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ОТ РЕДАКТОРА

„Не се чувствам наказан, защото няма 
кой да ме накаже.” Това заяви във връзка с 
аферата с евтините апартаменти на власт-
та в края на март Цветан Цветанов доста 
преди да подаде оставки от ръководните 
постове в ГЕРБ. После неговата партийна 
кариера приключи, а сега изглежда, че Бо-
рисов е готов да го изключи и от ГЕРБ (или 
поне така могат да се тълкуват думите 
му, че Цветанов за ГЕРБ е като Виденов за 
БСП и Местан за ДПС). Но все тая какво се 
обясняват по медиите тия двамата. 

Фактът обаче е, че Цветанов беше 
прав – няма кой да го накаже – нито него, 
нито другите във властта, облажили се 
с евтини апартаменти, докато са били 
на отговорни постове. Антикорупцион-
ната комисия, известна като КПКОНПИ, 
ги оневини всички вкупом. А нейният 
председател пък няма да трябва да си 
събаря незаконната тераса въпреки ус-
тановеното нарушение от общината (виж 
страници 4-5). 

Някой да е очаквал нещо друго? 
В Чехия вече седмици наред хората 
протестират масово срещу премиера 
заради съмнения за корупция за 2 
милиона евро. През уикенда протестът в 
Прага е бил най-големият от падането на 
комунизма до сега. В Грузия хората са по 
улиците срещу опитите за руска намеса 
във вътрешните им дела. Но в България 
всичко е точно. 

Народът е този, който би трябвало 
да ги накаже – дали с протести, дали на 
избори. Но той, народът, не ходи нито 
на едното, нито на другото. А тези пък, 
които все пак се разходят до урните, гла-
суват за същите отрочета на БКП/ДС/КГБ 
– ГЕРБ, БСП, ДПС, патрЕоти и др. (около 
70% на последния вот).

Но пък активни мероприятия за отвли-
чане на вниманието се провеждат всеки 
ден. Евродепутатът Николай Бареков 
(да, същият от телевизията на Делян 
Пеевски/Цветан Василев TV7, преди това 
правещ ефирни орални упражнения 
върху Бойко Борисов) реши да излъже 
за големите уж заплати на известни и 
критични към властта репортери и тв 
водещи. Всички те работят в частни 
телевизии и колко им плащат е работа 
само на техния работодател и на тях. Но 

в България да получаваш добра заплата 
е лошо. За съжаление изнесените цифри 
превишават в пъти реалните заплати на 
въпросните колеги, но нали трябва да 
има нарочени лоши.

Другият смешко – руската подлога 
Волен Сидеров пък реши, че трябва да се 
прави на леля Лидия от сериала “Дневни-
ците на прислугата” (The Handmaid’s Tale) 
и да започне дискусия „за или против” 
забраната на абортите в България. Че 
Сидеров няма характера да бъде леля 
Лидя е ясно, по-скоро е OfPutin и е готов 
да роди всяка изродщина, с която го 
забременят руските му покровители.

„Този въпрос е много важен и се дис-
кутира в редица напреднали страни, но 
не и у нас. 26 000 аборта се правят на го-
дина тук, които са 26 000 убийства”, каза 
Волен Сидеров. И, разбира се, призова 
Българската православна църква също 
да се произнесе по-строго по въпроса с 
абортите. Къде да повърна?

Кампанията срещу абортите в Европа 
се води от Agenda Europe – мрежа от над 
100-150 души и организации от повече 
от 30 държави в Европа, работещи срещу 
установени човешки права, права на 
жените и на сексуалните малцинства. 
Това е записано в обширно проучване 
на Европейския парламентарен форум 
за репродуктивни права и права на пола 
(EPF), обединяващ десетки депутати от 
28 държави, представляващи различни 
политически партии и групи.

На среща на Agenda Europe през 2014 
г. участва и Алексей Комов – тогава 
програмен директор на руската фон-
дация „Св. Василий Велики”, с близки 
връзки до Руската патриаршия и Кремъл. 
Разследване на „Капитал” пък показва 
индиректни бизнес връзки на „Атака” 
чрез съветника на Сидеров – Христо 
Маринов, с Комов. 

Щото Сидеров може и да не е успял да 
се добере до евтино апартаментче, но 
Москва ще го компенсира добре. Blessed 
be the Fruit!

 Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Верно няма кой да ги накаже
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С
толична община „спаси“ 
от събаряне постройките 
върху тересата на пред-
седателя на Комисията 
за борба с корупцията 
(КПКОНПИ) Пламен 

Георгиев. Те няма да бъдат събаряни, 
стана ясно от заповед на директора на 
„Общински строителен контрол“ към 
община София арх. Влади Калинов. 
Неговото решение обезсилва акта за 
събаряне, който строителният контрол 
на община „Слатина“ издаде по-рано.

Калинов обясни, че терасата на шефа 
на антикорупционната комисия била 
узаконена още преди години от район-
ната администрация.

Проверката показала, че са на лице 
строителни книжа както за терасата, 
така и за изградените конструкции, но 
не са открити такива за самия покрив. 
Това обаче не е основание за събарене-
то на постройката, обясни арх. Калинов.

През април след проверка адми-
нистрацията на община „Слатина“ 
установи, че два навеса върху терасата 
на апартамента на Пламен Георгиев са 
незаконни. Потвърдено беше, че

тересата е част 
от неговия имот

а не е обща част, както твърдеше анти-
корупционният шеф.

„Антикорупционен фонд“ по-рано 
разкри, че Пламен Георгиев е пропус-
нал да впише в публичната си имотна 
декларация терасата с площ 186 кв. м. 
към своя апартамент в столичния квар-
тал „Гео Милев“.

Тогава председателят на КПКОНПИ 
обяви, че е жертва на компроматни 
атаки от олигарси, засегнати от раз-
следванията на комисията. По-късно 
след препоръка на министър-предсе-
дателя Бойко Борисов Георгиев излезе 
в отпуск, докато трае разследването 
срещу него. Той все още не се е върнал 
на работа.

Междувременно кметът на район 
Слатина отново обяви, че категорично 

стои зад издадения акт за събаряне на 
навесите с барбекю на антикорупцион-
ния шеф.

“Безспорно е установено, че това 
строителство, което се е извършило 
върху терасата е преди въвеждането в 
експлоатация. Една и съща администра-
ция издава два акта, които са тотално 
противоречащи си. Единият акт обаче, 
изрично пише, че цялата сграда е изгра-
дена и отговаря на всички строителни 
книжа. Не са открити книжа само за по-
крива. За терсата - има. Покривът няма 
как да го отстраним”, контрира обаче 
Влади Калинов.

Помилваха борец № 1 срещу Помилваха борец № 1 срещу 
корупцията и неговата терасакорупцията и неговата тераса
Постройките са законни и не трябва да се събарят, обяви Столична общинаПостройките са законни и не трябва да се събарят, обяви Столична община

Терасата на председателя на Комисията срещу корупция

Пламен Георгиев
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К
омисията за борба с 
корупцията и конфликта 
на интереси (КПКОНПИ) 
завърши проверката си 
на имотните сделки на 
Цветан Цветанов, Цецка 

Цачева, Вежди Рашидов и т.н. Всичко 
е наред, конфликт на интереси няма, 
стана ясно, след като резултатът бе 
обявен. Мотивът на КПКОНПИ в няколко 
думи – нито Цветанов, нито който и да 
е от другите са притежавали акции от 
„Артекс“, следователно не биха имали 
изгода от гласуваната от ГЕРБ законова 
поправка.

КПКОНПИ обаче е направила извода, 
без да проучи пазарните цени на имо-
тите, които изследва, съобщи „Свободна 
Европа“.

„Виждам, че заключенията са подпи-
сани от Антон Славчев, зам.-председа-
тел на КПКОНПИ, който през последните 
месеци се прочу в обществото като Тони 
Терасата. В същия този „Апартамент-
гейт“, който той трябва да провери като 
държавен орган, е видно, че той самият 
се е облагодетелствал от служебното 
си положение или по друг начин“, каза 
адвокат Николай Хаджигенов, който 
специализира в наказателни дела.

За него историята се свежда до 
следния разказ: компрометиран човек 
проверява други компрометирани и 
логично обявява, че нередност няма 
никъде по веригата.

Целият състав на антикорупционната 
комисия е

избран от управляващото 
мнозинство

в парламента начело с ГЕРБ, коментира 
и адвокат Грета Ганева. Председателят 
на комисията Пламен Георгиев също 
стана част от „Апартаментгейт“ и така и 
не успя да даде логично обяснение за 

разминаванията в имотната си декла-
рация, каза тя. Според нея тези два 
факта обуславят липсата на изненада от 
решението на комисията.

Освен това според експертите про-
верката била формална.

Комисията не е извършвала експер-
тиза на пазарните цени на имотите, 
за които става дума, макар че именно 
цените са в основата на проблема. 
Това става ясно от писмено становище 
на неправителствената организация 
„Антикорупционен фонд“. Откритието 
е изненадващо на фона на същината на 
„Апартаментгейт“ – тя все пак беше в 
това, че участници във властта са при-
добили апартаменти на цени много под 
пазарните. Според фонда КПКОНПИ не е 
проверявала и друго, свързано с цената 
на апартаментите: дали и как сумите са 
били платени.

За неправителствената организация 
при извършената от КПКОНПИ проверка 
„изцяло липсва проверка на хипотезата 
за облагодетелстване“. Липсва и друго: 
разглеждането на Цветан Цветанов във 
всичките му функции, а не само в тази 
на народен представител. Липсва и 
трето: разглеждането на всички факти в 
тяхната взаимовръзка.

Според експерти проверката е била Според експерти проверката е била 
формална и не е проучила пазарните цениформална и не е проучила пазарните цени

„Апартаментгейт“ – „Апартаментгейт“ – 
конфликт на интереси конфликт на интереси 
няма, всичко е точноняма, всичко е точно

Вежди РашидовЦецка ЦачеваЦветан Цветанов

Апартаментът на Цветан Цветанов
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Арабаджиеви продадоха от ареста Арабаджиеви продадоха от ареста 
един от топ хотелите сиедин от топ хотелите си
Следите на купувача на петзвездния „Виктория палас“ водят към МаргинитеСледите на купувача на петзвездния „Виктория палас“ водят към Маргините

В
етко и Маринела Араба-
джиеви, които са в ареста 
след екстрадирането им от 
Испания, са се разделили 
с един от емблематичните 
си хотели – петзвездния 

„Виктория палас” в Слънчев бряг. Цената 
на сделката е 50 млн. лв., като това я 
прави най-голямата в туризма за сезона.

Купувач е „С. Б. Роял хотелс”, информа-
цията за която води следите към

основателите на 
групировката СИК

Красимир и Николай Маринови, 
по-известни като братята Маргини, 
както и към третия брат от фамилията 
– Димитър, който не е показвал пряко 
присъствие в престъпния свят, посочва 
изданието, пише „Капитал“.

Маринела и Ветко Арабаджиеви 
са обект на внимание от страна на 
прокуратурата от лятото на миналата 
година, когато бяха извършени обиски 
в хотел „Маринела” в София, в „Марица” 
в Пловдив и в домовете им. По време 
на акциите беше съобщено за открити 
големи суми в кутии за обувки.

Синът им Вълчо бе арестуван, като в 
момента е пуснат под парична гаран-
ция от 500 хил. лв. Родителите му бяха 
екстрадирани от Испания и са в ареста 
в София.

Сделката за хотела е

от средата 
на май тази година

DBank разрешава да се извърши час-
тично заличаване на особения залог на 

„Виктория груп корпорейшън”. 
Хотелът е на 30 метра от брега 
на морето и е сред гигантите в 
Слънчев бряг – с 485 двойни и 16 
единични стаи, 42 мезонета и 42 
студиа.

Материалният интерес, заявен в 
Имотния регистър по сделката, е за 50.3 
млн. лв., като е трудно да се каже колко 
е крайната цена. Новият собственик „С. 
Б. Роял хотелс” поема и 23 млн. лв. дълг 

към Българо-американска кредитна 
банка.

В сайта за резервации Booking.com 
вече е обявено, че хотелът има нов 
мениджмънт.

Хотел „Виктория палас“

Маринела и Ветко Арабаджиеви



Арабаджиеви продадоха от ареста 
един от топ хотелите си
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7 доживотни присъди за 7 доживотни присъди за 
7-те жертви на убиеца 7-те жертви на убиеца 
с корени от Българияс корени от България
Мъжът се призна за виновен по обвиненията Мъжът се призна за виновен по обвиненията 
и поиска извинение от душите на жертвитеи поиска извинение от душите на жертвите

С
едем доживотни при-
съди получи серийният 
убиец от Кипър – по 
една за всяка от седемте 
си жертви. Престъпле-
нията на 35-годишния 

армейски капитан Никос Метаксас ужа-
сиха хората в Кипър, потресоха редови 
полицаи и доведоха до оставката на 
министъра на правосъдието Йонас 
Николау.

Това е най-тежката присъда, произ-
насяна досега от кипърски съд.

Метаксас бе осъден за убийството 
на 5 жени от Филипините, Непал и 
Румъния и дъщерите на две от тях. Въз-

можно е да има и неразкрити жертви. 
Престъпленията са извършени между 
2016 и 2018 г. С жертвите убиецът се 
свързвал чрез сайтове за запознан-
ства.

Мъжът заяви разплакан пред 
съда, че поема цялата отговорност 
за извършените от него „ужасяващи” 
престъпления. Той изрази съжаление 
и поиска извинение от душите на не-
говите жертви и от техните семейства. 
Метаксас се извини и на своето семей-
ство и на цялото кипърско общество.

Според медиите в Кипър Метаксас 
има български корени – майка му е от 
Стара Загора. Според серия инфор-

мации родителите му са разделени и 
той е израснал с баща му. Служител е в 
армията.

Пред съда Метаксас 
се призна за виновен

по обвиненията в предумишлено убий-
ство и отвличане.

Четейки от подготвена декларация, 
той заяви пред тричленния съдебен 
състав, че няма ясни отговори защо е 
извършил тези убийства. 35-годишният 
офицер от армията заяви, че негово-
то сътрудничество с разследващите 
полицаи е най-малкото, което може да 
направи, за да облекчи болката, която 

е причинил на семействата на жертви-
те и на своето семейство.

Държавният прокурор заяви, че 
шест от жертвите са били задушени, а 
седмата е умряла от тежко нараняване 
на главата.

Метаксас е смятан за първия сериен 
убиец в Кипър.

35-годишният армейски капитан 
беше задържан през април и призна за 
убийствата на седем жени, с които се е 
свързал в сайтове за запознанства.

Повечето от чужденките са работели 
като домашни помощнички на остро-
ва и са изчезнали между септември 
2016 г. и август 2018 г.

15
-годишна българка из-
чезна в Гърция, близ-
ките й и полицията я 
издирват денонощно.

Теодора Мирчева е изчезнала в 
петък от дома си в Сикиес, Солун.

Властите разпространиха описа-
ние на момичето от България и при-
зоваха всеки, който има информация 
за нея, да се свърже с тях. Теодора 
е с височина 1.55 м, кафява коса и 
сини очи. В деня на изчезването си 
е била с зелена рокля и с червени 
спортни обувки с бели и ивици.

Както е посочено в съобщението 
на фондацията „Усмивка на детето“: 
всеки, който има някаква инфор-
мация, нека да се свърже 24 часа в 
денонощието на „Европейска линия 
за изчезнали деца 116 000“, както 
и на всички полицейски служби в 

страната. 
Междувременно от Гърция дойде 

и друга информация с български 
„герои“.

19-годишна българка е била 
арестувана от гръцката полиция за 
разпространение на материали с 
детска порнография. До ареста се 
стигнало след

неколкомесечни 
разработки

в рамките на международна 
кампания на Интерпол за борба с 
организираната престъпност.

Антимафиоти от сектора за борба 
с киберпрестъпленията арестували 
българката с обвинения за разпрос-
транение на материали с детска пор-
нография. Видеофайлове и снимки 
са продавани на потребители от цял 

свят. Българката според гръцката 
полиция сама е снимала материали-
те, като в част от тях присъства и 
петгодишната й сестра заедно с още 
две малолетни момичета.

