с 40 други състезатели в своя 
клас, като някои от тях са заедно в отбо-
ри по четирима. Общо участниците във 
всички класове са повече от 100 души. 
Някои от тях са бивши пилоти в сериите 
IndyCar. Технически помощници на 
Станислав ще са Росен Бояджиев (кар-
тинг механик) и съпругата му Силвана 
(отговорник за времената и тактиката). 
Ако го завърши, Станислав ще бъде 
първият българин с такова постижение. 
„Надявам се да вляза в петицата за моя 
клас“, споделя той.

За да се подготви, Станислав тренира 
на различни картинг писти със собстве-
ния си карт или наема такъв. В района 
на Чикаго ходи в предградията Норуей 
или Рокфорт, а също и прескача до 
съседния щат Уисконсин. 

За това тежко 
състезание

съчетава подготовката зад волана с уп-
ражнения за издържливост на мускулите 
на врата и горната част на тялото. „На 
пистата натоварването на врата е много 
по-голямо, отколкото когато караш 
обикновена кола“, уточнява Станислав. 
Другите неща, които му помагат за из-
държливост, са бягане, каране на колело 
и специален хранителен режим. „Много 
е важно колко вода ще изпиеш на писта-
та и как ще си разпределиш нейната кон-
сумация, защото, от една страна, тялото 
се дехидратира много, но от друга – не 
можеш да пиеш много течности, защото 
трябва да стоиш дълго време в карта“, 
казва Станислав. „При картинга

много от нещата са като 
във Формула 1“

казва Станислав. „Концепцията е една и 
съща. Реакциите на водача трябва да са 
толкова бързи като и при състезатели-
те от Формула 1. В обикновената кола 
имаш време да шофираш и да мислиш 
за всекидневни неща, да си правиш 
планове. При картинга и Формула 1 ня-
маш и секунда за подобни неща, защото 
най-дългото време, което прекарваш 
на пистата по права линия, е сигурно не 
повече от 5 секунди“, уточнява състеза-
телят.Станислав на подиума със съотборниците си – победители на 24 Hour America през 2017 г.

Станислав Йовчев

Станислав проверява налягането в гумите на карта си Станислав на стартова позиция
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К
убрат Пулев се готви 
отново да се боксира за 
световната титла в тежка 
категория. До 10 дни тряб-
ва да стане ясно кога ще 
се случи това.

Кобрата няма да може да се боксира 
в официален мач на територията на 
САЩ до средата на септември. Той 
изтърпява наказание от спортната 
комисия в щата Калифорния заради 
целувката по устните на репортерка-
та Дженифър Равало, известна като 
Кралицата на голото суши. Пулев 
получи 6-месечна забрана за участие 
в мачове и в момента посещава курс 
за превенция на насилието над жени в 
медийната сфера. След като приключи 
с него, той отново ще бъде изслушан 
от комисията, която може да намали 
наказанието му.

Българинът е официален претендент 
за световната титла на Международ-
ната боксова федерация (IBF), след 
като на 27 октомври 2018 г. в „Арена 
Армеец” в София постигна 26-ата си 
победа на професионалния ринг след 
пълни 12 рунда и единодушно съдий-
ско решение над британеца Хюи Фюри.

Така той получи възможността да се 
боксира за световната титла в тежка 
категория

за трети път през 
последните 10 г.

През 2014 г. загуби такъв мач от Вла-
димир Кличко – единственото пораже-
ние в професионалната му кариера до 
момента. През 2016 г. Пулев трябваше 
да се боксира за световните титли с 
Антъни Джошуа, но се отказа заради 
сериозна контузия.

В момента титлата в тежка категория 
на Международната боксова федера-
ция (IBF) е притежание на един от най-
изненадващите шампиони – мексика-
неца Анди Руис. Той победи Джошуа.

Очаква се до 10 дни IBF да се произ-
несе с решение за подобен двубой още 
през есента, а след това развръзката е 
с няколко варианта.

Един от тях е 

Руис да реши да оваканти 
титлата на IBF 

и да се боксира в среща-реванш с Джо-
шуа. При това положение съперникът 
на българина ще бъде друг. Почти 
сигурно това ще бъде следващият в 
световната ранглиста – Агит Кабайел. 
Той е германец от кюрдски произход и 
има 19 успеха в 19 мача на професио-

налния ринг (13 с нокаут).
Това опровергава информациите, 

че Пулев ще се боксира с бившия 
световен шампион в тежка категория 
Тайсън Фюри. Българинът заяви, че за 
момента той не стои на дневен ред. 

Новината за възможна среща между 
Пулев и Фюри бе публикувана от в. 
„Индипендънт”.

Според изданието лично Боб Аръм, 
който е босът на промоутърската 
агенция „Топ Ранк”, за която и двамата 

се състезават, е договорил условията 
по предстоящия мач.

Иначе Кобрата има вече среща с 
човек от семейство Фюри. Той победи 
първия братовчед на Тайсън – Хюи, на 
галавечер в София.

Спряха правата на български 
тенисисти заради корупция
Карен и Юри Хачатрян получиха забрани за участие във всички професионални турнири

Б
ългарските тенисисти Карен и 
Юри Хачатрян получиха забрани 
за участие във всички профе-
сионални турнири. Това обяви 

официално Антикорупционната тенис 
организация (ТИУ).