В дома на задържаната българка 
са намерени 47 снимки и 11 виде-
оклипа, малко количество наркоти-
ци и нерегистрирано оръжие. Про-
учва се съдържанието на иззетите 6 
харддиска и четири лаптопа.

По информация на телевизия 
„Скай” цената на всеки материал се 
движи между 20 и 30 евро. Установе-
но е, че българката, която сега е на 
19 години, се занимавала с разпрос-
транение на детска порнография от 
поне три години.

Арестуваната нашенка, чието име 
не се посочва, се намира в полиция-
та и разследването продължава.

Без следа: 15-годишна Без следа: 15-годишна 
българка изчезна в Гърциябългарка изчезна в Гърция





ИСКРЕН ВЪЛЧЕВ

А
хмед Доган има нова 
страст. След детската гра-
дина замък в родното му 
село Дръндар и хидровъ-
зела „Цанков камък“ сега 
се е заел с пристанищна 

дейност. През последните дни медиите 
изобилстваха с информация за бизнес 
намеренията му – смята да развива три 
кейови места в село Езерово, разполо-
жени по канала Варна–Белослав.

Малкият порт е част от ТЕЦ-Варна. 
Енергообектът и пристанището бяха 
купени през 2017 г. от фирма на Данаил 
Папазов, транспортен министър при 
Пламен Орешарски. В следващата 
година

70% от нея станаха 
собственост на Доган

Преди това активите бяха притежа-
ние на ЧЕЗ.

От 2015 г. топлоцентралата не работи. 
Поддържа единствено т.нар. студен 
резерв. Намиращото се в съседство 
пристанище също е пусто, но съоръ-
женията му са годни. Намират се в зона 
по Варненско-Белославското езеро, в 
която през социализма пушеха комини. 
След деиндустриализацията се наста-
ниха складове, логистични центрове и 

малки частни пристанища. Обемът на 
дейността им е несравнимо по-малък 
от стария период. Сокола кацна на тако-
ва място и като феникс ще го възражда.

Преходът продължава, този път не е 
политически, а бизнес.

От изявления на Папазов преди 
седмица се разбра, че фирмата му не 
е имала първоначално интерес към 
топлоцентралата. Искала е да вземе 
само пристанището, но чехите настояли 
за продажба анблок.

Така Папазов, който в периода 
2001-2013 г. бе шеф на държавното 
варненско пристанище, се оказа частен 
собственик на ТЕЦ с пристанще. След 
него и Доган.

Пак според обяснения на Папазов 
Сокола просто се появил в един момент 
и станал акционер. Тоест не било вярно, 
че от начало всичко е схема на Доган.

А сега няколко 
подробности по казуса

Най-напред кариерни. Папазов е 
бивш колега на Делян Пеевски в дър-
жавната фирма „Пристанище Варна“. 
И двамата са назначени по времето 
на кабинета на НДСВ и ДПС – единият 
като изпълнителен директор, другият 
– малко над 20-годишен, влиза в съвета 
на директорите. През 2013 г. заедно 
превземат държавния връх – порасна-

лият Пеевски де 
факто е мандатоно-
сител (за кратко и 

шеф на ДАНС), Папазов – транспортен 
министър.

Днес събитията са в минало несвър-
шено време – хидролог и пристанищен 
шеф се преоткриват за общ бизнес, 
след като и без това отдавна се знаят.

Ето и малко икономически детайли. 
Инвестицията на Папазов – Доган идва 
в период на криза за държавния порт. 
„Езерово“ ще се помъчи да се намести 
между другите частни и държавното 
пристанище. Тя няма как да отнеме като 
клиент девненските заводи, чието про-
изводство технологично е обвързано с 
пристана на държавната фирма. Поради 

отдалечеността не може и бургаски 
товари да отмъкне.

Но още през това лято се цели в зър-
нените, които се осъществяват основно 
през Варна. Те са и голям процент в 
общата търговия. Олио, асфалт, битум и 
тежки корабни масла са другата част от 
портфолиото.

Най-впечатляващи са

чисто финансовите 
подробности

Папазов купува от ЧЕЗ ТЕЦ-Варна с 
пристанището за 48.5 млн. евро. Други 
30 млн. лв. са инвестирани после. Само-
то пристанище е обособено в ново дру-
жество, в което тецът влиза с апорт от 
63 млн. лв. Водят се преговори с чужд 
инвеститор, който да налее 89 млн. 
евро. Това са официални данни. А също, 
че Доган е дал „около“ 1,5 млн. лв.

Намеренията са инвеститорът, чрез 
който малкото засега пристанище ще 
разшири дейността си, да осигури и 
товари. За съдбата на натрапения ТЕЦ 
притеснения също не бива да има.

Спасява го сделката с държавата за 
студения резерв.

През миналата година топлоцент-
ралата взе 27 млн. лв. за поддръжка 
на резерва, сега ще участва и в новите 
търгове. Официално тандемът Папа-
зов–Доган смята да развива и центра-
лата, но не се знае ще се появили ли 
стратегически партньор. Също така 
официално ръководството на ТЕЦ-

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

Р
аботниците от ТЕЦ-Ва-
рна ще могат да почиват 
в Сараите, а и в остана-
лите почивни бази на 

холдинга, свързан с купения от 
Доган ТЕЦ-Варна.

Това каза изпълнителният 
директор на приватизираната 
от почетния председател на ДПС 
топло-електрическа централа 
Данаил Папазов.

На въпрос колко пари е 

получил от Ахмед Доган за 70-те 
процента, които притежава, той 
уточни, че е някъде около 1,5 
милиона лева.

„Дружеството има кредити 
и задължения, така че това е 
резултативна дейност”, допълни 
изпълнителният директор на 
ТЕЦ-Варна. Относно появилата се 
информация, че тецът е опасен 
за националната сигурност, 
Папазов заяви, че това са „пълни 

глупости”. Два от блоковете били 
в отлично състояние, а третият 
работи според всички норми.

„По договор ние придобихме 
дружеството от ЧЕЗ за 48 500 000 
евро. От тях 28 000 000 са банков 
кредит, а останалите пари са 
средства, които ЧЕЗ дължеше на 
ТЕЦ-Варна, и ние влязохме в тех-
ния дълг. Кредитът продължава 
да се връща и към този момент”, 
поясни Папазов.

Доган на три моретаДоган на три морета
Преходът продължава, този път не е политически, а бизнесПреходът продължава, този път не е политически, а бизнес

Работниците от ТЕЦ-Варна – Работниците от ТЕЦ-Варна – 
на почивка в Сараитена почивка в Сараите

Данаил Папазов



П
реди няколко години Доган 
влезе в новините и с друга 
морска инвестиция – така 
наречените морски сараи в 

парка „Росенец”.
Мястото, на което са разположени 

Сараите, е добре подбрано – малко за-
ливче, бивша ветроходна база с кей. От 
едната страна е оградата на нефтеното 
пристанище на „Лукойл“, опасана от 

видеонаблюдение, а от другата – скали, 
върху които е построен плексигласов 
парник, наподобяващ надземните 
тунели на софийско метро. Той играе 
ролята на ограда, а под него са ска-
лите, гледащи на север. Единственото 
незащитено място остава кеят, който е 
изключителна държавна собственост и 
800 квадратни метра земя до него...

Променен е дори и кадастралният 
план, за да може да бъдат поставени 
ясно границите на сараите. От област-
ната управа в Бургас не отговориха 
на въпроса какви са параметрите на 
сделката, нито взели ли са мерки, за да 
гарантират достъп до бреговата ивица.

Интересът към местността не се 
ограничава само до най-близките до 
двореца земи.

До 2016 година плажът „Росенец-се-
вер” е най-близкото място до сараите, 
посещавано от туристи. Вземайки кон-
цесията, охраната на почетния лидер 
на ДПС може да контролира достъпа 
до него.

До плажа се стига през едно откло-
нение при хижа „Странджа” в парка 
„Росенец”, след това се тръгва по локал-
ното платно към Созопол и на спирка 
„Моряк” рязко се завива през гората. 
Пътят лъкатуши още 3-4 километра, 
минава се покрай бившата станция на 
окръжния комитет на БКП, няколко лук-
созни имения, после няколко бунгала и 
отдясно се вижда плажът...

С помощта на две държавни инсти-
туции – областната управа и Минис-
терството на туризма, почетният лидер 
на ДПС превзе целия полуостров. Едно 
парче от брега на морето бе отхапано 
още тогава.
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Варна не счита, че вуйчото владика 
(мюфтия) собственик урежда студения 
резерв. Напротив – всичко било плод 
на конкуренция в свободен пазар. 

Ахмед Доган отдавна не е обвързан 
официално с държавни структури, той е 
почетен председател на ДПС и българ-
ския преход.

Конфликт на 
интереси не го лови

Същото се отнася и за Папазов, който 
ще конкурира държавното пристанище, 
на което някога бе директор, а после и 
министър. Най-интересното в цялата 
официално-неофициална история е с 
колко точно пари разполага Ахмед До-
ган. Както и какви лостове за влияние 
има... Не се вълнува управляващата 
партия ГЕРБ, макар ДПС да се води 
опозиция. Но трябва да се признае, че 

положението е “се ла ви” – във всяка 
една държава и всяко историческо 
време този, който разпределя порции-
те, също е на масата, и никой не гледа в 
чинията му.

А детската градина замък в Дръндар 
пустее. Малчугани никога не е имало в 
него. Играчките омръзват.

Летните сараи на Доган

Полуостровът на ДоганПолуостровът на Доган

Полуостровът на Доган, Схема Капитал



BG ТЕЛЕГРАФ
Македонският президент: Македонският президент: 
Гоце Делчев е българинГоце Делчев е българин

Гоце Делчев се е определял като 
българин и това е безспорен 
исторически факт. Това каза 

македонският президент Стево 
Пендаровски. Според него обаче 
в същото време няма нито един 
исторически факт, че се е борел за 
Велика България или Санстефанска 
България. „Гоце Делчев се е борел за 
автономия на Македония, за независима държава“, каза Пендаровски. Според 
него именно тази формулировка може да разреши споровете между България и 
Македония за личността на Делчев.

„Еврохолд“ придобива „Еврохолд“ придобива 
активите на ЧЕЗактивите на ЧЕЗ

Най-големият публичен холдинг 
в България и една от водещи-
те независими бизнес групи в 

Централна и Югоизточна Европа – „Ев-
рохолд България“, се споразумя да при-
добие бизнеса на чешката енергийна 
компания „ЧЕЗ груп“ в България. Двете 
страни подписаха договор, съобщиха 
от холдинга.

Той ще плати 335 млн. евро за придобиването на активите на „ЧЕЗ груп“ в Бъл-
гария. Холдингът ще финансира сделката с комбинация от собствен и заемен 
капитал.

Пожар в ТЕЦ Пожар в ТЕЦ 
„Марица-изток-2“„Марица-изток-2“
Пожар избухна в ТЕЦ „Мари-

ца-изток-2“, който доведе до 
срутване на комин. Пожарът бе 

своевременно локализиран и загасен. 
Няма замърсяване на околната среда, 
работниците в централата и околните 
населени места не са застрашени.

Изгорял е коминът на сероочиства-
щата инсталация на блок 8 натеца. Не е 
допуснато разпространението на огъня 
до близкия цех, до склада за въглища и комина на сероочистката на блок 7.

Задържаха трафикантиЗадържаха трафиканти
на мигрантина мигранти

Специализираната прокуратура 
задържа 17 души за нелегален 
трафик на мигранти. Те са осигу-

рявали преминаването през България 
на мигранти от Афганистан. Каналджии-
те бяха задържани в София, Бургарско и 
Ямболско. Арестуваните са чужденци – 
временно пребиваващи или с бежан-
ски статут. Според заместник главния 

прокурор Иван Гешев групата е генерирала десетки хиляди евро печалба и е 
била „най-мащабната на българско ниво”.

Порои и градушки Порои и градушки 
удариха Българияудариха България
Порои причиниха наводнения 

на много места в в България.
В София пожарникари са 

отработили 42 сигнала. Основната 
част от тях са за паднали клони, на-
воднени дворове и приземни етажи, 
части от уличната и пътната инфра-
структура. Има и няколко сигнала за 
късо съединение.

В Пловдив аварийно-спасител-
ни екипи са реагирали на повече от 40 сигнала. Гръмотевична буря и порой 
наводни Карлово и съседните населени места. Градушка с големина на грахови 
зърна удари Русе. Има наводнени улици.

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

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
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В 
началото на летния сезон 
много българи се сещат, 
че им трябват документи 
за предстоящата вакан-
ция в България или друга-
де в чужбина – паспорти, 

пасавани, декларации за пътуващи 
деца, пълномощни и други.

Четирите консулски служби работят 
нормално, но само в Лос Анджелис, 
изглежда, има проблем, какъвто сре-
щат сънародниците ни в Европа, но не 
и тук. За да получите консулска услуга 
там, трябва да се запишете предвари-
телно, а в момента първият свободен 
час е в средата на юли, показа провер-
ка по телефона на BG VOICE. 

Това изглежда странно, като се има 
предвид, че службата в Ел Ей е една 
от най-малко натоварените в САЩ. 
Списъкът с готовите документи за 
последния месец там показва по-мал-
ко от 70 готови документа, докато в 
Чикаго – над 340. Въпреки това във 
Ветровития град може да отидете и без 

записан час всеки един работен ден. 
Ето защо има много хора, които живеят 
в щати, които по правило се обслужват 
от консулството в Лос Анджелис, но 
предпочитат да летят до Чикаго, за да 
си свършат работата. Не е ясно дали 
там 

причината е лоша 
организация от 

генералния консул
Веселин Вълчев или нещо друго – 
сградата, където се намира службата, е 
с по-стриктен достъп, но това едва ли е 
чак такава пречка.

В Ню Йорк също се изисква предва-

рително записване, но и там няма да 
ви върнат, ако отидете в приемното 
време. Без нужда от записване работи 
и консулската служба в посолството ни 
във Вашингтон.

За да не чакате на опашка и да мине-
те по-бързо, може да си 

запазите час през онлайн 
системата

на сайта www.consulatebg.eu. Там 
въвеждате личните си данни като име, 
адрес, семейно положение и какъв 
документ искате да ви бъде издаден. 

Разпечатвате 
попълненото 
заявление, а сис-
темата генерира 
уникален QR 
код, който копи-
рате, и с него в 
сайта запазвате 
ден и час, в 
който да отидете 
в консулството, 
където ще ви на-
правят снимка 
и ще ви вземат 
пръстови отпе-
чатъци за новия 
паспорт. Плаща-
нето на такси-
те за новите 
документи също 
става на място 
в консулството. 
Много хора, 

които имат проблем с разпечатването, 
използват системата, за да научат как-
ви данни се изискват, и после по-бързо 
си попълват заявлението на място.

До консулската служба трябва да 
отидете основно за издаването на 
български документ за самоличност и 
имотни пълномощни. Повечето други 
услуги могат да се извършват от аме-
рикански нотариуси – такива има във 
вашата банка, а услугата е безплатна. 

Не е нужно да ходите 
до консулството

за заверка на почти всички документи, 
включително и за декларация на еди-

ния родител за пътуване на дете, което 
е един от най-търсените документи 
преди лятната ваканция. Трикът е да 
направите документа на два езика, 
като разделите страницата на две 

колони – от едната на български, от 
другата на английски.

За да е валидна заверката за всички 
документи, е нужен и апостил, който 
може да се направи лично във всеки 
щат или по пощата. Таксите варират, 
но са в рамките на няколко долара – в 
Илинойс 2 долара, ако отидете лично, 
или 17, ако го направите по пощата – 
срокът е около две седмици. А превода 
на апостила от английски на български 
може да направите и в Родината.

В Чикаго практикуват и няколко 
нотариуси, които също може да ви 
помогнат срещу съответната такса.

Единственият документ, за който 
трябва да отидете до българското кон-
сулство, е, когато искате да заверите 
пълномощно, свързано с продажбата 
или прехвърлянето на имот. И това е 
така, за да предпази хората от имотни 
измами, които са чести в България.

Българските консулски служби в 
САЩ значително подобриха обслужва-
нето през последните няколко години. 
Службата в Чикаго например отговаря 
не само на мейли и по телефона, а и на 
съобщения във Facebook страницата. 
Такава практика има и на други места.