Наказанието е влязло в сила в събота. 
Санкциите са наложени във връзка с 
разследване на ТИУ по подозрения за 
нарушаване на антикорупционната про-
грама в професионалния тенис.

Двамата братя нямат право да участват 
и да присъстват на всички турнири, 
организирани от ръководните органи в 
тениса.

24-годишният Карен е номер 3021 

в световната тенис класация на Меж-
дународната тенис федерация (ITF), а 
19-годишният Юри е на 3126-о място, 
добавят от ТИУ, без да уточнят причината 
за наказанието на българите.

През миналия месец Карен Хачатрян 
игра на турнира в Маями и загуби във 
втория кръг на квалификациите с 0:6, 0:6 
срещу друг българин – Адриан Андреев. 
В първия той победи Жун-юй Чжао от 
Китай.

Юри Хачатрян пък отстъпи с 4:6, 4:6 на 
Александър Ляоненка от Беларус в ква-
лификациите на турнир в Пловдив в на-
чалото на този месец. През годината той 
отпадна и на два турнира във Флорида.

Кубрат Пулев се готви 
за битка за титлата 
в тежка категория
До 10 дни българинът 
ще разбере кога ще се 
качи на ринга отново



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 на 
тел 847 2542504 Емил за повече информация 
№16354

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

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

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

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

Chicago + suburbs

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся отговорен 
CDL Hazmat шофьор на камион 2016 I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-3500 
мили седмично, $0.60/миля. Отлична работна с 
човешко отношение. 7737421234 №16462

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна 
работа. За повече информация търсете Зори 
на телефон(224)659-2356. №16464

CDL DRIVER NEED , 
Цена US$ , Зипкод 60656, Small Truck Company 
is looking for a CDL Driver for Reefer. Up to 0.65 
Cents per mile! Every Week Pay Check! For more 
info Call or text 7739837254 Sign Up Bonus 
Available! №16466

AM SERVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Ресторант нами-
ращ се в Four Points Sheraton Hotel в близост 
до O`Hare, наема сутрешен сервитьор/ка, 4 до 
5 дни в седмицата, обикновено е от 5.30 am до 
2.30 pm. Работи се повечето уикенди също. За 
повече инфо потърсете Мариела на тел.: 847-
671-4230 №16468

PART-TIME HOSTESS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Ресторант в Four 
Points Sheraton в близост до O`Harа си търси 
part-time хостеса - смените варират между 
първа и втора, обикновено се работи и уикен-
дите, За повече инфо, моля търсете Мариела 
на тел.: 847-671-4230 №16469

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

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

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

ASSISTANT PURCHASING, 
Цена US$ , Зипкод 60527, Tърсим 
material purchasing assistant and 
material driver .Full Time - to make 
deliveries, to help with obtaining 
permits and materials. • добро запла-
щане • Не се изисква опит.Необхо-
димо е да имате добър английски. 
.Офиса е в Burr Ridge.Обадете се на 
630-227-1111 за повече детайли и 
назначаване на интервю.   №16470

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

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся отговорен 
CDL Hazmat шофьор на камион 2016 I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-3500 
мили седмично, $0.60/миля. Отлична работна с 
човешко отношение. Говоря руски, български 
и английски. 7737421234 №16473

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

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

OTR DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60101, tarsq 
shofi or s HAZMAT za pick up ,delivery 
65cpm volvo i shift ,apu 7739990812 
№16404 

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

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60008, Предлагам работа за 
почистване на домове.Тел.224-415-2174 №16356
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!!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-
че информация 847-665-9273 или (847) 483-8787! 
8476659273 №16309

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

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

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

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

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

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

CDL -TEAM DRIVER, 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60008, I am looking 
for team drivers pays up 0,70cpm grantee 5600 
miles on week need more info Emil tel 847 254 
2504 8472542504 №16456

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

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

РАБОТА ОТ ДОМА, 
Цена US$ , Зипкод 60106, търся работа от дома 
онлайн. Предложения на e-mail:VsslPvlv@
comcast.net 7737123757 №16449

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с 
опит търси работа. Намирам се в Бълга-
рия+359-876-511-784 Viber +359876511784 
№16457

CDL DRIVER/ HAZMAT, 
Цена US$ , Зипкод 60074, Дългогодишен CDL-
A driver with hazmat,tanker,double-triple чист 
рекорд, търси работа за стеди куpс - hook and 
drop. 3479093392 №16463

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

2BDR 1BATH DESPLAINS, 
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016, Дава се апр.
под наем в Дес Плейнс на 294 и Демпстър. 2 
спални ,1 тоалетна,хол и кухня. След основен 
ремонт, просторен , чист и светъл .Отопление 
и вода са включени, плаща се само ток .Едно 
паркомясто. Възможно настаняване след 16 
юни. За контакти Георги 847-962-2520 №16451

АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ , Зипкод 60630, Давам под наем две 
стаи по 400$, куххня, баня, тоалетна. Апарта-
ментът се намира в районът на Джефърсън 
парк. Телефон: 773 5929 395 №16452

СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Давам под наем на-
пълно обзаведена стая за жена, в района на 
Golf Mill Mall, Des Plaines, всичко включено. 
За повече информация моля да се обадите на 
224-616-8985 №16453

1BED HOFFMAN ESTATES, 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60124, Едностаен 
апартамент под наем в Hoff man Estates. На 1 
миля от Golf и Higgins-$900 тел: 773-538-3818 
(call or text) Снимки на: https://aptforrental.
weebly.com/ 3122314472 №16454

DES PLAINES FOR RENT, 
Цена US$ 950.00, Зипкод 60016, 1&2 bedroom 
app available with all new remodeling done-
new kitchen with granit &ss apliances,new 
bathrm also,pergo fl oors,right next to 
Bulgarica,Elmhurstrd&golf rd ,good schools. 
6305394849 №16458

PARK RIDGE HOUSE, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60068, PARK RIDGE ILL 
2 room for rent Nice and quiet neighborhood two 
blocks from Park Ridge Metra station. 312 -380-
9060 №16459

СТАЯ В STREAMWOOD, 
Цена US$ 500, Зипкод 60107, Давам стая под 
наем Streamwood, $500, всички разходи са 
включени, BG телевизия, ползване на хол и 
кухня. 2244001696 №16471

DAVAM STAIA POD NAEM, 
Цена US$ 320.00, Зипкод 60625, Dava se pod 
naem samostoiatlena staia sas obshto polzvane 
na hol i kuhnia. Namira se v raiona na Lawrence 
i California. Telefon za vraska; 312-477-9638. 
№16472

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

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



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

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

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 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

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. Предпо-
читаме жена - $600 или двойка - $800. Имаме куче. 
+17738292393 №16261

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

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

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60089, Инсталация на бой-
лери. Водопроводни услуги . До 15 юли промо-
ция доставка Кенмор бойлер със инсталация 
$850. 224-595-7923 №16450

СЕРИОЗНА ВРЪЗКА, 
Цена US$ , Зипкод 00000, Мъж на 49г. от Чика-
го търси българка за сериозна връзка aleko_
todorov@abv.bg №16467

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAILER FOR SALE , 

Цена US$ 7,000.00, Зипкод 60559, 2006 WABASH 
PLATE TRAILER FOR SALE OR LEASE Prodavam 
2006 Wabash Plated Trailer. Vuv otlichno 
sustoqnie!! Za poveche info se obadete na 630-
696-0463 №16460

FOR SALE, 

Цена US$ , Зипкод 60102, 2009 Freightliner 
Cascadia, DD15, 505 HP, 13 speed manual 
transmission,3:36 Ratio,new Michelin tires, APU-
Thermoking . Call 708-369-9705 №16461

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

COAST TO COAST

VOLVO 2016 I SHIFT , 

Цена US$ 60,000.00, Зипкод 60008, For sale 2016 
Volvo -i shift -570000 if need more info contact 
Emil tel 847 254 2504 №16455

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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Т
е са шарени и пъстри, прили-
чат на ботанически градини 
или имат достолепието на 
кралски дворци. Заради тези 
гари в различни градове на 
планетата пътуването с влак 

може да е истинско удоволствие.

Liège-Guillemins, 
Лиеж, Белгия

В далечни времена на това място е 
бил манастирът на религиозния Орден 
на св. Вилхелм, а днес се извисява сгра-
дата на гарата на Лиеж. С необичайна 
конструкция, която наподобява гигант-
ски скат, тя е по проект на известния 
архитект Сантияго Калатрава.

Chhatrapati Shivaji, 
Бомбай, Индия

В колониалните времена в Индия га-
рата, проектирана от Фредерик Стивънс, 
е носила името на кралица Виктория. 
Сега е преименувана на индийския 
национален герой Чхатрапати Шиваджи. 
Сградата съчетава по удивителен начин 
елементи от английската неоготическа 
архитектура и традиционни индийски 
мотиви. Тук са заснети сцени от филма 
„Беднякът милионер“.

Atocha, Мадрид, Испания
Тропическа растителност, водоеми с 

над 20 вида риби и костенурки, това мяс-
то не прилича на транспортен възел, а 
на истинска ботаническа градина. Сгра-
дата е построена още в далечната 1851 
г. и е преустроена през 1992 г. по повод 
летните олимпийски игри в Барселона.

Kanazawa, Каназава, 
Япония

Тази гара прилича повече на вход в па-
ралелна реалност. Най-яркият елемент в 
архитектурата й е входната врата. Нари-
ча се на японски цудзуми и символизира 
японски барабани.

Union Station, 
Лос Анджелис, САЩ

Гарата, построена през 1939 г., на-
помня на типичните постройки в Южна 
Калифорния. Отвън изглежда семпло, 
но вътре е декорирана в стил ар деко – 

мраморен под, инкрустации, огромни 
прозорци. Тук са снимани филмите 
„Хвани ме, ако можеш“ (Catch Me If You 
Can), „Каквито бяхме“ (The Way We Were) 
и „Пърл Харбър“ (Pearl Harbor).

Rossio Railway Station, 
Лисабон, Португалия

Зданието е обявено за паметник 
на архитектурата. Поразява окото с 

красивите си арки, скулптури и ажурни 
балюстради.