В Лос Анджелис чакат месец, В Лос Анджелис чакат месец, 
за да подновят паспортитеза да подновят паспортите

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Как да спестите време и пари от консулски услуги през това лятоКак да спестите време и пари от консулски услуги през това лято

Генералният ни консул в Ел Ей Веселин Вълчев обича да се снима, но само там се 
чака с месец за консулска услуга
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Т
ипично в негов стил и както 
нито един друг президент 
преди него Доналд Тръмп 
обяви в twitter през мина-
лата седмица, че предстои 
операция по арестуването и 

депортирането на “милиони” имигранти 
без статут. Тя трябваше да започне в 
неделя, да бъде проведена в 10 града и 
да засегне над 2,040 души. Но ден преди 
това Тръмп я отмени, отново в twitter. 
Той обясни, че направил това заради 
исканията на демократите. Но поиска 
от Конгреса да промени законите за 
искане на убежище в САЩ, които според 
него не са достатъчно стриктни. Такова 
искане обаче той не е поставил лично в 
разговора си с председателката на Кама-
рата на представителите Нанси Пелоси, 
съобщи служител от нейния екип.

Демократите едва ли ще се съгласят 
да правят каквито и да е промени по 

тези закони в този момент. Във вторник 
вечерта Камарата прие финансов пакет 
от 4.5 милиарда долара за хуманитарна-
та криза по границата.

Без храна, сапун 
и четка за зъби

Стана ясно, че стотици деца, задър-
жани в мигрантските центрове, нямат 
достъп до достатъчно храна, сапун, 
четки за зъби, лекари, а по-големите се 
грижели за по-малките. Адвокат на Ми-
нистерството на правосъдието се опита 
да обясни на изслушване пред Конгреса, 
че това не било задължение на властите.

Очаква се Сенатът да приеме тяхна 
версия на финансовия пакет и надеж-
дите са, че двете камари на Конгреса ще 

успеят да постигнат компромис. Но в 
този законопроект няма да има иска-
ните от Тръмп промени за търсенето на 
убежище в САЩ. 

Не е ясно как ще реагира президен-
тът след това и дали отново ще нареди 
старта на операцията за масови арести и 
депортации. 

В администрацията няма единство по 
отношение на тази операция. Изглежда, 
че сегашният временно и.д. министър 
на националната сигурност Кевин 
МакКаленан е издал детайли от плана 
на медиите. По този начин той искал 
арестите да се саботират още преди да 
са започнали. Предшественичката му на 
този пост Кристен Нилсън също беше 
противник на идеята и това отчасти 

доведе до нейната оставка. Агентите на 
ICE, които трябва да извършат арестите, 
също не изгарят от желание според 
The New Yorker. Операцията е сложна, 
защото много от набелязаните ими-
гранти имат деца, които са американски 
граждани, и не е ясно какво ще се случи 
с тях. А и имиграционните центрове и 
арести са вече над капацитета и не могат 
да приемат нови хора.

От другата страна са съветникът на 
Тръмп Стивън Милър – хардлайнера по 
имиграционната тема в Белия дом, и 
временно и.д. шеф на имиграционната 
служба Марк Морган. Последният дори 
заобикалял шефа си – министър МакКа-
ленан, и говорел директно с президента.

Морган дори посъветва имигрантите 
без статут да се предадат доброволно на 
властите. “Не искам да изпращам агенти 
на ICE на техните места на работа. Не 
искам да пращам агенти на ICE в техните 
домове. Не искам да трябва да ги откри-
ваме и арестуваме в техните общности и 
градове”, каза Морган пред репортери.

През миналата година ICE е депорти-
рала 256,000 души – най-много от 2014 
г. насам. Изглежда, че администрацията 
няма допълнителен ресурс, за да увели-
чи тази бройка съществено. 

И докато Тръмп, лагерите в Белия дом 
и Конгресът водят битки, за имигрантите 
остава усещането за страх и несигур-
ност.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Какво стана с депортациитеКакво стана с депортациите
Тръмп обяви, после отмени акцията на ICE, поиска законови промени от КонгресаТръмп обяви, после отмени акцията на ICE, поиска законови промени от Конгреса





US ТЕЛЕГРАФ
Коалиция ще охранява Коалиция ще охранява 
Персийския заливПерсийския залив

САЩ изграждат коалиция 
заедно със съюзниците си за 
охрана на морските коридори 

в Персийския залив чрез поставяне-
то под наблюдение на целия морски 
трафик. Това заяви високопоставен 
представител на Държавния депар-
тамент. Това става след неотдавнаш-
ните нападения срещу петролни 
танкери, за които Вашингтон обвини Иран.

Представителят заяви, че коалиция от страни ще подпомогне финансово и 
материално-технически програмата „Сентинел”, но не уточни кои са тези страни.

Палестинци на протест Палестинци на протест 
срещу план на Къшнърсрещу план на Къшнър

Разгневени палестинци протес-
тираха в Газа и на Западния 
бряг срещу намерението на 

САЩ да предложат свой „мирен 
план” за израелско-палестинския 
конфликт. Той залага главно на 
многомилиардни инвестиции с 
цел съживяване на икономиката в 
палестинските територии. Планът е 

разработен от съветника и зет на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Палестински 
лидери обвиняват Вашингтон в пристрастие към Израел, без да се отчита тяхно-
то желание за самостоятелна държава.

Помпео се срещна Помпео се срещна 
с крал Салманс крал Салман
Американският държавен се-

кретар Майк Помпео се срещ-
на със саудитския крал Салман. 

Разговорите са били за насочен 
към създаване на гаранции за обща 
стратегическа линия и глобална 
коалиция. Салман и Помпео са обсъ-
дили регионални и международни 
събития при срещата си в Джеда.

Саудитският външен министър 
Адел ал Джубейр предупреди Иран, 
че ще бъдат наложени още санкции, 
ако Техеран продължи своите „агресивни политики”, но каза, че Рияд иска да 
избегне война.

Подготвя се производство Подготвя се производство 
на 5G извън Китайна 5G извън Китай

Президентът на САЩ Доналд 
Тръмп проучва възможността 
да въведе изискване следва-

щото поколение телекомуникацион-
но оборудване 5 Джи (5G) в САЩ да 
бъде проектирано и произведено 
извън Китай. Проучването е заради 
появилите се опасения за киберси-
гурността на САЩ. Представители на 

властта поставят пред производителите на телекомуникационно оборудване 
въпроса дали могат да разработват извън Китай американски хардуер, включи-
телно електроника за клетъчни кули, рутери и суичове, както и софтуер.

Путин готов Путин готов 
на диалогна диалог
Възможностите на президен-

та на САЩ Доналд Тръмп в 
развитието на отношенията с 

Русия са ограничени от американ-
ската политическа система, но много 
зависи от политическата воля. Това 
заяви руският президент Владимир 
Путин. Той отбеляза, че и Русия, и САЩ имат интерес да водят диалог. Опитите за 
постигане на целите със сила не се увенчават с успех, каза руският президент.
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Т
ежковъоръжени мъже 
излизат след залез-слънце 
на „лов за мигранти” покрай 
границата на САЩ с Мексико. 
Повечето са членове на бру-
тална въоръжена групировка. 

Някои от тях дори мечтаят да „решат 
проблема” с отровен газ, пише в свой 
анализ „Дойче веле“. 

Те подхващат мисията си след залез-
слънце – покрай граничната ограда в 
Сънланд парк, Ню Мексико. Когато за 
другите денят почти е завършил, техният 
тъкмо започва – Джим Бенви и шофьор-
ът „Чин”, който крие истинското си име, а 
и лицето си, защото носи маска. Двамата 
са въоръжени с автомати, които законът 
на американския щат Ню Мексико им 
позволява да носят открито. Освен Чин и 
Бенви, въоръженият доброволен отряд, 
поставил си за цел да пресече притока 
на нелегални мигранти, включва още 
трийсетина души. Те патрулират, залавят 
мигрантите и ги предават на гранич-
ните власти – наричат се „Патриотична 
гвардия”.

„За нас нищо не е било 
даром, а мигрантите 

получават всичко”
Чин, който е син на нелегални миг-

ранти от Мексико, сега се бори срещу 
прииждането на нови пришълци оттам. 
„В крайна сметка за тях трябва да плаща 
американският данъкоплатец”, отбе-
лязва той. По сходен начин мислят и 
останалите от отряда: „За нас нищо не 

е било даром, а мигрантите получават 
всичко безплатно.” Сред членовете на 
групата има ветерани от армията, има и 
безработни като Джим Бенви. Издържат 
се с дарения, набирани благодарение 
на преките видеорепортажи, които 
Джим Бенви всекидневно публикува в 
интернет.

Основният им враг са т.нар. койоти – 
трафикантите на хора, които прекарват 
нелегални мигранти, проститутки и нар-
котици към Америка. „Те са опасен враг, 
срещу когото не можеш да се изправиш 
невъоръжен“, казва Бенви. От оръжията 
има нужда както за сплашване, така и за 
самозащита – срещу койотите, а и срещу 
членовете на престъпния картел от мек-
сиканския град Хуарес от другата страна 
на границата.

„Граничните власти имат нужда от нас”, 
посочва Бенви. И това е самата истина – 
заради множеството мигранти амери-
канските граничари са толкова прето-

варени, че не успяват да контролират 
всеки участък от границата с Мексико. 
През април от Мексико в Съединените 
щати са дошли над 100 000 души без 
документи. „На много места границата 
е просто отворена“, отбелязва Бенви. 
Затова и неговият отряд не остава без 
работа.

Една от най-опасните 
групировки в САЩ

„Патриотичната гвардия” има пре-
тенцията да е безобидно гражданско 
сдружение, нейните членове се опре-
делят като доброволни помощници и 
не желаят да бъдат наричани „милиция”. 
Правозащитните организации и кметът 
на Сънланд парк обаче не споделят това 

мнение – групата 
създава повече 
проблеми, от-
колкото решава. 
Само допреди 
няколко сед-
мици мъжете 
са били част от 
т.нар. Обединени 
конституционни 
патриоти – теж-
ковъоръжена 
групировка, 
прославила се с 
редица незакон-
ни деяния.

Край грани-
цата с Мексико тя беше изградили свой 
лагер – т.нар. Camp Liberty – тъкмо на 
онова място, през което според Доналд 
Тръмп прииждали убийци, изнасилва-
чи и други престъпници от Мексико. В 
един момент обаче обвиненията срещу 
членовете на групировката станаха пре-
калено много. Говореше се, че мъжете 
са гонели и задържали под оръжие 
стотици мигранти. Един от членовете 
пък обявявал, че иска „да избие мигран-
тите с отровен газ”, за да сложи веднъж 
завинаги край на „инвазията”. Прокура-
турата в Ню Мексико открито осъжда 
провежданите акции, но до процес така 
и не се е стигнало.

„Няма доказателства”, изтъква кметът 
на Сънланд парк Хавиер Переа. А няма 
и как да се противодейства на въоръ-
жените милиции – при положение че 
носенето на оръжие в Ню Мексико е 
законно, ако не го насочваш срещу хора 
и не задържаш някого против волята му. 

Правозащитни организации като Border 
Network for Human Rights в Ел Пасо са 
възмутени от саморазправата, извърш-
вана от милициите. Повечето мигранти, 
преминаващи границата, са семейства, 
които бягат от престъпността в Мексико 
и искат доброволно и са готови добро-
волно да се предадат на американските 
гранични власти, казва председателят на 
организацията Фернандо Гарсия и пита: 

„При това положение кому са нужни 
въоръжените опълчения?”

Нелегални действия?
И американските гранични власти се 

дистанцират от гражданските отряди по 
границата и предупреждават официал-
но за „последствията за обществената 
сигурност”, които биха могли да настъ-
пят, ако „въоръжени цивилни граждани 
започнат да упражняват насилие”. В 
Сънланд парк обаче се вижда, че амери-
канските граничари ползват сведенията, 
предоставяни им от „Патриотичната 
гвардия”, и си сътрудничат с нея, макар и 
неофициално.

Действията на въоръжените милиции 
няма как да бъдат наречени законни. 
В интернет има видеозаписи, от които 
се вижда как тежковъоръжените мъже 
принуждават мигранти да падат на ко-
лене и после ги държат под насочените 
дула на своите оръжия, докато дойдат 
граничарите.

Както казва Бенви – докато стената 
на Тръмп не е готова, ще продължим да 
контролираме границата. А оръжията 
в последно време се оставяли в колата 
– ако им се наложело да ги употребят, 
знаели как се действа с тях.

По границата на САЩ ловят По границата на САЩ ловят 
мигранти и се гордеятмигранти и се гордеят
Тежковъоръжени мъже се борят срещу т.нар. койотиТежковъоръжени мъже се борят срещу т.нар. койоти
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С
лед като Иран свали един 
американски разузнава-
телен дрон над Ормузкия 
проток, президентът 
Доналд Тръмп първона-
чално разреши предпри-

емането на ответен удар, но по-късно 
промени мнението си.

Според неговите изявления и да-
нните в медиите в четвъртък вечер се 
предвиждало атакуването на няколко 
ирански цели от типа на радарни инста-
лации и ракетни системи. Но планът бил 
отменен още в „начален стадий”. Самоле-
тите вече били във въздуха, а корабите в 
готовност, но не се е стигнало до нападе-
ния. Засега не е известно поради какви 
причини е бил отменен ударът, освен 
това не е ясно дали 
акцията просто не е 
била отложена.

„Ню Йорк таймс“ 
съобщи, че в Белия 
дом е имало ожесто-
чена дискусия между 
президента, неговите 
най-високопоставе-
ни съветници по си-
гурността и лидерите 
на Конгреса. Но нито 
Белият дом, нито 
Пентагонът са се 
съгласили да комен-
тират плановете за 
нападение в отговор 
на запитването на изданието. Не е имало 
обаче и опити за възпрепятстване на 
публикацията.

Първоначално Тръмп изрази предпо-
ложение, че атаката срещу дрона може 
да е човешка грешка. „Не мога да повяр-
вам, че това е било умишлено”, заяви 
американският президент пред журна-
листи във Вашингтон. Запитан каква би 
могла да бъде възможната реакция на 
САЩ, Тръмп казал само: „Ще видите.”

Кой казва истината?
Двете страни съобщават противоре-

чиви данни по въпроса къде точно е бил 
атакуван дронът. Иран твърди, че разпо-
лагал с „неопровержими доказателства”, 
че летателният апарат бил нарушил 
въздушното пространство на страната. 
Според Тръмп пък било „научно дока-
зано”, че дронът се намирал в междуна-
родното въздушно пространство.

Иранският външен министър Моха-
мад Джавад Зариф оповести коорди-
натите при извършването на атаката 
– пред крайбрежието на провинция 
Ормузган, но извън иранските тери-
ториални води. В туитър той написа 
следното: „Ние открихме останките на 
американския дрон в НАШИ територи-

ални води.”
Според разпространена от Пентагона 

карта мястото на атаката е доста далеч 
от бреговете на „Ислямската република“ 
– на 34 километра. Върховният глав-
нокомандващ на американските ВВС в 
региона генерал-лейтенант Джоузеф 
Гастела нарече атаката „опасна” и „безот-
говорна”, представляваща опасност за 
„невинните цивилни граждани”.

Забрана за прелитания
Междувременно американските 

власти предупредиха пътническите 
авиокомпании да избягват района. До 
второ нареждане американски пътни-
чески самолети не бива да преминават 
през контролираното от Иран въздуш-

но пространство над Персийския и 
Оманския залив. „Повишената военна 
активност и изостреното политиче-
ско напрежение” представляват риск 
за гражданската авиация, се казва в 
документа. Предупреждението важи за 
всички регистрирани в САЩ авиоком-
пании.

Иран обяви, че възнамерява да се оп-
лаче в ООН от „агресивното използване 
на дронове” от страна на САЩ. Пози-
цията на Иран е, че не желае военен 
конфликт в Персийския залив, но няма 
„да се колебае и секунда” да защити 
границите си „срещу ирационалните 
американски нападения”.

Този конфликт не е 
единственият

Напрежението между Съединените 
щати и Иран се изостри значително в 
последно време. Неотдавна Вашингтон 
обвини ръководството в Техеран за 
атаките срещу два танкера в залива на 
Оман. Иран отхвърли обвиненията. Но 
и споровете около иранската ядрена 
програма се задълбочават. Преди една 
година Тръмп оттегли САЩ от постигна-
тото преди това споразумение с Техеран 
и наложи нови санкции срещу Иран.