King’s Cross Station, 
Лондон, Великобритания
Построена по проект на Джон Търнб-

ул и Луис Къбит през 1852 г., гарата 
притежава магнетично въздействие 
върху съзнанието на съвременниците. 
Тук се намира прословутият перон 9 ¾: 

както знаем, именно оттук всяка година 
Хари Потър и младите магьосници от 
книгите на Джоан Роулинг се отправят 
към училището за магия и вълшебство 
Хогуортс.

Southern Cross, Мелбърн, 
Австралия

През 2000 г. старинната гара на 
Мелбърн получава ултрасъвременен 
вълнообразен покрив благодарение 
на архитектурното бюро Grimshaw 
Architects. Така сградата вече добива мо-
дерна визия и става място дори и само 
за разходки и посещение.

Central Station, 
Антверпен, Белгия

Жителите на Антверпен наричат 
това място Железопътната катедрала. 
И действително – зданието е с купол, 
висок 75 м, а интериорът може да съпер-
ничи на разкоша в кралски дворец. През 
2009 г. Central Station е определена за 
най-красивата жп гара според амери-
канското издание Newsweek.

Sao Bento, Порто, 
Португалия

В сградата, построена на мястото на 
изгорелия манастир на монасите от 
Ордена на св. Бенедикт, човек може да 
види невероятни мозайки по ексизи на 
художника Жоржи Коласу. Тук има и кар-
тини, изобразяващи живота на кралете, 
бита на селското население или сцени от 
военни сражения.

 Kanazawa, Каназава, ЯпонияUnion Station

10 гари, заради 
които пътуването с 
влак е удоволствие

Някои приличат 
на ботанически 

градини, 
а други на 

кралски дворци

Atocha, Мадрид, Испания Sao Bento, Порто, Португалия

Liège-Guillemins

Southern Cross
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Копола с награда „Люмиер“

М
иси Елиът, която написа 
поредица от хитове за 
известни изпълнител-
ки, е първата рапърка, 

въведена в Залата на славата на 
авторите на песни.

Носителката на награди „Грами”, 
„Еми” и „Златен глобус” Куин Лати-
фа въведе Миси Елиът в Залата на 
славата.

Бившата първа дама на САЩ 
Мишел Обама също не крие, 
че е ревностна почитателка на 
рапърката. „Миси, искам да ти 
благодаря за стореното от теб като 
първопроходец в музиката“, заяви 
съпругата на Барак Обама във 
видеозапис, пуснат по време на 
церемонията. Миси Емиът насърчи 
всички автори, които ще дойдат 
след нея, с думите: „Никога не се 
предавайте, всеки от нас блокира 
от време на време. Но щом съм 
тук пред вас, това значи, че трябва 

да продължим. Това е добре и за 
хип-хопа!”

Досега в Залата на славата на ав-

торите на песни са въведени само 
двама рапъри – Джей-Зипрез 2018 
г. и Джърмейн Дюпри през 2017 г.

А
ктрисата Джулиан Мур ще 
получи почетната награда 
„Кристален глобус” на между-
народния филмов фестивал в 

Карлови Вари за принос в световното 
кино.

Джулиан Мур, която спечели 
награда „Оскар” за най-добра актриса 
за играта си във „Все още Алис”, ще 
представи филма „След сватбата”, 
режисиран от съпруга й Барт Фройн-
длих, с който ще бъде открит кинофес-
тивалът.

Почетна награда „Кристален глобус” 
ще получи също актрисата Патриша 
Кларксън.

Актьорът Кейси Афлек, който 
спечели награда на кинофестивала 
в Карлови Вари през 2017 г., ще се 
върне на него, за да представи филма 

си „Светлина на живота ми”.
Кинофестивалът в Карлови Вари ще 

бъде открит в края на юни. В конкурс-
ната програма са включени 12 филма.

Джулиан Мур с награда 
от Карлови Вари

Н
аградата „Люмиер” за 2019 
г. ще бъде връчена на 
американския режисьор 
Франсис Форд Копола в 

рамките на 11-ия фестивал „Люми-
ер” през октомври в Лион, Фран-
ция, оповестиха организаторите.

„Франсис Форд Копола често зая-
вявал, че не желае повече отличия, 
но този път се съгласи да получи 
наградата”, поясни директорът на 
фестивала Тиери Фремо.

Осемдесетгодишният режи-
сьор на трилогията „Кръстникът”, 
четирикратен носител на „Оскар” 
и двоен на „Златна палма” в Кан пое-
ма щафетата от актрисата Джейн 
Фонда, която през миналата година 
получи награда „Люмиер”. Отличие-
то се връчва на известни личности 
в света на седмото изкуство за 
цялостната им кариера.

След големия успех на филмите 
си „Апокалипсис сега” и „Разго-

ворът” Франсис Форд Копола се 
оттегли за десетилетие от киното, 
но през 2007 г. отново застана зад 

камерата, за да заснеме „Младост 
без младост”. По-късно той засне 
филмите „Тетро” и „Между”.Хората с капризни деца знаят колко трудно 

е да ги накарат да изядат зеленчуците си. 
Американски учени имат решение за про-

блема – малките трябва да се хранят прави.
Учените от университета на Южна Флорида 

установиха, че храните, които не харесваме, имат 
по-добър вкус, ако ги ядем прави.

Храненето на крак предизвиква физическо на-
прежение, което притъпява чувствителността на 
вкусовите луковици. Това се отразява не само на 
способността да се усеща вкус, но и на възпри-
емането на температурата.

По същата причина може да е уместно да пием 
изправени горчивите лекарства.

Учените са работили с 350 доброволци, като 
са им дали да ядат пресолен сладкиш брауни 
изправени или седнали. Правите участници по-
рядко забелязвали неуместния вкус.

Да се храниш прав 
си има предимства

Саваната в областта Сераду, която обхваща 
една четвърт от територията на Брази-
лия, вече е загубила близо половината от 

растителността си и продължава да е застрашена 
заради подкрепяната от правителството експан-
зия на монокултури и скотовъдството.

Това е вторият най-голям биом в Бразилия 
след амазонската джунгла.

Обезлесяването в Сераду е намаляло със 77 
процента между 2001 г. и 2018 г., сочат данни 
на Бразилския национален институт за косми-
чески изследвания. В средата на декември м.г. 
Министерството на околната среда на Бразилия 
оповести, че обезлесяването там между август 
2017 г. и юли 2018 г. е достигнало най-ниското си 
историческо ниво. Но според система на инсти-
тута за откриване на обезлесяването в реално 
време биомът е загубил поне 7697,6 кв.км площ с 
растителност през последните 12 месеца.

Саваната в Бразилия 
е застрашена

Рапърката Миси Елиът 
влезе в Залата на славата
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Б
ританската група „Рейдио-

хед” предложи на феновете 

си да купят 18 часа техни 

неиздавани записи в полза 

на групата „Икстинкшън рибелиън”, 

която се бори срещу промените в 

климата.

Предложението е отговор на 

хакери, които искат от групата 150 

000 щатски долара, за да не издадат 

откраднатите записи.

Записите са откраднати от соли-

ста на „Рейдиохед” Том Йорк. Те са 

от времето на албума OK Computer, 

издаден през 1997 г. Според ки-

тариста Джони Грийнуд записите 

са само „периферно интересни” и 

никога не са били предназначени 

за издаване.

Предложението важи само през 

следващите 18 дни.

Групата „Икстинкшън рибелиън”, 

която организира протести срещу 

климатичните промени, благодари 

на „Рейдиохед” „от цяло сърце”.

„Рейдиохед“ помага за климата

М
анекенката Оливия Кулпо 

оглави класацията за 100-

те най-сексапилни жени, 

изготвяна от мъжкото 

списание „Максим”.

В интервюто към снимката й за 

корицата тя признава, че винаги е 

мечтала да оглави тази класация, 

защото се възхищава на жените, които 

са заемали първото място в нея като 

Кейт Ъптън, Хейли Болдуин, Стела 

Максуел.

Оливия Кулпо е на 27 години. Тя 

беше избрана за Мис САЩ през 2012 

г., а след това за Мис Вселена. Според 

нея тези титли са помогнали много на 

кариерата й.

Родителите на Оливия Кулпо са били 

против участието й в конкурси за кра-

сота и изявите й като манекенка. След 

като е спечелила титлите обаче, те са 

признали, че това е добре за нея.

Оливия Кулпо оглави 
класация за сексапил

Почти 600 растител-

ни вида са изчез-

нали от дивата природа през последните 

250 години.

Броят се основава на факти, а не на оценки. Той 

е два пъти по-голям от този на изчезналите птици, 

бозайници и земноводни, взети заедно (217 вида). 

Учените от британската Кралска ботаническа 

градина в Кю и от Стокхолмския университет 

подчертават, че растенията изчезват до 500 

пъти по-бързо, отколкото ако нямаше човешко 

присъствие. През май доклад на ООН установи, 

че един милион животински и растителни вида са 

застрашени от изчезване. Най-много растителни 

видове са изчезнали от островите и в тропиците. 

Изчезването на растенията е лошо за всички 

видове, каза д-р Еймиър Ник Лугада от Кралска-

та ботаническа градина в Кю. „Милиони други 

видове зависят от растенията за оцеляването си, 

включително и хората.” 

Изследователите призовават за мерки, с които 

да бъде спряно изчезването на растенията – да 

бъдат описани всички растения по света, да 

бъдат подкрепени хербарии, които съхраняват 

растителни спесимени за бъдещите поколения, 

да бъдат подкрепяни ботаници, които извършват 

важни изследвания, да бъдат учени децата да 

разпознават местните растения.

600 растения 
са изчезнали

На дълбочина 3 метра в Червено море екс-

пертът по морска екология Асаф Звулони 

улавя с ръка червен корал, захванал се за 

пилон на нефтена платформа.

Планирани са работи по поддръжката на неф-

тената платформа, която се придвижва в морето. 

Ако намерилите убежище там корали не бъдат 

преместени, часовете им са преброени.

Звулони и колегата му Асаф Хабари обличат 

водолазни костюми, за да се гмурнат във водата 

екипирани с длета и чукове. „Трябва да ги спасим 

– каза Хабари. – Важно е да се съхрани здравето 

на екосистемата.” Той поставя длетото си в осно-

вата на корала и започна внимателно да нанася 

удари.