Светът се Светът се 
размина на размина на 
косъм от косъм от 
война. Засегавойна. Засега
Тръмп отмени военен удар Тръмп отмени военен удар 
по цели в Иран 10 минути преди по цели в Иран 10 минути преди 
да излетят самолетитеда излетят самолетите
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А
дминистрацията на Белия 
дом съобщи през миналата 
седмица, че президентът 
Доналд Тръмп е номини-
рал за следващ американ-
ски посланик в България 

на мястото на Ерик Рубин, чийто мандат 
изтича през тази година, дипломата от 
кариерата г-жа Херо Мустафа. Тя има 
не само богат професионален опит в 
Европа и Близкия изток, но и изключи-
телно интересна житейска история.

Последното е увековечено в до-
кументален филм, посветен на Херо 
Мустафа, направен от неин приятел от 
детинство, впечатлен от постигнатото 
от нея и семейството й в САЩ предвид 
трудното начало като бежанци от ре-
пресиите на Саддам Хюсеин в Иракски 
Кюрдистан в средата на 70-те години на 
миналия век. Г-жа Мустафа е полиглот 
и е единственият американски топ ди-
пломат от кюрдски произход – съгласе-
те се, от пясъците край Ербил до Белия 
дом за 30+ години е

постижение повече от 
достойно за възхищение
Редовната ротация на посланика на 

Вашингтон в София идва в момент на 
нарастващо дипломатическо напре-
жение между двама от съюзниците на 
България в НАТО – САЩ и съседна Тур-
ция. Конфликтът възникна около сдел-
ката, която турският президент Реджеп 
Тайип Ердоган подписа с руския си 
колега Владимир Путин за покупката на 
съвременни ракетно-зенитни компле-
кси С-400. Същевременно Анкара е и 
партньор на Вашингтон в разработва-
нето на новите свръхмодерни изтре-
бители Ф-35 и САЩ заплашиха Турция 
да я изолират от програмата, защото 
наличието на руско антиавиационно 

въоръжение в турската армия ще 
изложи на риск сигурността на амери-
канските самолети. Първите постъпки 
вече бяха предприети с изключването 
на пилоти от обучителни курсове и уче-
ния, а президентът Ердоган и външният 
му министър Чавушоглу се редуват 
през ден да повтарят пред медиите, че 
няма да развалят сделката си с Москва. 
И това е само дотук.

Произходът и квалификациите на 
активен дипломат като г-жа Мустафа 
несъмнено биха били неудобни в 
Анкара, но изпращането й в България 
казва нещо за плановете на Държавния 
департамент и Белия дом

в региона и в по-широк 
спектър

Предполагаемият следващ посланик 
на САЩ в България е родена в нача-
лото на 1973 г. в иракския град Ербил 

в семейството на Абдул и Назарийн. 
Датата и месецът не са известни 
поради обстоятелствата, при които 
идва на бял свят Херо. В периода си на 
възход към властта в Ирак в средата 
на 70-те години президентът Саддам 

Хюсеин води кампания на разселвания 
и кървави репресии срещу кюрдите и 
шиитите в страната. И през първите две 
години след раждането й семейството 
на бъдещия американски дипломат 
живее в бежански лагер. Абдул успява 
да се прехвърли със съпругата, Херо 
и малкия й брат в Иран, където се 
установят за кратко, преди отново да се 
завърнат в Ирак.

Спонсорирани от американска луте-
ранска църква, семейството заминава 
за САЩ през 1976 г. с кратък престой в 
Германия, където получават докумен-
тите си с новото си фамилно име Муста-
фа. Семейството се заселва в градчето 
Майнот, щата Северна Дакота, където 
Херо завършва гимназия през 1991 
г. Същата година е приета да следва 
национална сигурност в Университета 
„Джорджтаун“ във Вашингтон и цялото 
й семейство тръгва с нея, а

жителите на Майнот ги 
изпращат тържествено

заради успеха й. След дипломирането 
й като бакалавър през 1995 г. Херо 
Мустафа следва и магистратура по 
публични и международни отношения 

в университета “Принстън”.
Преди постъпването си в американ-

ската дипломатическа служба през 
1999 г. тя ръководи неправителствена 
организация, занимаваща се с кюрд-
ски изследвания, участва в мисия като 
изборен наблюдател в Босна и работи 
за кратко като редактор на базирания 
в Обединените арабски емирства (ОАЕ) 
Център за стратегически изследвания 
на ОАЕ. 

Вече на служба в Държавния 
департамент, първите мисии на Херо 
Мустафа зад граница са в Атина като 
политически съветник по въпросите 
на човешките права и трафика на хора 
и в Бейрут като консулски служител. В 
средата на първото десетилетие на ХХI 
век се завръща във Вашингтон, където 
работи за Съвета по национална сигур-
ност на САЩ в дирекцията за Иран, а 
впоследствие е назначена и за специа-
лен съветник към държавния секретар 
под президента Джордж Буш-младши 
– Кондолиза Райс.

Между 2007 и 2009 г. Херо Мустафа 
работи като координатор за Временна-
та коалиционна администрация в Ирак 
в северната провинция Нинава, където 
много години преди това е родена. В 
следващите две години е старши съвет-
ник по въпросите на Близкия изток към 
вицепрезидента на Барак Обама – Джо 
Байдън. За мисията си в София Херо 
Мустафа ще дойде

след мандат като 
заместник-посланик 

в Португалия
В интервю за португалската държав-

на телевизия РТП, дадено през 2017 
г., на въпрос смята ли, че в качеството 
си “на жена, мюсюлманка и бивша 
бежанка не би постигнала такива ка-
риерни успехи в съвременна Америка” 
при президента Доналд Тръмп, Херо 
Мустафа настоява, че политиките на 
американския президент се преекспо-
нират от пресата и социалните медии, 
а присъствието й като шарже д`афер 
в Лисабон само потвърждава това. “Аз 
съм Америка”, подчертава тя, ако това, 
което се говори за Тръмп, е вярно, 
“нямаше да съм тук”.

Херо Мустафа – посланието на Херо Мустафа – посланието на 
САЩ към Турция от България?САЩ към Турция от България?
Новият американски посланик в Новият американски посланик в 
София е единственият US топ София е единственият US топ 
дипломат от кюрдски произходдипломат от кюрдски произход

С президентите Джордж Буш и Барак Обама

Като дете



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Имотният бум Имотният бум 
в Канада приключив Канада приключи
Цените на жилищата и къщите в 11 от най-голе-

мите канадски градове са се понижили с 0.4% 
за 12 месеца и с 2.3 на сто през първото три-

месечие на годината. Това са най-лошите резултати 
за последните 10 години, особено на фона на ръста 
от 4.2 на сто през 2018 г. Доходността от отдаване 
под наем на жилище в страната се запазва умерена – между 4 и 6 на сто. Цената 
на жилищата в Торонто са около 9400 евро/кв.м. Жилище от 120 кв.м струва 1.1 
млн. щ.д., а в Монреал – 346 000 щ.д. В Торонто наемът на аналогичен имот е 
3740 щ.д. на месец, а в Монреал – 1560 щ.д. месечно.

САЩ и Канада подкрепиха САЩ и Канада подкрепиха 
тристранното търговско тристранното търговско 
споразумение с Мексикоспоразумение с Мексико

Президентът Доналд Търмп и премиерът Жус-
тен Трюдо се обединиха в защитата на три-
странно търговско споразумение с Мексико. 

На среща с Трюдо в Овалния кабинет Тръмп заяви, 
че споразумението с Канада и Мексико не само 
ще позволи да се създадат много нови работни 
места, но и ще даде възможност на трите държави 

да са по-конкурентоспособни срещу останалия свят. Тези три страни „вече не 
се конкурират чак толкова”, каза Тръмп. Мексико вече ратифицира споразуме-
нието. Трюдо изрази задоволство, че правителството на Тръмп се е отказало от 
наказателните мита върху стоманата и алуминия.

Отава ратифицира Протокола Отава ратифицира Протокола 
за членство на Северна за членство на Северна 
Македония в НАТОМакедония в НАТО

Канада е осемнадесетата страна, ратифи-
цирала Протокола за членство на Северна 
Македония в НАТО. В туитър канадското 

външно министерство съобщи, че Отава изразява 
задоволство, че скоро ще пожелае добре дошла 
на Северна Македония като 30 членка на НАТО. Докато празнуваме седемдесе-
тата годишнина на НАТО, с нетърпение очакваме да ви поздравим като 30-ата 
членка на алианса в близко бъдеще, съобщи външното министерство. Между-
временно тече процедурата за ратификация и в Сената на САЩ. Очаква се това 
да се случи до края на лятото. Наскоро протоколът за НАТО бе ратифициран от 
Германия и Естония. 

Слон нападна пазач Слон нападна пазач 
в зоопарк в Онтариов зоопарк в Онтарио

Пазач в зоопарк в канадския град Кембридж, 
провинция Онтарио, беше сериозно ранен, 
след като бе нападнат от слон. Обстоятел-

ствата около нападението се изясняват, за разслед-
ването на инцидента в зоопарка бяха изпратени  
сътрудници от Министерството на труда.

Това не е първият случай на нападение на слон 
в същия зоопарк. През 1989 година в него загина сътрудник, опитващ се да 
преустанови бой между самци. През 1992 година два слона нападнаха един от 
пазачите по време на представления с тях, като му счупиха крака.

Надеждите на „Ферари“ Надеждите на „Ферари“ 
за наказанието на Фетел за наказанието на Фетел 
не се оправдахане се оправдаха

Д рамата около оспорваната победа на Люис 
Хамилтън и наказанието на Себастиан Фетел 
в Канада приключи, а от „Ферари“ остана-

ха разочаровани. Въпреки че от „Ферари“ бяха 
оптимисти, че ще спечелят обжалването, ФИА 
отхвърли новите доказателства по случая, които представиха, в резултат на 
което Люис Хамилтън запазва триумфа си от Монреал. От „Ферари“ представиха 
телеметрични данни от автомобила на Себастиан Фетел, както и видеоанализи 
от различни гледни точки и анализ на ситуацията. Стюардите разгледаха новите 
данни и заключиха, че няма достатъчно значими нови елементи в сравнение с 
момента на вземане на първоначалното решение.
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Ф
изиката явно е в кръвта 
на братя Попминчеви 
(Теньо и Димитър) от 
Казанлък. Сигурно 
защото и двамата са 
възпитаници на най-

бележития български професор в тази 
наука – Теодосий Теодосиев, който вся-
ка година подготвя по–голямата част от 
националните отбори на България за 
международни състезания и олимпи-
ади.

За по-големия брат Теньо се знае, че е 
роден в Стара Загора, но израства в Ка-
занлък. В града на розите той и брат му 
били редовни участници в олимпиади 
по физика в Пекин и Осло. Оттам Теньо 
има бронзов медал. След България Те-
ньо и Димитър завършват Техническия 
университет във Виена. Доскоро огла-
вяваха съвместно изследователския 

институт JILA в Колорадо, но съдбата ги 
разделя. Димитър Попминчев остава да 
работи на същото място, а

Теньо Попминчев 
се премества в 

Калифорнийския 
университет

в Сан Диего, където е професор и 
извършва изследователска работа. 
Проф. Теньо Попминчев споделя, че в 
Америка при него няма български сту-
денти. „Повечето са китайци“, казва той. 
„Те завладяват постепенно Сан Диего“, 
добавя той, но казва, че българските 
младежи изглеждат по-умни от амери-
канците.

Теньо Попминчев е добре познат 
физик за това, че заедно с брат си 
открива лазерна рентгенова „светли-
на” с нови свойства. Той демонстрира 
четиримерен рентгенов микроскоп, 
който използва такава светлина и който 
би могъл да види обекти с резолюция 
от порядъка на атома, като едновре-
менно проследява и най-бързите 
процеси, протичащи в нашия естествен 

свят. Процесът на преобразуване на 
светлината се нарича генериране на 
хармонични и е светлинен аналог на 
издаването на звук от цигулка. Заради 
успешната си работа във областта на 
физиката проф. Попминчев е обявен от 
списание Science News за

един от десетте най-
обещаващи учени

в света за 2017 г. Носител е на почетния 
знак на държавния глава на България, 
връчен през 2016 г. от президента Ро-
сен Плевнелиев. Включен е и в класа-

цията на 10-те най-обещаващи учени в 
света за 2018 г., изготвена от Нобелови 
лауреати – нищо чудно и самият той да 
получи Нобелова награда.

През 2018 г. нашият професор откри-
ва собствена лаборатория Popmintchev 
Labs на два континента – към Калифор-
нийския университет в Сан Диего и към 
Техническия университет във Виена. 
И двете са фокусирани върху нови 
технологии за ато секундни рентгенови 
лазери и квантов дизайн на лазерна 
светлина. Това лято трима младежи 
от България получиха възможност да 
отидат на обучение в лабораторията в 
Сан Диего за триседмичен период. Те са 
медалисти на страната от международ-
ни състезания по физика и математика. 
На младите, където и да се намират, 
Попминчев казва уверено, че няма 
невъзможни неща. „Разликата между 
трудно и невъзможно е само малко 
време“, уточнява той.

Българин създаде световно Българин създаде световно 
известна лаборатория по физикаизвестна лаборатория по физика

Теньо Попминчев може да бъде Теньо Попминчев може да бъде 
номиниран за Нобелова награданоминиран за Нобелова награда

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Tеньо Попминчев получава награда от президента 
Плевнелиев Строежът на лабораториите Popmintchev Labs

Димитър (вляво) и Теньо Попминчеви
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Т
я е усмихната, позитивна, 
емоционална, чаровна! И 
има най-мощния глас на 
планетата. Българската 
народна певица Смиляна 
Захариева получи официал-

но доказателство за това чрез серти-
фикат от “Гинес“. През миналата година 
тя спази всички указания и изисквания 
на Книгата на рекордите, като изпя 
„Излел е Дельо хайдутин” с неверо-
ятните 143,8 децибела. Този рекорд я 
вписа съвсем официално в „Гинес“, а 
новината за успеха дойде преди дни – 
в средата на юни.

До този момент в Книгата за светов-
ните рекорди стоеше постижението на 
Ник Стефънсон, който обаче достига 
своите над 123 децибела с викане.

Смиляна е завършила фолклорното 
училище в Широка лъка. Обиколила е 
света с великолепния си глас и нався-
къде събира възхищение и възторже-
ни аплодисменти.

Силата на гласа на българката е 
около 15 пъти по-силен от средната 
височина на човешкия глас.

При нормален разговор човеш-
кият глас достига до 30 децибела, а 
при пеене може да се развие до 110. 
Захариева обаче влиза в Книгата на ре-
кордите за Гинес с постижение от над 

140 децибела. Според учените такава 
сила на звука може да спука тъпанчето 
на човек и се равнява на

звук от изстрел от 
огнестрелно оръжие или 

прелитащ самолет
Захариева обаче смята да използва 

силния си глас и родопския фолклор, 

за да лекува. “Зная, че гласът ми въз-
действа, вълнува и променя аура. Тази 
сила и специфичност ще ги използвам 
за лечение на хората с помощта на 
Родопите и чановете”, написа тя в про-
фила си във фейсбук, след като обяви 
там и новината, че е получила серти-
фикат от “Гинес”.

Смиляна е трябвало да изпълни 
конкретно многото подробни указания 
на екипа от Книгата на рекордите, за да 
стане собственик на 
сертификата.

„От „Гинес“ ми 
поставиха условието 
микрофонът да е 
отдалечен от мен 
на 2,5 метра и да е 
поставен на 1,5 м 
височина, незави-
симо от това къде 
се правеше. Уреди-
те отчетоха 113,8 
децибела”, обясни 
Смиляна.

Има специална 
формула, която 
изчислява загуби 
в далечината. С 6 
децибела например 
се намалява силата 
на гласа на всеки 
половин метър.

“Ако микрофо-
нът е на 2,5 метра 
отстояние от мен, 
реално от устата ми 
до уреда аз губя 30 
децибела. Като се 
пресметнат степента 
и силата на разсей-
ване на звука за тези 
2,5 метра, то те се 
равняват на 143,8 
децибела”, разказа 
преди време тя.

От „Гинес“ имали 
редица условия към 
вида на залата, ако опитът се провежда 
на закрито, както и към вида на шу-
момера, с който е измерена мощта на 
гласа на Смиляна.

Искали са шумомерът да е 
от най-високия клас

на пазара. Тъй като подобно устройство 
струвало доста скъпо – 7500 евро, за 

опита й помогнали от фирма.
Те не поставили на пловдивчанката 

никакви финансови условия. След това 
трябвало да бъдат изпълнени и остана-
лите изисквания на Книгата за рекорди. 
От „Гинес“ поставили условие, ако опи-
тът се изпълнява на открито, външният 
шум да е под 60 децибела. Но тъй като 
опитът зависел от това дали ще има 
вятър или не, то Смиляна решила да 
ползва студио.

Друго условие от „Гинес“ било певи-
цата да не впръсква нищо в гърлото си 
и затова пловдивчанката решила да не 
пие дори вода, за да не компромети-
ра опита си, който бе проведен на 27 
септември м.г.

Решението на „Гинес“ с придружава-
щия го сертификат пристигнало на 18 
юни т.г.

До последно тя пазела в тайна деня 
на опита си, за да могат с екипа й да се 
съсредоточат върху поставените цели 
и изисквания. “Заложих на астрологи-
ята за определянето на дата”, разказа 
още Смиляна.

Тя не за първи път 
покорява с мощния си глас
публиката. Преди време при нейно 
изпълнение уред отчете мощ на гласа 
й от 131.17 децибела. Тогава народната 
певица от Пловдив подаде данните от 
замерването към екипа на „Гинес“.

Заради предишния рекордьор, 
който стигнал високите децибели с 
викане, представителите на „Гинес“ на-
сочили пловдивчанката да се включи в 
състезание за крещене, но тя катего-
рично отказала. Не се отказала обаче 
да намери начин да покаже, че гласът 
може да бъде красив, мощен и въз-
действащ, без да се крещи истерично.

143 децибела: 143 децибела: „„ГинесГинес““ обяви българка  обяви българка 
за най-мощния глас на планетатаза най-мощния глас на планетата

Народната певица Смиляна Захариева Народната певица Смиляна Захариева 
получи сертификата на 18 юниполучи сертификата на 18 юни

Смиляна Захариева не може да скрие сълзите си при новината от „Гинес“

Българката и екипът й по време на изпълнението, което се превърна в рекорд
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В
ремето, което хората в 
цял свят прекарват пред 
електронните устройства, 
се увеличава все пове-
че и повече. В Америка 
26% от населението са 

онлайн почти непрекъснато (по данни 
на института Pew Research от миналата 
година). Подобна 
е картината и в 
Канада – мобил-
ните устройства 
се ползват по 
около 16 часа в 
денонощието. В 
България, Гърция 
и Белгия хората 
са на телефоните 
си поне по 3 часа 
извън работа. В 
Англия също по 
толкова. Жители-
те в други страни 
от Централна 
Европа като Гер-
мания, Франция, 
Унгария, Холан-
дия и Полша пре-
карват онлайн по 2,5 часа преди и след 
отиване в офиса, а в Италия – по 2 часа 
(според изследване на Евростат от 2018 
г.). И макар да си мислим, че тези часове 
не ни пречат, не е така.

Синята светлината от екраните на ком-
пютри и смартфони вреди на здравето.

Умора в очите, депресия, 
нарушения в съня

авитаминоза, наднормено тегло – това 
са само някои от установените странич-
ни ефекти на манията по „висенето“ пред 
екраните. От умората в очите можете да 
се предпазите с приложението IRIS на 

българина Да-
ниел Георгиев.

Даниел е 
програмист 
и самият той 

бил изложен на 
всекидневно и продължително влияние 
на компютърните лъчи. В един момент 
започнал да изпитва болка в очите. 
Лекарите му предписали да носи очила. 
Даниел не можел да се примири, че не 
може да направи нищо, и започнал да 
търси информация какво може да пред-
приеме, за да намали болката в очите, 
но да не спира да програмира. „Когато 
мониторите работят, те непрестанно 
светват и угасват“, обяснява програмис-
тът. „Това се случва много пъти в секунда. 
Окото започва да прави специфични 
движения и зеницата постоянно се свива 
и разширява, за да може зрението да се 

фокусира“, допълва той. Това натоварва 
неимоверно очните мускули и затова 
изпитваме болка и зрението ни може да 
се влоши или да отслабне.

Другото, което Даниел разбрал от 
своите проучвания, е, че

когато е светло и небето 
навън е синьо

човешкият организъм спира да произ-
вежда хормона мелатонин (отговорен 
за съня) и така на човек не му се спи. По 
същия начин, когато вечер много хора 
работят на лаптоп, преди да си легнат, 
не могат да спят добре или изобщо. 
Тези, които спят с телефона до главата 
или с компютъра на шкафчето (които 
излъчват синя светлина), имат същите 
проблеми.

Третият важен факт, който открил 
Даниел, бил, че лекарските препоръки 

са работещите на компютър да спират 
работата си на всеки 20 минути, за да 
може очите да си почиват. Самият той 
впоследствие разбрал, че колкото и да 
искат хората да спазват това правило, 20 
минути били твърде малко, за да може 
да се свърши достатъчно работа.

Натрупал много полезна информация, 
Даниел решил, че може да създаде при-
ложение, което да намалява яркостта 
на екрана, без това да влияе върху 
трептенето му. Той споделя, че първона-
чално почти никой не вярвал в идеята 
му и много от приятелите му дори го 
подигравали. Но той не се отказал и 
работил всяка свободна минута, за да 
създаде приложението. Предишният му 
опит в спорта гребане му помогнал да 
бъде упорит в начинанието си.

Даниел опитал теорията си първо с 
програма таймер, която

заключвала компютъра 
на всеки 20 минути

за да прикани стоящия пред нея да си 
почине. Година по-късно излиза и пълна 
версия на IRIS. В момента приложени-
ето има безплатен вариант и такъв за 
професионалисти. Ползва се в над 180 
страни от над 2 млн. души. Ползват го и 
в България, и в Щатите и Канада. „Имам 
дори няколко клиенти от Антарктида“, 
казва с гордост Даниел. Това, което не-
говата програма прави, е да настройва 
светлината от компютъра да става по-
жълта или по-червена. Има настройки за 
редуциране на синята светлина според 
средата, в което се намирате, или това, 
което гледате – за луминесцентно освет-
ление на помещението, за гледане на 
филм, за програмиране и други. Може 
да се инсталира както на компютър, така 
и на мобилен телефон. Даниел споделя, 
че е бил много щастлив да помогне на 
различни хора да подобрят начина си 
на живот и да не изпитват болка в очите. 
„Диоптърът не се връща“, казва той, но 
поне приложението помага за болката, 
за по-добрия сън и по-високата рабо-
тоспособност.

Българско приложение пази очите Българско приложение пази очите 
от компютрите и телефонитеот компютрите и телефоните

IRIS се ползва от над 2 млн. души в над 180 страни – IRIS се ползва от над 2 млн. души в над 180 страни – 
България, САЩ, Канада и дори АнтарктидаБългария, САЩ, Канада и дори Антарктида
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Б
ългарка, осиновена в САЩ, 
намери родната си майка 
след повече от четвърт 
век. 28-годишното момиче 
я открило чрез детектив-
ска агенция през ноември 

миналата година и след месеци на тре-
петно очакване пристигна в България.

След 20-часов полет от Солт Лейк 
сити Жана или Саманта, както е името 
й в американския паспорт, вече е в до-
бричкото село Спасово, където живее 
майка й.

“Бях много развълнувана, когато 
се срещнах с майка ми. Мислех си, че 
повече никога няма да я видя.

Мечтите ми 
се сбъднаха!

– сподели Саманта.
Когато момичето било на 2 години, 

майка й загубила дома си. Социалните 
работници й оставили другата 3-годиш-
на дъщеря, а Саманта била настанена 
в Дома за сираци в Добрич. По-късно 
детето попаднало в списъците за оси-
новяване. Младата майка не преставала 
да мисли за нея.

“Все се молех на 
Господа и това 
се случи! Много 
си я обичам! 
Не съм я 
забравяла 
никога! Ни-
кога, мама!”, 
сподели раз-
вълнуваната 
Нели, майката 
на Саманта при 
тяхната първа 
среща след толко-
ва много години.

В Америка младата 
жена завършила гимназия 
и в момента работи в компания 
за онлайн търговия. Сега е решила да 
помага на болната си от астма майка с 
каквото може. Мечтае да я заведе един 
ден в Щатите.

“Определено искам моята биологич-

на майка да види какво е направила 
осиновителката ми за мен в Америка. 
Искам да я заведа там и да я запозная с 
родителите си”, сподели младата жена.

“Имахме къща в Шабла, но баща ми я 
продаде. И така останахме без дом – аз, 
Жана и сестра й“, разказа насълзена 
Нели. Тя се разболяла и тогава решила 
да остави 3-годишното момиче на гри-
жите на държавата.

Майката разказва как

празнувала всеки рожден 
ден на момичето

и се молела тя да е добре. „Да не ме 
нарича „мама“, само да е добре“, спомня 

си Нели.
Съпругът й Хасан при-

знава, че също много 
е свикнал със 

Саманта и че не 
знае как ще 

се раздели с 
нея.

И Саман-
та не крие 
вълнение-
то си, още 
повече че 
никога не е 

вярвала, че 
ще открие 

майка си и ще 
посети мястото, 

където е родена. 
Саманта е изнена-

дана, че в България има 
тайна на осиновяването и 

смята, че всяко дете трябва да знае кои 
са хората, които са го родили.

Саманта се надява нейната история 
да помогне и на много други деца да 
открият родителите си.

Саманта от Солт Лейк Саманта от Солт Лейк 
сити откри родната сити откри родната 
си майка в Българияси майка в България

След 25 години младата българка След 25 години младата българка 
прегърна жената, която я е родилапрегърна жената, която я е родила
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О
лимпийският шампион 
в борбата от 1996-а и 
бивш кечист Кърт Енгъл 
е на път да осинови бъл-
гарско дете от Сливен. 
Това съобщи самият той 

в профила си в Instagram.
В началото на юни популярният 

американец пристигнал в България със 
съпругата си като гост на българския 
кечист Александър Русев (с родилно 
име Мирослав Бърняшев).

Енгъл публикува няколко снимки в 
социалните мрежи. Първата е от сли-
венски мол, втората от кино в града, а 
третата на късметче, което е получил с 
кафето.

Под снимката от мола, на която

Енгъл е заснел 
детски ринг

той шеговито написа: „Чух, че Русев е 
тренирал тук, като е бил дете, УОУ!”

Малко по-късно Енгъл е взел късмет-
че с кафето си, на който му се паднал 
текстът: „Сладкото не е така сладко без 

горчивото.” Кечистът помоли феновете 
си за помощ с превода.

Малко по-късно той публикува още 
една снимка – от сливенско кино, което 
е с едва 26 места.

„26 места? Това е най-малката кино-
зала, която някога съм виждал”, написа 
Енгъл към фотоса.

Енгъл ще осинови 
момченце на име Иван 

като процедурата вече е задействана. Тя 
ще продължи няколко месеца. Бившият 
кечист обаче не съобщава подробности 
за възрастта на детето и за това как са 
решили със съпругата му да осиновят 
точно българче.

Те са получили снимки на малчуга-
на чрез международната система на 
социалните служби и веднага са си го 
харесали.

Пристигнали са в Сливен, за да 
прекарат време с него и да разгледат 
България. До момента Енгъл и съпругата 
му имат четири дъщери и един син, но 
искат още да увеличат семейството си.

Те са останали 
в България 4-5 дни

и са се върнали в САЩ, а по време на 
процедурата Иван ще учи английски, за 
да се приспособи по-лесно към живота 
зад Океана.

Различни издания в България писаха, 
че детето е на 13-14 години. „Момчето 
е много симпатично“, разказаха хората, 
запознати с процедурата.

Енгъл е подал преди време документи 
за осиновяване на дете чрез междуна-
родната система на социалните служби. 
Спортистът искал детето да не бъде 
американче. След проверка на всички 
критерии на Енгъл и половинката му се 
стига до Иван от Сливен.

Кърт Енгъл и съпругата му се влюбили 
още по снимки в малчугана и веднага 
пожелали да задействат процедура по 
осиновяване. Следва обработка на до-
кументи и насрочване на дело от съда. 
Чак след това Енгъл ще дойде отново в 
България, за да вземе със себе си мом-
ченцето в САЩ.

Легендата изкара няколко дни в България, за да задейства процедуратаЛегендата изкара няколко дни в България, за да задейства процедурата

Шампионът в кеча Кърт Енгъл Шампионът в кеча Кърт Енгъл 
ще осинови българче от Сливенще осинови българче от Сливен

Кърт Енгъл

Кечистът, съпругата му и децата им

Кърт Енгъл в сливенския киносалон



З
дравей, Ангеле! Работейки 
над финансовата ми стра-
тегия заедно с теб, две от 
темите, които засегнахме, 
бе инвестирането за пенси-
ониране и инвестирането 

за образование. Както знаеш, в момента 
съм на 42 г. и имам дете на 10 години, а 
все още не съм сигурна кое от двете би 
трябвало да бъде по-голям приоритет 
в семейния бюджет – инвестирането 
за моето пенсиониране един ден или за 
образованието на детето ми? Какво е 
твоето мнение от финансова гледна 
точка, защото тя може да бъде различ-
на от тази на гледната точка на роди-
тел, особено в емоционален аспект?

Здравейте и от мен! Последната част 
на въпроса ми хареса много, защото, 
разбира се, е много вярна като социално 
наблюдение.

При работата ми с клиенти през годи-
ните, особено ние, българите, сме готови 
да дадем всичко на децата си дори с 
риск за нашето финансово бъдеще – 
само и само да ги видим те да са добре. 
Знам, че много от вас четат тези редове и 
кимат с глава и дори не могат да си обяс-
нят друга алтернативна гледна точка, 
защото това е част от нашата народоп-
сихология и заучена вътрешна нагласа 
като родители, защото нашите родители 
са дали всичко за нас и ние искаме да 
следваме традицията и да предадем тази 
отдаденост и безгранична любов на на-
шите деца, което е наистина страхотно.

Сега, ако питаме повечето амери-
канци, на тях ще им се стори много 
странно това, както всички знаем и сме 
наблюдавали с примери около нас. Те 
също помагат на децата си, но определе-
но я няма тази култура на

масови родителски 
дарения

за образование, купуване на домове 
за бъдещите поколения и стремеж за 
безкористно подпомагане на техните 
наследници, както е при повечето от нас, 
българите.

Къде е истината, нека всеки от нас да 
прецени за себе си и да изгради модел 
за себе си и своето семейство. Но днес 
ще се опитам да споделя моите впечат-
ления за това не как го чувствам (все 
още не съм родител и не мога да говоря 
за емоционалния аспект от първа ръка), 
а какво може би работи най-добре в тази 
динамично променяща се финансова и 
икономическа среда.

Според моите наблюдения повечето 
хора трябва да поставят приоритет на 
инвестирането за пенсионно осигурява-
не и веднага след това за образованието 
на децата си.

Знам, че много от вас няма да харесат 
този отговор, но везните от финансова 
гледна точка клонят в тази посока.

Причините са няколко – пенсиони-
рането е и ще бъде едно скъпо удо-
волствие в годините напред, защото 
държавните пенсии в по-голямата част 
от света ще намаляват, докато разходите 
по здравеопазване и цените на стоките 
(дори от първа необходимост) ще про-
дължат да растат с инфлацията. Колкото 
по-рано хванем този бик за рогата, 
толкова по-добре!

При образованието имаме 
повече опции

децата ни могат да теглят заем, който 
да изплащат през годините, докато 
работят и развиват професията си; също 
така те могат и да получат стипендии 
за отличен успех или спортни заслуги. 
Тези неща не трябва да се пренебрегват, 
защото в стремежа си да осигурим всич-
ко за нашите деца ние ги “осакатяваме” 
в житейски аспект и им даваме всичко 
наготово – по мои наблюдения това е 
огромен проблем при нас, българите.