Коралите използват като изкуствен риф пило-

ните на платформата, инсталирана в морето край 

курорта Ейлат в южната част на Израел. След 

като червеният корал се е отделил от ударите с 

чук, Звулони грижливо го поставя редом до дру-

ги корали в пластмасова кутия. След това Хабари 

и Звулони излизат на повърхността, където ги 

чака корабчето, което ги е довело на място.

Местят корали 
в Червено 
море

Р
апърът Лил Нас Екс за 

десета поредна седмица 

е начело в класацията 

на „Билборд” за сингли с 

ремикса на дебютното си парче 

Old Town Road, записан в сътрудни-

чество с изпълнителя на оригинал-

ната песен Били Рей Сайръс.

По данни на Нилсен Мюзик 

сингълът Old Town Road запазва 

първенството си със 115,6 мили-

она стрийминга за периода на 

отчитане.

С постижението си Лил Нас Екс 

отбелязва най-дългата доминация 

в чарта след рапъра Дрейк, който 

в периода между юли и септември 

миналата година прекара десет 

седмици на върха с парчето In My 

Feeling.

Old Town Road е 38-ият сингъл, 

задържал се минимум десет седми-

ци на челна позиция в класацията 

хот 100.

Челната петица в класацията хот 

100 се допълва от певицата Били 

Айлиш с парчето Bad Guy, певеца 

и автор на песни Калид с Talk, Ед 

Шийран и Джъстин Бийбър с I 

Don’t Care и „Джонас брадърс” със 

Sucker.

Лил Нас Екс отново 
начело в „Билборд“
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А
ктьорът и носител на 
„Оскар” Сам Рокуел ще се 
снима в новия филм „Ба-
лада за Ричард Джуъл” на 

режисьора Клинт Истууд. Рокуел ще 
се превъплъти в образа на адвока-
та, поел защитата на полицейския 
служител и охранител Ричард 
Джуъл, чиято действителна история 
проследява филмът.

Джуъл открива подозрителна ра-
ница в Олимпийския парк по време 
на Летните олимпийски игри в Ат-
ланта през 1996 г., евакуира района 
и спасява много хора. Собственият 
му живот обаче се преобръща, след 
като полицията пуска информация, 
че той е замесен в бомбения атен-
тат. От герой Ричард Джуъл бързо 

се превръща в един от най-мразе-
ните хора в САЩ.

За ролята на охранителя все още 
не е избран актьор.

П
очитателите с нетърпе-
ние очакват излизането 
на екран на деветия филм 
на режисьора Куентин 

Тарантино „Имало едно време в Хо-
ливуд“. Същевременно феновете на 
Джеймс Бонд трябваше да научат, 
че срокът за завършването на 25-
ия филм от поредицата се удъл-
жава, за да може актьорът Даниъл 
Крейг, който неотдавна получи 
травма по време на снимките, да се 
възстанови. В отговор на почита-
телски въпрос кой е любимият му 
екранен агент 007 Тарантино, цити-
ран от в. „Дейли експрес“, посочва 
Шон Конъри.

Запитан как би класирал досе-
гашните изпълнители на ролята, 
режисьорът отговаря: „Конъри, 
Пиърс Броснан и малко след него 
Роджър Мур. А след тях всички 

останали.“
„Шон Конъри е върхът, но наис-

тина харесвам Броснан. Фен съм 

и на Роджър Мур, но смятам, че е 
по-добър в други роли“, споделя 
Куентин Тарантино.

Шон Конъри е любимият 
Бонд на Тарантино

Сам Рокуел във 
филм на Клинт Истууд

Гуинет Полтроу не живее 
постоянно със съпруга си
Г

уинет Полтроу явно дос-
та държи на личното си 
пространство – актрисата и 
основателка на лайфстайл 

сайта Гуп разкри, че със съпруга й, 
продуцента Брад Фалчък, не живеят 
постоянно заедно.

Четиридесет и шест годишната 
Полтроу и 48-годишният Фалчък се 
ожениха през септември миналата 
година след продължила над три 
години връзка, припомня издани-
ето.

Сега актрисата е споделила в 
интервю за в. „Сънди таймс”, че съ-
пругът й прекарва в дома й четири 
нощи в седмицата, слез което се 
връща в собствената си къща.

Нетрадиционното съжителство е 
одобрено от гуруто по интимни въ-
проси на Гуинет Полтроу, тъй като 
„освежава брака” и освен това буди 
лека завист у обкръжението й.

Съвременните пенсионери се оказват 
по-активни физически от своите деца и 
внуци, пише в. „Дейли стар“, позовавайки 

се на резултатите от проучване, направено във 
Великобритания.

Допитването по поръчка на „Декатлон“ е об-
хванало 7600 души. Резултатите показват, че 44 
процента от анкетираните пенсионери спорту-
ват минимум осем пъти в месеца. Загрижените 
за добрата си форма индивиди над 65-годишна 
възраст се поддържат с плуване, туризъм, коло-
ездене, тренировки в залата за фитнес.

Предпочитаното физическо занимание на 
пенсионерите е плуването.

Същевременно техните деца и внуци едва 
успяват да се „откъснат“ от дивана и екраните на 
електронните устройства. Данните от допитва-
нето сочат, че под една трета от представителите 
на по-младото поколение успяват да наподобят 
тренировъчните режими на пенсионерите.

Националният симфоничен оркестър на 
САЩ ще гастролира през пролетта на 
2020 година в Хирошима, за пръв път след 

края на Втората световна война.
Музикалният колектив под диригентството на 

италианския маестро Джанандреа Нозеда ще 
предприеме през март голямо концертно турне 
в Япония и Китай. Официално потвърдени вече 
са 9 спектакъла пред публиката на Пекин, Шан-
хай, Токио, Хирошима, Фукуи и други градове.

Националният симфоничен оркестър включва 
в репертоара си за азиатското турне „Недовър-
шената симфония“ на Шуберт по молба на кон-
цертната зала в Хирошима. През последните над 
70 години нито един американски оркестър не 
е бил канен да свири в този град. В Япония музи-
кантите ще изпълнят Симфония № 9 на Дворжак 
и Симфония № 5 на Малер.

Пенсионерите са по-активни 
физически

Симфоничният оркестър на 
САЩ с концерт в Хирошима
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Ф
ранцузойката Джесика Преалпа-
то, която е авторка на нетипич-
ни десерти на базата на плодове 
без добавена захар, бе обявена 

за най-добра сладкарка в света от класа-
цията „50-те най-добри ресторанта в света“ 
на компанията „Уилям Рийд бизнес медия“. 
Тридесет и две годишната майсторка от 
отличения с 3 звезди „Мишлен“ ресторант 
„Плаза Атене“ в Париж въплъщава смелото 
и необикновено сладкарство и е първата 
жена, получила тази титла.

Кристел Брюа от отличения също с 3 
звезди „Мишлен“ ресторант „Пре Катлан“ 
бе обявена през миналата година за най-
добра сладкарка в ресторант от асоциаци-
ята „Ле гранд табл дю монд“.

„Много съм изненадана“, каза Преал-
пато, пояснявайки, че за нея това е като 
хубав подарък.

Десертите й се вписват във виждането 
за кухня с естествени продукти, чийто 
привърженик е майстор-готвачът Ален 
Дюкас. За Преалпато той е пример за 
подражание.

Джесика Преалпато – 
най-добър сладкар в света

Най-скъпата картина 
е в саудитска яхта
Н

ай-скъпата картина на 
планетата, „Спасителят 
на света” на Леонардо да 
Винчи, е окачена на стена-

та в яхтата на саудитския престо-
лонаследник принц Мохамед бин 
Салман.

Шедьовърът беше продаден на 
търг през 2017 година за сумата 
от 450 милиона долара. Агенциите 
цитират информация на портала 
„Артнет“. Картината на Леонардо е 
окачена в яхтата „Сирин”, принад-
лежаща на саудитския престолона-
следник. Тя ще украсява плавател-
ния съд, докато не бъде построен 
културният център в района на Ел 
Ула в провинция Ел Мадина, където 
ще бъде изложен шедьовърът.

По данни на агенция „Блум-
бърг“ напоследък яхтата на принц 
Мохамед бин Салман се намира в 

района на египетския курорт Шарм 
ел Шейх.

Първоначално се предполагаше, 

че платното „Спасителят на света” 
ще бъде изложено във филиала на 
парижкия Лувър в Абу Даби (ОАЕ).

Аржентинската Темида осъди мъж да обез-
щети бившата си съпруга със 173 хиляди 
долара за свършената от нея домакинска 

работа по време на 27-годишния им брак. Седем-
десет годишната дама с диплома за икономист се 
посветила на възпитанието на децата и на дома 
по време на съвместния им живот. Според съдия 
Виктория Фама икономическата зависимост е 
тази, която поставя жените в неравностойно 
положение в обществото. По думите на юрист-
ката отсъденото обезщетение е справедливо, 
за да компенсира финансовия дисбаланс след 
разтрогнатия брак.

Според мотивите на съда след 27 години брак 
ответникът е напуснал половинката си, която то-
гава е била на 60 години. На тази възраст жените 
се пенсионират.

Мъж обезщети жена си 
за домакинска работа

„Фейсбук“ изгражда огромна соларна 
ферма в Западен Тексас, която се опре-
деля за един от най-големите соларни 

проекти в страната.
Разработчикът на възобновяема енергия 

„Лонгроуд енерджи“, чиято централа е в Бостън, 
неотдавна обяви, че си е партнирал със социал-
ната мрежа за проекта на стойност 416 милиона 
долара.

Това се случва в момент, в който „Фейсбук“ с 
централа в Менло парк, Калифорния, приключва 
строителството на център за данни в близост до 
Албакърки.

„Лонгроуд енерджи“ заяви, че проектът 
„Просперо солар“ на север от Одеса, Тексас, има 
достатъчен капацитет, за да снабдява с електрое-
нергия близо 72 000 домакинства.

Това е първата пряка инвестиция на „Фейсбук“ 
в проект за възобновяема енергия.

„Лонгроуд“ съобщи, че „Шел енерджи“ също е 
подписал 12-годишно споразумение за закупува-
не на енергия от соларни ферми.

„Фейсбук“ изгражда 
соларна ферма

А
встралийската актриса 
Никол Кидман вземала на 
екскурзия двете си котки в 
специални раници, снабде-

ни с прозорче, през което гледали 
планинския пейзаж.