Много родители плащат безумни пари 
всеки месец за образованието на децата 
си (преди и по време на тяхното следва-
не), надявайки се тези деца да се изучат 
и да приложат наученото практически в 
живота, като това да им донесе много по-
вече доходи в живота, което е похвално, 
както казахме.

През тези години на огромни плаща-
ния много от тези родители не са могли 
да спестят за пенсионирането си (както 
всеки от нас би трябвало да прави и да 
заделя поне 10% от доходите си всеки 
месец, това е магическата формула), 
надявайки се един ден

децата им 
да им помагат

когато стане време за пенсия. За 
съжаление поне в 50% от случаите по 

мое наблюдение тези очаквания не се 
оправдават и се стига до ситуация, в 
която няма много време за пенсионно 
осигуряване, а децата им решават, че 
това, за което са учили през годините, 
не е по техен вкус и променят напълно 
посоката на своя живот. Разбира се, 
гаранции в живота няма и не трябва да 
бъдат очаквани в тези ситуации също, 
но за да намалим риска от липса на оп-
ции за пенсиониране, ние трябва да го 
приоритизираме като добре изградена 
стратегия.

Съветът ми към българските роди-
тели е да продължават да помагат на 
децата си, но да обърнат внимание и 
на самите себе си, на тяхното бъдеще и 
живот след активните години на труд. 
По мои наблюдения най-висок успех 
в образованието и реализацията си в 
професионален план постигат децата, 
които сами намират начини да финан-
сират образованието си или плащат 
поне 50% от него под някаква форма. 
Разбира се, тук говорим като процент-
но съотношение, а не като правило. 
Все пак всичко зависи от съзнанието, 
дисциплината и възможностите на 
всяко едно дете и то не трябва да бъде 
разглеждано като част от статистиката, 
а като индивидуална личност.

В стратегиите, които изготвям, участ-
ват и образователните акаунти, и пенси-
онните акаунти, аз лично нямам специ-
ално отношение нито към едните, нито 
към другите. Но правилната адаптация, 
която финансовата система, в която се 
намираме днес, изисква от нас приори-
тизиране на пенсионното инвестиране 
и веднага след това инвестирането за 
образование, това е правилният ред на 
нещата и това е, което препоръчвам не 
само като теория, а и като практика.

Определена част от родителите, с 
които работя, се надяват, че децата им 
ще станат финансово успели и ще им 
помогнат в годините на пенсиониране, 

което е едно много позитивно пожела-
ние, но за съжаление ще бъде трудно 
изпълнимо за повечето деца на този 
вид родители. Истината е, че донякъде 
това налага и определена доза очаква-
ния към децата, а и нека не забравяме, 
че и те не дълго след завършване на 
образованието си

ще бъдат 
също родители

и ще имат грижи към своите деца, което 
изисква сериозни финансови ресурси 
за доста години напред.

Като заключение, скъпи родители, по-
магайте на децата си с каквото можете и 
с каквото желаете, но не забравяйте да 
помагате и на себе си в същото време. 
Нека всеки носи до определена степен 
отговорност за бъдещето си, аз искрено 
вярвам, че който иска да успее и да се 
бори успешно с трудностите в живо-
та, ще намери начин да го направи, 
ако наистина го желае. Примерите са 
навсякъде около нас и всеки трябва да 
поеме лична отговорност за своя живот 
колкото по-рано – толкова по-добре!

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

Къде да инвестирам Къде да инвестирам 
повече – в пенсиониране повече – в пенсиониране 
или в образованиеили в образование
Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица





К
аква е разликата меж-
ду българите и другите 
ли? Клишетата са много, 
отговорът е един: никаква. 
Проблеми има навсякъде, 
неуредици и неразбории 

– също. Доброто и лошото са черти на 
човешкия характер, не на определена 
националност. Но липсата на нормал-
ност, в която са принудени да оцеляват 
голяма част от българите, ражда отчая-
ние и апатия, които на свой ред убиват 
смисъла да бъдеш част от общество и 
да се бориш за по-добро бъдеще. А това 
на свой ред затваря порочния кръг.

Как се живее в България?
Науката доказва, че заобикалящата 

среда е един от основните компонен-
ти, определящи качеството на живот. 
И когато тази заобикаляща среда се 
разпада или направо липсва, ефектите 
се виждат с просто око.

Първи пример: Силвестър Сталоун 
казал на премиера Борисов, че „нещо, 
което в Америка става за два месеца, 
тук те го правят за две седмици“. Дали 
обаче малката държава България, която 
очевидно не е в състояние да осигу-
ри нормални тротоари по улиците на 
градовете си, може да претендира за 
бързина и ефективност?

И отново: кметицата на Париж Ан 
Идалго съобщи в туитър, че от 2014 
година във френската столица са 
създадени 30 хектара зелени простран-
ства. Междувременно на обсъждане 
за бъдещето на Борисовата градина в 
присъствието на кметицата на Со-
фия Йорданка Фандъкова граждани 
попитаха дали са върнати 300 декара 
зелена площ в парка, обещани още 
през 2015 година. Този въпрос води до 
объркване – и до извода, че явно не се 
знае чия собственост са важни терени 
в градския парк.

И още: мъничка „зелена“ автобусна 
спирка, появила се в Стара Загора, се 
превръща в сензация, която в продъл-
жение на дни обикаля медиите и со-
циалните мрежи… И хората се радват, 

защото това е рядкост.
Доказателства за което има безчет: на 

главен булевард в Пловдив слънчев па-
нел и електронно табло стърчат гордо 
до ръждясала спирка, а „нова“ елек-
тронна система за градския транспорт 
на стойност 20 милиона лева просто 
не работи. Пътеки за слепи свършват в 
стени, тротоари (когато ги има) прили-
чат на зле нареден тетрис…

Тъжната истина е, че България остава 
много назад по качество на живот дори 
в сравнение с държавите от бившия 
Източен блок. „Индексът на настигане-
то“, който си поставя за цел да сравни 
до каква степен някогашните държави 
сателити на СССР са настигнали другите 
страни членки на ЕС, показва, че Бъл-
гария изостава значително от своите 
сестри по съдба. Словения например 
е на 12-о място по качество на живот, 
Чехия - на 14-о, а Естония - на 17-о.

Дори да търсим виновниците за този 
контраст чак при византийците, съвсем 
очевидно е къде се крие реалният 
проблем – в управлението на страната 
очевидно липсва нужният капацитет... 
Само за 2017 година България е полу-
чила от ЕС 1,896 милиарда евро. За ико-
номическа, социална и териториална 
кохезия за същата година са получени 
627 милиона евро, а от новата финансо-
ва рамка, която е в сила от 2014 година, 
общата сума до 2017 г. възлиза на 4,293 
милиарда. Същевременно в страната 
все още има населени места, до които 
се стига с допотопен транспорт на 
преломна възраст и които определе-
но нямат вид на обитавани региони в 
държава членка на ЕС.

Да, имаме си своя дял исторически 
злополуки, но и настоящето никак 
не помага. През април Камарата на 
архитектите в България разкри, че 
общини масово провеждат обществени 
поръчки с нереалистични срокове и 
бюджети, които отиват при определени, 
„наши“ хора...

Как да се решат всички тези пробле-
ми, така че средата на живот в България 
да се промени? Нужна е гражданска 
активност, която обаче трябва да бъде 
възпитана, а не редовно обругавана. 
Нужно е и разумно управление, което 
разглежда субсидиите за развитие не 
като ресурс за захранване на властта, а 
като начин за подобряване на общата 
ни среда. Защото в крайна сметка упра-
вляващите ходят по същите пътища и 
дишат същия въздух.

Защото докато не ни интересува как 
изглежда светът около нас, той ще про-
дължи да се разпада. А с него и ние.

ЙОАННА ЕЛМИ

блог   

Една тъжна 
истина за 
България
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казана дума

„Как пък никой не поздрави Борисов с 
нещо от Веселин Маринов.”

Бившият депутат от СДС Иван Сотиров 
коментира отношението на лидера на 

ГЕРБ към певеца

„Не искаме да сме като 
Съветския съюз, който 
налагаше начина си на 
живот на съседите си, 
включително и на страни 
от Източна Европа.”

Президентът на Русия 
Владимир Путин 

коментира дали страната 
му си е върнала статута 

на свръхсила

„Нормалната политическа игра е 
шах, но някой иска да се борим, да се 
боксираме.”

Вицепремиерът Томислав Дончев в спор с 
депутата от БСП Драгомир Стойнев за 

партийната субсидия

„БКП/БСП са преживели 
Никола Гешев, ще 
преживеят и Корнелия 
Нинова.”

Писателят Любен 
Дилов-син коментира 

ситуацията в червената 
партия

„Разделих се с най-близкия си. Цветанов ми 
беше семейство.”

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново 
коментира отстраняването на заместника си
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Л
егендарната адвокатка Гло-

рия Олред поиска от Спорт-

ната комисия на Калифорния 

да накаже и американския 

промоутър на Кубрат Пулев 

Боб Аръм от „Топ ранк” 

заради негово интервю от миналата 

седмица, в което омаловажава случката 

с целувката между Пулев и репортер-

ката Дженифър Равало, известна и като 

Джени Суши.

В интервюто пред IFL TV г-н Аръм 

определи случая с целувката и наказа-

нието със спрения лиценз на Пулев като 

“пълна лудост”, а според него българи-

нът “не е направил нищо лошо”.

На пресконференция във вторник 

адвокат Олред обвърза думите на 

промоутъра с тези на Кубрат Пулев, 

обобщавайки, че двамата „не знаят какво 

е сексуален тормоз” и поиска тя и г-ца 

Равало да бъдат отново изслушани на 

следващото заседание на Спортната 

комисия на 22 юли. Тогава трябваше да 

бъде върнат лицензът на г-н Пулев, ако е 

спазил всички условия на комисията.

Адвокат Олред вече е изпратила пис-

мо с искането си до спортната комисия в 

Калифорния.

Думите на г-н Аръм могат да се обър-

нат срещу българина, ако от Комисията 

приемат довода на адвокат Олред, че 

двамата мислят еднакво. Дори и само 

да накажат г-н Аръм с 
временно отнемане на 
промоутърския лиценз

това ще навреди на Кобрата, защото 

няма да има кой да му организира 

боксови срещи в САЩ, докато тече на-

казанието на промоутъра му. А есента е 

изключително интересна и може да бъде 

финансово печеливша заради разме-

стванията в тежката категория, където се 

състеазава именно г-н Пулев.

В интервю за IFL TV г-н Аръм преди 

седмица разказа неговата гледна точка 

за случая, но г-жа Олред и г-ца Равало 

отхвърлиха твърденията на промоутъра. 

Ето какво каза той:

“Тя кандидатства за акредитация за 

двубоя му в Калифорния срещу Богдан 

Дину, но ние й отказахме. После го на-

прави отново, представяйки се, че рабо-

ти в някакъв малък вестник в Лас Вегас, 

който никой не е чел. Преценихме, че е 

много упорита и заслужава акредитация.

По време на лагера на Кубрат Пулев 

тя се държеше горе-долу като нещо като 

негово гадже. След това по време на 

битката Пулев получава аркада, много 

драматично, но успява да нокаутира 

опонента си и да победи. Съблекалните 

са в края на арената, тази жена идва да 

интервюира Пулев... Тя го пита кога ще 

се бие за титла, защото вярва, че той 

ще победи Антъни Джошуа, който беше 

шампионът по това време. И той я пре-

гърна и я целуна.”

Адвокат Олред и Дженифър Равало 

категорично отхвърлят разказаното от 

г-н Аръм в интервюто.

“Боб Аръм е топ промоутър в бокса 

и сега той промотира лъжи, заяви г-ца 

Равало. – Никога не съм била в трениро-

въчния лагер на Пулев. Никога не съм 

се сваляла с Пулев. Никога не съм се 

държала като полуприятелка на Пулев. 

Не съм кандидатствала многократно за 

акредитации за мача на 23 март. Не съм 

била приятелка с Кубрат Пулев. Негови-

те лъжливи изказвания са разстройващи 

и рушат доверието в мен като журналист 

и репортер.

Аръм смята, че Кубрат е жертва. 

Пулев не е жертва 
„Той беше наказан от Спортната коми-

сия заради сексуален тормоз.

Пулев ме сграбчи за лицето и ме целу-

на с разкървавената си уста. А след това 

сграбчи и задника ми. Не съм се съглася-

вала на тази целувка или да ми сграбчи 

задника. Нито един мъж не трябва да 

сграбчва една жена, да я целува или 

докосва без нейно съгласие.

Очевидно е, че Бом Аръм и Кубрат 

Пулев не разбират какво е сексуален 

тормоз. Аръм промотира лъжи и не му 

пука кого ще нарани и на кого навреди.”

Адвокат Олред е категорична, че ще 

търси отговорност за думите на боксо-

вия промоутър.

Искам да видя 
г-н Аръм наказан

„Г-н Пулев вече е наказан и той 

изтърва един голям мач – това имаше и 

финансово отражение върху него. Ще 

видим какво ще реши Комисията (за 

Аръм, бел. ред.), но тя може временно 

да му спре лиценза или да му го отнеме, 

може да поискат от него също да мине 

през курс срещу сексуалния тормоз. 

Може да направят така, както направиха 

с г-н Пулев – да му спрат лиценза, докато 

не се появи отново пред Комисията да 

потвърди, че е минал курса”, каза на 

пресконференция във вторник адвокат 

Олред.

На 14 юли Спортната комисия на 

Калифорния отне лиценза на н-т Пулев 

за шест месеца, считано от датата на 

провинението – т.е. до 23 септември. 

Освен това българинът ще трябва да 

плати глоба от 2500 долара и да преми-

не програми, свързани със сексуалните 

посегателства (до 22 юли), които са 

одобрени от Спортната комисия. Тогава 

ще се състои следващото заседание 

на комисията. Ако Кобрата е изпълнил 

всички наложени му от експертите 

санкции, комисията може да му върне 

лиценза още в същия ден. В случай че до 

тази дата не е изкарал въпросния курс, 

го грози отнемане на състезателните 

права за една година. Ако пък се прови-

ни отново по подобен начин, може да се 

прости с лиценза си до живот.

Отнемането на лиценза в Калифорния 

се признава като наказание от всички 

други щати в САЩ. Подобно наказание 

изглежда иска и адвокат Олред за про-

моутър Боб Аръм – спиране на промоу-

търския му лиценз в Калифорния, т.е. за 

цяла Америка.

„Думите на г-н Аръм във видеото са 

много близки до тези, които г-н Пулев 

каза по време на предишното изслушва-

не на комисията и в предишни интер-

вюта. Това е моментът на истината. Те 

могат да кажат каквото поискат – всеки 

има право на свободно изразяване. Но 

има последствия. Г-н Пулев разбра кои 

са тези последствия”, заяви още адвокат 

Олред.

„Г-н Пулев не е единственият му бок-

сьор и затова искаме той (г-н Аръм) да 

понесе своята отговорност”, добави тя.

Дори и временно спиране на промоу-

търския лиценз на Бор Аръм и неговата 

компания „Топ ранк” би било катастро-

фално в момент, когато тежката катего-

рия в бокса е изпаднала в несигурност 

за предстоящите мачове след изненад-

ващата победа на мексиканеца Анди 

Руис над Антъни Джошуа. Пулев тряб-

ваше да се бие срещу него за защита на 

титлата, но след загубата му това отпада.

Кобрата беше заявил, че трябва да се 

бие срещу Руис, но без лиценз на Аръм 

това ще е трудно. „Топ ранк” има дого-

вор и с Тайсън Фюри, на когото също 

предстоят решаващи и много печелив-

ши мачове през тази есен, които също 

биха били под въпрос, ако компанията и 

нейният собственик останат без лиценз 

дори и за няколко месеца.

“Г-н Аръм, вие казахте, че не ви пука 

за случая (don’t give a s**t). Може би сега 

ще започне да ви пука”, обърна се ди-

ректно към промоутъра адвокат Олред.

Джени Суши създава Джени Суши създава 
още проблеми за Пулевоще проблеми за Пулев

Репортерката сега иска и наказание за промоутъра Репортерката сега иска и наказание за промоутъра 
на българина Боб Аръм заради интервюна българина Боб Аръм заради интервю

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Адвокат Глория Олред и репортерката Дженифър Равало изпратили ново писмо с искания до Спортната комисия на Калифорния

Боб Аръм е президент на промоутърската 
компания “Топ ранк”, с която за САЩ договор има 
Кубрат Пулев
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А
дминистрацията на Доналд 
Тръмп ограничава достъпа 
до контрацепция, аборти и 
граждански права, действай-
ки в ущърб на жените и ЛГБТ 
хората както в САЩ, така и 

в чужбина. Това се случва „зад кулисите” 
благодарение на вицепрезидента Майк 
Пенс, ръководен от евангелистката си 
вяра и стремежа си да угоди на религиоз-
ните консерватори.

Под ръководството на двама служите-
ли, препоръчани от Пенс, Департаментът 
по здравеопазването ограничи финан-
сирането на програми за превенция на 
бременност сред юношите и на аборти в 
САЩ и извън страната, освен това намали 
защитата на трансджендър хората, пише 
агенция Ройтерс. Сегашната администра-
ция се фокусира върху програмите за 
въздържание от секс, а те се ръководят 
от хора, които смятат, че

контрацепцията 
е вредна за жените

и искат правителството да не дава пари 
на програмата за сексуално образование 
и семейно планиране „Планирано роди-
телство” (Planned Parenthood).

Служителите, назначени от Барак Оба-
ма да засилят защитата на ЛГБТ хората, са 
преместени в нова Служба за съвестта и 
религиозни свободи. По-рано този месец 
тя обяви създаването на „правило на 
съвестта” – то защитава здравните работ-
ници, отказващи да извършат аборт или 
стерилизация, както и да лекуват гей или 
транссексуални пациенти.

Междувременно Държавният депар-
тамент, ръководен от друг евангелист 
– Майк Помпео, предприема подобни 
действия и извън границите на САЩ. 
Назначени от Тръмп служители блокират 
възможностите в международни доку-
менти (например на ООН) да се съдържа 

език, който промотира достъпа до аборт 
и грижа за трансджендър хора. През 
март Помпео заяви, че

администрацията води 
глобална борба

с премахването на бременност. „Твърдо 
сме решени да гарантираме, че парите на 
данъкоплатците няма да стигнат” до орга-
низации, провеждащи или рекламиращи 
аборти, каза той, обявявайки огранича-
ване на финансирането на програми в 
Латинска Америка.

Декларацията на Помпео разширява 
т.нар. политика за Мексико сити, която 
изисква чуждестранни организации, 
получили финансиране от САЩ, да не 
предоставят достъп или информация за 
аборти. Тя се прилага от всяка репу-
бликанска администрация от 1984 г. и 
обикновено се отнася до фондовете за 
семейно планиране, които са на стойност 
около 600 млн. долара. Едно от първите 
действия на Тръмп като президент бе да 
разшири тази политика. Сега тя обхваща 
почти цялата глобална помощ, давана от 
САЩ – около 8 млрд. долара.

„Едно от предимствата на подхода 
на Тръмп в туитър е, че той създава 

заглавия. Това е и целта му. А под тези 
заглавия всички други в администраци-
ята си вършат работата спокойно”, казва 
президентът на консервативния Клуб за 
растеж Дейвид Макинтош. Департамен-
тът по здравеопазването прие „няколко 
много важни, значителни регулации, 
които промениха природата на „Оба-
макеър“, на здравеопазването, с много 
малко отразяване в пресата”.

Ефектът „Пенс”
Когато Тръмп спечели номинацията 

на републиканците през 2016 г., той още 
не бе спечелил евангелистите, които се 
съмняваха във възгледите му по важни 
за тях въпроси. (Преди той бе казвал, че 
подкрепя правото на жените да изберат 
дали да прекратят бременност.) Но избо-
рът на Пенс за вицепрезидент му помог-
на да спечели и тези хора – за двойката 
гласуваха 80% от тези християни.

Сега Пенс тихо прокарва религиозните 
си възгледи в политиките на Белия дом. 
Според негови съветници той действа 
ефективно, като отбягва светлините на 
прожекторите и избира единомислещи 
свои протежета на ключови позиции. И 
двамата министри на здравеопазването 

в администрацията на Тръмп бяха негов 
избор – Том Прайс, който бе уволнен 
през 2017 г., задето използвал скъпи 
чартърни полети за лични пътувания, 
и Алекс Азар, който е бивш лобист на 
фармацевтична компания в Индиана по 
времето на губернаторството на Пенс 
там.

Борбата 
срещу абортите

Пенс влезе в Конгреса през 2000 г. 
и си формира връзки с вашингтонски 
движения против абортите. На три пъти 
неуспешно е предлагал спиране на фи-
нансирането на „Планирано родителство” 
и това му спечели непоколебимата лоял-
ност на противниците на практиката.

След като стана губернатор на Инди-
ана, Пенс подписа закон, който забра-
нява използването на тъкани на фетуси 
в научни изследвания. С друг закон 
забрани абортите, извършвани заради 
пола, расата и увреждания на плода, и 
задължи абортираните останки да бъдат 
кремирани или погребвани. (Срещу 
първия закон текат дела; Върховният съд 
потвърди изискването за погребения във 
втория, но отхвърли забраната в първата 
му част.)

През април САЩ заплашиха да нало-
жат вето на резолюция на ООН против 
системното изнасилване, използвано 
по време на война. Причината – в нея се 
съдържат формулировки за предоставя-
не на „сексуална и репродуктивна грижа”. 
Точно тази фраза е премахната от от фи-
налния текст, което на практика отказва 
на оцелелите след такова престъпление 
съответните услуги. В свое изявление 
Департаментът по здравеопазването 
казва, че абортът се приема като част от 
тази грижа.

Документ, получен от Ройтерс, пък 
показва опорните точки на американски 
служители за работа в Световната здрав-
на организация. В тях изрично се казва, 
че САЩ „не подкрепят аборта с помощта 
си за репродуктивното здраве, нито 
приемат аборта като метод за семейно 
планиране”.

Майк Пенс, абортите, правата Майк Пенс, абортите, правата 
и евангелистката вяраи евангелистката вяра
Вицепрезидентът тихо прокарва религиозните Вицепрезидентът тихо прокарва религиозните 
си възгледи в политиките на Белия домси възгледи в политиките на Белия дом
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С
ъветът за сигурност на 
ООН обсъди преди седми-
ци различни конфликти  
– тези в Сирия, Либия и 
Босна и Херцеговина. Но 
пропусна да наблегне 

върху много съществена тема, а именно 
изстрелването на ракети от Северна 
Корея, което е изрично забранено с 
единодушни решения на съвета, пише 
Bloomberg.

САЩ и партньорите им реагираха 
слабо на поредното нарушаване на 
международните резолюции от страна 
на севернокорейския лидер Ким Чен-ън. 
Обаче на заседанията си ООН обърна 
внимание и на няколко случая с отвли-
чания.

Близки на 

държани като 
заложници в Пхенян

се събраха на форум, организиран от 
САЩ, Япония, Австралия и Европейския 
съюз. Сред присъстващите беше и баща-
та на американския студент Ото Уорм-
биер, който почина през 2017 г. след 
година в затворите на Северна Корея.

Тестовете на балистични ракети са 
забранени от Съвета по рeзолюциите 
на ООН след настояване от страна на 
САЩ. Но сега Вашингтон не се отнася по 

същия начин с последните нарушения, 
тъй като президентът Доналд Тръмп 
се стреми да сключи дипломатическа 
сделка с Пхенян.

Дипломатическият представител на 
САЩ в ООН Джонатън Коен използва съ-
битието като възможност да провокира 
внимание към нарушаването на основни 
човешки права в Северна Корея.

Японският министър-председател 
Шиндзо Абе отправи молба към прези-

дента Тръмп да обсъди със северноко-
рейския лидер съдбата на 12 японски 
граждани, 

които бяха отвлечени в 
края на 70-те години

на 20-ти век и началото на 80-те. Власти-
те в Токио смятат, че общо 17 японски 
граждани са отвлечени в Северна Корея, 
като петима от тях бяха освободени през 
2002 г.

Японското правителство настоява 
случаите с отвлечените граждани да се 
разглеждат с равна тежест с опитите за 
изстрелването на ядрени ракети по вре-
ме на преговорите на САЩ с Ким Чен-ън.

Над 12 млн. японци са подписали 
петиция, която призовава Абе да про-
дължи с усилията за освобождаването 
на японските граждани от режима в 
Северна Корея.

Възползваме се от всяка дипломатиче-
ска възможност, за да засилим внима-
нието върху проблема с отвличанията 
на хора от комунистическия режим, 
коментира главният секретар на япон-
ското правителство Йошихиде Суга. „Към 
момента САЩ проявяват разбиране“, 
допълва той.

Отвличанията в Северна Корея – Отвличанията в Северна Корея – 
забравеният проблем на светазабравеният проблем на света

Ким Чен-ън

Токио настоява Тръмп да преговаря Токио настоява Тръмп да преговаря 
с Пхенян за 12 отвлечени японцис Пхенян за 12 отвлечени японци
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Денят, от който може да Денят, от който може да 
започне промяната в Турциязапочне промяната в Турция

Е
рдоган изгуби Истанбул и 
без преувеличение това 
е историческо събитие за 
турската политика. Това е 
триумфът на Екрем Имамо-
глу, когото доскоро никой 

не вкарваше в сметките си. Триумф е 
за Републиканската народна партия, 
която сякаш отдавна беше забравила 
как се печелят избори. Не на последно 
място, резултатът от кметските избори 
в Истанбул са победа за турската де-
мокрация, която мнозина обявяваха за 
нежизнеспособна.

За Реджеп Тайип Ердоган този ре-
зултат е може би най-тежкото пора-
жение от началото на кариерата му 
в националната политика. А изходът 
от изборите на 23 юни сякаш беше 
предизвестен още в началото на май, 
когато Върховният избирателен съвет 
на Турция взе спорното решение да 
отмени резултата от гласуването в Ис-
танбул на 31 март и да насрочи повтор-
но провеждане на кметския вот, като 
практически анулира трудната победа 
на Имамоглу заради жалбите на упра-
вляващата Партия на справедливостта 
и развитието на Ердоган и Партията на 
националистическото движение.

Аргументацията на властите за 
анулиране на вота не прозвуча никак 
убедително за турското обществено 
мнение. Напротив, решението беше 
разчетено като тежък удар по усеща-
нето за справедливост и добросъвест-
ност.

Това разочарование породи още 
по-голяма

симпатия към 
кандидатурата на 

Имамоглу
който беше превърнат в жертва на 
политически произвол.

Въпреки силния натиск срещу опози-
цията през последните години хората в 
Истанбул все още вярват, че промяната 
по демократичен път е възможна.

Хиляди мъже и жени прекратиха 
планираните си летни отпуски, за да 
могат да участват в тези избори. И това 
е силен позитивен сигнал.

Увеличаващата се дистанция между 
Имамоглу и претендента на ПСР Бина-
ли Йълдъръм доказва, че дори онези, 
които са гласували за проправител-
ствения кандидат през март, са решили 
да променят избора си на 23 юни. По 
този начин Имамоглу успя да увеличи 
гласовете си с над половин милион за 
по-малко от шест седмици.

Вторият проблем пред партията на 
Ердоган е задълбочаващата се неспо-
собност да развива нови политики и 
стратегии, за да разубеди колебаещите 
се избиратели.

Два дни преди изборите в Истанбул 
се появи писмо, подписано от лиде-
ра на ПКК Абдула Йоджалан, който 
призова от затворническата си килия 
кюрдските избиратели за неутралитет 
по време на гласуването. Този ход 
беше разчетен като опит за всяване 
на раздор между кюрдския лидер и 
опозиционната Демократична партия 
на народите, която подкрепи кандида-
турата на Екрем Имамоглу.

Тази стратегия очевидно не сработи, 
напротив, отблъсна още повече нацио-

налистически гласове, а избирателите 
на ДПН се

консолидираха зад 
победителя

На фона на влошаващите се иконо-
мически условия ПСР на Ердоган губи 
цялата си ефективност в контролира-
нето и формирането на общественото 
мнение.

Турският президент ще трябва да 
анализира внимателно основните 
причини за загубата в Истанбул 
– второто изборно поражение за 
по-малко от три месеца. Със своите 
над 10 милиона избиратели Истанб-
ул представлява 1/5 от цяла Турция. 
Почти всички големи предприятия 
са разположили централите си в този 
град. Всяка политическа тенденция, 
която набере инерция в мегаполиса, 
ще провокира ударни вълни в остана-

лите региони от страната.
Ердоган ще трябва да се отнася с 

много по-голяма сериозност към но-
вия кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. 
Победата му на изборите през 2019 г. 
до голяма степен напомня на възхода 
на самия Ердоган като млад и динами-
чен политик през 1994 г.

През последната половин година 
Имамоглу се утвърди като умерен, но 
силен, млад, мъдър, деен и спокоен 
социалдемократ, като успя да събере 
подкрепа от всички различни поли-
тически и социални групи. Дори в 
консервативните квартали като Фатих 
и Юскюдар, смятани за крепости на 
Ердоган, мнозинството от гражданите 
са пуснали бюлетина за Имамоглу. 
А само допреди няколко месеца 
той беше сравнително слабо познат 
местен политик. Коалицията, която 
издигна кандидатурата му,

вероятно ще 
остане в сила

и за следващите президентски и парла-
ментарни избори, които по план ще се 
проведат през 2023 г.

Вторият сериозен проблем за Ердо-
ган би възникнал, в случай че диси-
дентите като Абдула Гюл (президент 
на Турция през 2007-2014 г.), Ахмет 
Давутоглу (бивш премиер на Турция до 
2016 г.) и Али Бабаджан (бивш минис-
тър на икономиката и вицепремиер до 
2015 г.) решат да създадат собствена 
политическа партия и да привлекат 
част от депутатите от ПСР. Резултатът 
от изборите в Истанбул вероятно ще 
окуражи допълнително Гюл и Баба-
джан в тази посока.

Като се има предвид, че турската 
икономика ще се сблъска с нова серия 
от санкции от страна на САЩ заради 
придобиването на ПВО системата 
С-400, всички алтернативни полити-
чески движения ще получат доста 
по-изгодна позиция за откъсване на 
избиратели от партията на Ердоган.

Ако турският президент иска да 
избегне допълнително отслабване, 
вероятно ще трябва да действа доста 
радикално както в правителството, 
така и в организационните структури 
на ПСР.

Преформатирането на външната и 
икономическата му политика също 
изглежда неизбежно за постигането на 
тази цел.

Изборът на Екрем Имамоглу в 
Истанбул е сигнал за нова много по-
различна ера в турската политика. Все 
още е твърде рано, за да се правят 
смели прогнози за бъдещето, но е 
ясно, че почти всичко ще се промени в 
сравнение с досегашното статукво.

23 юни не е краят на системата 
„Ердоган“. Но със сигурност я направи 
още по-нестабилна.

23 юни не е краят на системата „Ердоган“, 23 юни не е краят на системата „Ердоган“, 
но със сигурност я направи по-нестабилнано със сигурност я направи по-нестабилна



НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

А
рестуваният в САЩ лидер на 
OneCoin Константин Игнатов 
е поискал от съда да бъде 
освободен под гаранция, 
докато трае делото срещу 
него по обвинение в сговор 

за извършване на измама. Това става 
ясно от писмо до съдията, подадено от 
неговите адвокати на 17 юни и видимо 
в американската електронна съдебна 
система PACER. Предложението на брата 
на Ружа Игнатова – създателката на 
OneCoin, която според щатските проку-
рори е измамна схема, е да осигури 20 
млн. долара гаранция и да се съгласи на 
24-часова въоръжена защита, за която 
той да плаща.

Адвокатите на Игнатов изтъкват, че той 
не е задържан за престъпление, включ-
ващо насилие, и изреждат други казуси, 
в които съдът е позволил на обвиняеми 
домашен арест, сред които и създателят 
на най-голямата „Понци схема“ в света 
Бърни Мейдоф. В подкрепа на българина 
с германски паспорт са приложени и 23 
писма от близки – родителите на Игна-
тов, бременната му приятелка и нейните 
родители, негови партньори в бойните 
спортове и др.