Холивудската прима и нейният 
съпруг, певецът Кийт Ърбан, много 
обичали животните. Те се грижели 
за няколко алпаки, но тези животни, 
приличащи на лами, били буйни, 
хапели и плюели при всеки удобен 
случай. Семейството си имало рибки 
и пилета, но и едните, и другите не 
ставали за екскурзии в природата. 
За разлика от котките им Джинджър 
и Сноу. Писаните истински се на-
слаждавали на преходите, подавай-
ки муцунките си през специалните 

раници с отвори за тях.
Котките с нетърпение очаквали 

екскурзиите и когато настъпел ча-
сът, сами скачали в раниците си.

Никол Кидман носи котките 
си в раница с прозорче
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О
свен географски Южна 

Корея изглежда доста 

далечна от нас в много 

отношения като разби-

рания, бит и култура, 

поради което много 

хора биха се отнесли скептично към 

тази дестинация.

Отвъд възможните предразсъдъци 

обаче азиатската държава определе-

но има какво да предложи на своите 

посетители и на света като цяло. През 

последните години тя се нареди сред 

лидерите в модните тенденции, коз-

метиката и музиката и продължава да 

затвърждава позициите си със сериоз-

ни темпове.

На първо място, Корея има вековна и 

цветуща история с множество възходи 

и падения, поради което разполага и с 

богато културно наследство. Цели 13 са 

обектите, включени в Списъка на све-

товното културно и природно наслед-

ство на ЮНЕСКО в Южна Корея.

През изминалия век старата империя 

претърпява множество сътресения. 

Първо е окупирана и опустошена от 

Япония, а впоследствие става сцена 

на разгорещен конфликт за разпреде-

ляне на зони на влияние между САЩ 

и СССР. Без да се навлиза в историче-

ски детайли, може да се обобщи, че 

въпреки трудностите и разделението 

Южна Корея бързо стъпва на краката 

си, превръща се в

най-модерната 
демокрация в Азия

и бележи невероятен възход. В момента 

държавата е на водещи позиции по ре-

дица критерии не само в Азия, но и в цял 

свят, сред които сигурност, образование 

и здравеопазване.

Южна Корея е лидер в развитието на 

технологиите и иновациите, както и в 

сферата на развлеченията. Тази година 

например азиатската държава ще бъде 

домакин на редица технологични фору-

ми и конференции, сред които World IT 

Show, както и на събития в сферата на 

забавленията като покер турнира APPT, 

разказва ЕVA. Същевременно ежегодно 

се провеждат и типични южнокорейски 

фестивали като този на ледения рибо-

лов, чрез които можете да се потопите в 

местната култура и традиции.

Впечатляваща е симбиозата между 

древното културно наследство и ново-

стите на модерния свят. Южна Корея 

съчетава в себе си лукса на футуристич-

ните сгради и небостъргачи заедно с 

древните културни паметници и уникал-

ната природа. Столицата Сеул е един от 

водещите мегаполиси в световен мащаб, 

помещаваща централите на

гиганти като Samsung и LG
Едно от най-впечатляващите места 

в Сеул е кулата в планината Намсан, 

издигаща се на 236 м, от която се раз-

крива уникална гледка над столицата.

Ако искате да научите повече за 

корейската държава, трябва да посе-

тите и двореца Gyeongbokgung (или 

Кьонбок), в който е живяла династията 

Чосон.

Южна Корея се слави и с тради-

ционната си кухня и отношението към 

храненето като ритуал. Основните 

съставки са типично азиатските ориз, 

зеленчуци и месо. Най-разпростра-

неното и традиционно ястие, което 

се превърна в световна сензация, по-

добно на всичко корейско, се нарича 

кимчи. То се състои от ферментирали 

зеленчуци и дори напомня на кисело 

зеле в комбинация с различни сезонни 

зеленчуци, много подправки и добавки 

като ферментирали морски дарове и 

рибен сос. 

Всъщност съществуват стотици ва-

риации на ястието, което се консумира 

от корейците целогодишно и в пове-

чето случаи всекидневно. Страстта на 

корейците към кимчи е толкова голя-

ма, че е разработен специален вид от 

ястието, за да може първият корейски 

космонавт да си го хапва в Космоса, 

а в Сеул има цял музей, посветен на 

кимчи.

Несъмнено едно от най-красиви-

те кътчета в Южна Корея е остров 

Чеджу-до, наречен от местните жители 

Острова на боговете. Освен че е най-

големият южнокорейски остров, той 

е и най-високата планина в страната. 

Образувал се е преди близо 2 млн. 

години вследствие на

изригването на вулкана 
Халла-сан

Той значително се различава от 

континенталната част в много отноше-

ния като традиции, архитектура и дори 

език. Местното население на автоном-

ната област говори на силен корейски 

диалект, който е неразбираем дори за 

самите корейци. Уникалните природни 

богатства го правят едно от най-роман-

тичните и красиви кътчета, макар и все 

още не толкова познати сред туристи-

те. Все пак през последните години 

живописният остров добива все повече 

популярност и се превръща в подходя-

ща дестинация основно за младоженци 

и влюбени двойки.

Страната впечатлява със симбиозата 
между древна култура и модерен свят

Южна Корея – красота 
отвъд предразсъдъците

Пазар в Южна  Корея

Дворецът Gyeongbokgung Остров Jeju-do

Изгасналият вулкан Hallasan
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