Как се стигна 
дотук

Константин Игнатов бе арестуван на 6 
март в Лос Анджелис на летището, когато 
се готвел да напусне САЩ. Той пристига 
на 27 февруари, като е провел редица 
срещи с местни лица, промотиращи 
OneCoin. Два дни след ареста му САЩ 
официално обявяват, че той е обвиняем, 
както и сестра му Ружа, която е в неиз-
вестност. Докато Константин е обвинен 
само в сговор за извършване на измама, 
за което го грозят до 20 години затвор, тя 
има общо пет обвинения още от 2017 г., за 
които сумарно може да лежи 85 години.

След задържането му Игнатов е премес-
тен в Ню Йорк, тъй като обвиненията са 
повдигнати от прокуратурата на Southern 
District of New York, която се занимава с 
повечето случаи на големи финансови 
измами. Понастоящем той се намира във 

федералния арест Manhattan Metropolitan 
Correctional Center, като съдът първона-
чално през март прецени, че не подлежи 
на освобождаване под гаранция, тъй 
като има висок риск да се укрие. Това е 
малко или повече стандартна политика за 

чужди граждани (Игнатов е с германски 
паспорт).

Като аргумент срещу това адвокатите 
на Игнатов изтъкват, че той е влязъл в 
САЩ, знаейки за разследванията срещу 
OneCoin. Шест месеца преди пристига-
нето му за пране на пари от OneCoin е 
арестуван американският адвокат Марк 
Скот, който в писмото е наречен „служи-
тел на OneCoin”. При арестуването му от 
OneCoin отрекоха пред „Капитал” да имат 
взаимоотношения с него, а самият Скот, 
чието изслушване е насрочено за октом-
ври, иска делото да бъде прекратено, като 
настоява, че обвинението не е показало 
факти, че той е знаел за евентуална кри-
минална дейност на OneCoin.

Според защитата на Игнатов е важно да 
се отчете, че той не е опитал да избяга, ко-
гато на влизане в страната са претърсени 
телефонът и лаптопът му, а е тръгнал да 
излиза от САЩ седмица по-късно, когато 
е приключил пътуването си. Невярно 
декларираната пред имиграционните 
власти цел на пътуването му се обяснява 
също с притеснение около разследвания-
та на OneCoin. Въпреки че е състезател по 

MMA, адвокатите му пледират, че той не е 
обществена заплаха – няма криминално 
досие и обвиненията не са свързани с на-
силие или оръжия. Друг аргумент е, че в 
ареста той ще бъде затруднен да подготви 
защитата си.

В началото на юни на предварително 
изслушване Игнатов не се призна за вино-
вен и предстои да се насрочи разглежда-
не на обвиненията по същество.

Офертата 
на Игнатов

Предложението към съда е Константин 
Игнатов да наеме жилище в Ню Йорк, 
което да обитава с приятелката си Кристи-
на. То ще бъде охранявано денонощно 
от посочен от властите въоръжен екип, 
който ще има право да използва сила, в 
случай че реши да напуска имота без раз-
решение. Там той ще бъде под домашен 
арест, като ще се допускат само одобрени 
посетители. Няма да се допуска контакт 
с другите обвиняеми по делото без при-
съствие на адвокати, с известни жертви 
или свидетели. Няма да ползва интернет 
и компютър, освен за да се запознава с 
материали по делото и да си подготвя 

защитата, както и телефон. Освен това 
Игнатов се ангажира да няма връзки 
със служители на OneCoin, да предаде 
паспорта си, да бъде следен с електронна 
гривна и по-всяко време жилището му да 
може да бъде претърсвано.

Към това се добавя и 20 млн. долара 
гаранция, зад която да застанат с подпи-
сите си пет финансовоотговорни лица. 
Освен това тя ще е подплатена и с 1.5 млн. 
долара под формата на имоти на прияте-
ли в САЩ и 8.5 млн. долара кеш.

В писмото са посочени сходни казуси, 
където от обвиняеми са предложени 
аналогични или дори по-леки мерки, 
които съдът е приел. Вероятно в близките 
дни прокуратурата ще изтъкне своите 
възражения и чак след това съдията 
ще прецени дали да уважи искането. 
Техни аргументи вероятно биха били, че 
основният обвиняем – Ружа Игнатова, все 
още не е задържана и се укрива, вероятно 
в държава без споразумение за екстра-
диция със САЩ. При по-леки условия 
Константин Игнатов би могъл да опита да 
се свърже с нея и да продължат твърдяна-
та престъпна дейност, все още не всички 
средства от нея са проследени и може 

да се направи опит те да се пренасочат и 
прикрият, тя да помогне евентуален негов 
опит за бягство и т.н.

Всички обичат 
Константин

Другата линия на защита на адвокатите 
на Игнатов е да изградят образа му на чо-
век, който не би се укрил от правосъдието 
му. За целта са представени 23 различ-
ни писма в негова подкрепа, които го 
обрисуват като добър приятел, любител 
на животните, защитник на различни бла-
городни каузи, грижовен син и очакващ 
скоро да стане баща.

С писма зад него застават майка му 

Веска (в ранните години на OneCoin тя 
е собственик и управител на основните 
български дружества, свързани с крипто-
валутата) и баща му Пламен, приятелката 
му Кристина и нейни роднини, а също и 
множество сподвижници от трениров-
ките му бойни изкуства, включително и 
трикратният световен шампион по самбо 
Росен Димитров, брат му Румен и техните 
родители. 

Писма от колеги от OneCoin обясни-
мо няма, като единственото свързано 
с криптовалутната компания лице е 
адвокатка, правеща част от вписванията 
по партидите на българските дружества. 
Писмо от Ружа Игнатова също няма.
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$20 млн. гаранция предлага братът $20 млн. гаранция предлага братът 
на Ружа Игнатова на съда в Ню Йоркна Ружа Игнатова на съда в Ню Йорк

Константин Игнатов е готов и на Константин Игнатов е готов и на 
въоръжена охрана само да излезе от затворавъоръжена охрана само да излезе от затвора

Междувременно от друг документ по делото става 
ясно, че разследването на САЩ е разглеждало и още 
един български съучастник. Това личи от следстве-

ните материали, на база на които е издадена съдебната 
заповед за претърсване на жилищата на Марк Скот и из-
земване на документи и техника от тях. Тя не е назована по 
име, а като CC-3 (co-conspirator 3), но е посочена като Head 
of Legal and Compliance на OneCoin. С такава титла до 2017 г. 
се представяше Ирина Дилкинска. В документа е посочена 
и фирма „Би енд Ен консулт”, през която са минавали суми от 
OneCoin. До 2017 г. Дилкинска е управител и краен соб-
ственик на дружеството. Скот не е разкрил информация за 
връзките на CC-3 с OneCoin на финансова компания, наета 
да управлява създадени от него фондове, които според 
прокуратурата са използвани за пране на пари. Вместо това 
тя е представена като изобретател на технология, а „Би енд 
Ен консулт” я е предоставяла за ползване на свързани с 
OneCoin компании. Засега не е известно Дилкинска да има 
повдигнати обвинения.

Още една българска Още една българска 
съучастничкасъучастничка



практикуваха йога заедно с индийския министър-председател Нарендра Моди. 
Той  участва в честване на Международния ден на йогата в щата Джаркханд 
и зае различни пози заедно с още 40 000 души. Още през първата година от 
управлението си през 2014 г. Нарендра Моди успя да убеди ООН да определи 21 
юни за Международен ден на йогата.

в цифри

1 000 000 0001 000 000 00040 00040 000

пункта – дотолкова се повиши индексът „Стандрт енд Пуърс“. Това е 
рекордно равнище на фона на очакванията. Рекордът бе поставен в 
момент, когато очакванията на Уолстрийт са, че централната банка 
на САЩ ще понижи лихвените проценти, което евентуално да стане още 
през другия месец.

долара за барел е средната цена на петрола на Организацията на страните 
износителки на петрол (ОПЕК), която се повиши. За определяне цената на 
петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 14 сорта 
петрол за износ на страните членки на картела. Историческият максимум за 
„кошницата“ е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година.

2956295663,9563,95

долара ще инвестира Google за изграждането на най-малко 15 хил. нови жилища 
в района на залива на Сан Франциско. „Един проблем в района е особено належащ 
и сложен – жилищата“, заяви главният изпълнителен директор на компанията 
Сундар Пичай. Над 45 хил. служители на Google живеят в района. Сумата ще бъде 
разпределена в няколко различни вида финансиране.
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11 факта: 11 факта: 

За US знамето и за 4 юлиЗа US знамето и за 4 юли
На тази дата са починали 4-има американски президентиНа тази дата са починали 4-има американски президенти

Ч
етвърти юли е Денят на 
независимостта на САЩ 
от Британската империя. 
През 1776 година (на 2 
юли) се обявява независи-
мостта на Щатите, но два 

дни по-късно в Декларацията на неза-
висимостта се представят причините, 
поради които това се случва. И оттогава 
– ясно. Всяка година на тази дата се орга-
низират големи празненства във всички 
американски щати и Декларацията се 
чете отново и отново.

Ето няколко интересни факта, свърза-
ни с празника и с националното знаме 
на САЩ:

От създаването си американското зна-
ме се състои от 13 ивици (7 червени и 6 
бели), символизиращи 13-те британски 
колонии, които образуват независимата 
държава на 4 юли. Преди обединението 
всяка от колониите е имала свое соб-
ствено знаме. Когато обявили войната 
за независимост, те взели решение да 
създадат знаме, символизиращо обеди-
нението им. Знамето на Големия съюз 
вече имало 13 ивици и малко английско 
знаме в ъгъла.

На 4 юли 1776 г. на континентален 
конгрес във Филаделфия е

подписана американската 
Декларация за 
независимост

която обявява, че 13-те колонии 
престават да бъдат част от Британската 
империя. След като Съединените щати 
стават независима държава, Конгресът 
изразява желание да бъде създаден нов 
флаг, наречен Strips & Stars („Звездно-ра-
иран флаг“). Оттогава английското знаме 
изчезва, заменено от звездите, всяка от 
които съответства на един от щатите.

- Шивачката от Филаделфия Бетси 
Рос ушива първия американски флаг, 
помагайки на Джордж Вашингтон за 
създаването му.

- Всеки от цветовете има определено 
значение: синият цвят символизира хра-
бростта, белият – ценностите, червеният 
– справедливостта.

- В синия квадрат днес има 50 бели 
звезди за всеки от 50-те щата (Хаваи са 
петдесетият щат, присъединил се към 
САЩ на 4 юли 1960 г.).

- Знамето се развява на покрива на 
Белия дом, когато президентът е там. 
Знамето се вее пред повечето училища 

и административни сгради в САЩ. В учи-
лище всяка сутрин децата се заклеват 
във вярност пред американското знаме, 
рецитирайки Pledge of Allegiance („Клет-
ва за вярност“), изправени на крака с 
ръка на сърцето.

- Много американци слагат знаме 
пред домовете си в израз на любов и 
уважение към Родината си. Знамето 
трябва да стои вдигнато от изгрев до 
залез-слънце.

- Знамето изисква някои специални 
грижи.

То не бива 
да докосва земята

Съществува специална техника за 
сгъването му на триъгълник. Когато е 
скъсано или много овехтяло, е забра-
нено да бъде хвърляно на боклука. То 
трябва да бъде предадено на Амери-
канския легион или на скаутите, които 
след малка церемония го унищожават 
(обикновено то се изгаря). Позволено е 
знамето бъде погребвано или хвърляно 
в морето. Въпросът е да се отнасят към 
него с уважение.

- Американско знаме може да бъде 
закупено на цена около 20 долара през 
сайтовете на Конгреса и Сената.

- На 4 юли умират трима президенти. 
Томас Джеферсън и Джон Адамс, макар 

и идеологически опоненти, умират на 
една и съща дата през 1826 година. На 
50-ата годишнина от обявяването на 
независимостта Джеферсън издъхва, а 
последните му думи са: „Четвърти ли е 
вече?” По-късно през същия ден умира 
и Адамс, казвайки: „Томас Джеферсън 
оцеля”, без да знае, че той вече е из-
дъхнал. Пет години по-късно на същата 
дата умира и петият президент на САЩ 
Джеймс Мънро.

- 4 юли става национален празник 
през 1870 година, а почивен ден – едва 
през 1938 година. Преди това се праз-
нува, но за работещите не е официална 
почивка, за която да получават запла-
щане.

- На тази дата се продава

бира на стойност над 
стотици милиони долара
Последните данни са отпреди ня-

колко години, но едва ли има особена 
промяна в броя на празнуващите 
американци, които пият бира. През 2008 
година са продадени 24 милиона каси 
бира през почивния ден. Към нея явно 
върви и хотдог, защото американците 
изяждат 155 милиона от тези сандвичи 
на 4 юли.

- Празниците винаги крият и рискове. 
Всяка година американците харчат сто-
тици милиони долари за фойерверки. 
С това и броят на ранените от непра-
вилната им употреба е голям – над 1000 
души годишно. Освен това празникът е 
по-опасен за шофьорите и от Нова годи-
на. Само в периода между 2004 и 2008 
година средно 148 души загиват при ка-
тастрофи на тази дата, а 41 на 100 от тях 
са карали след употребата на алкохол, 
докато в нормални дни процентът е 31.
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Л
етните жеги са опасни за 
хората, но мнозина не отчи-
тат риска, който високите 
градуси носят и за живот-
ните. Затова ветеринарите 
съветват стопаните да се 

придържат към някои прости прави-
ла, за да запазят здравето и живота на 
домашните си любимци.

От международната организация 
за защита на животните „Четири лапи” 
припомнят, че животните страдат от 
същите здравословни проблеми като 
хората. Възрастните животни и онези 
със сърдечни проблеми са по-чувстви-
телни към жегите и за тях е противо-
показно да бъдат оставяни на слънце 
по-продължително време.

Най-важното в горещ летен ден е 
домашният любимец да не бъде държан 
на слънце дълго време и

да има постоянно 
достъп до вода

за пиене, обясняват експертите.
Избягвайте да оставяте кучето или 

котката сами в колата – при 37 градуса 
навън температурата в затворен авто-
мобил достига 60 градуса само 
за около 15 минути. Ако 
все пак се наложи да 
оставите животно в 
закрито превоз-
но средство 
– паркирайте 
на сянка, от-
ворете леко 
поне един 
прозорец и 
не се бавете.

Кучета-
та не бива 
да бъдат 
разхождани в 
най-горещите 
часове на деня, 
а продължителни-
те разходки с много 
физическо натоварване също 
могат да бъдат опасни. При разходки 
стопаните трябва непрекъснато да имат 
хладка вода, която да им подсигуряват 
при нужда.

Все повече 
хора ходят 
на море 

с кучетата 
си, често и в 

чужбина. Ако не 
можете да оста-

вите домашния си 
любимец в хотела или 

в квартирата през деня и 
го водите със себе си на плажа 

– осигурете му прясна питейна вода и 
сянка и редовно го обливайте с вода.

Специалистите препоръчват, преди 
да изведете кучето, да докоснете трото-

ара с ръка и да прецените дали няма да 
е прекалено горещо за лапите.

А котките като всеизвестни домоша-
ри понасят топлите дни вкъщи и много 
често на изкуствена вентилация. Затова 
стопаните трябва да следят температу-
рата. Морските свинчета, хамстерите 
и папагалите са малки животни – те 
трябва да бъдат сложени в някой ъгъл 
на стаята,

да не са на пряка 
слънчева светлина

и непрекъснато да имат вода.
През лятото животните най-често 

страдат от т.нар. прегряване – повиша-
ване на телесната температура след 
продължително излагане на висока 
външна температура или силно слънце. 
Признаците са учестено дишане, зачер-
вяване на езика, венците и конюнкти-
вите, повишена телесна температура, 
нестабилна походка и повръщане. При 
проява на някой от тях трябва да бъдат 
взети незабавни мерки – животното 
да бъде преместено на сянка или в 
охладено помещение, да му бъде даде-
на вода за пиене, да бъде намокрено 
с хладка вода или главата му да бъде 
покрита с мокра кърпа.

Ако е изпаднало в безсъзнание – да 
бъде отведено в най-близкия ветерина-
рен кабинет, където ще бъде сложено 
на системи и ще претърпи противо-
шокова терапия. Бързата намеса при 
първи признаци на топлинен удар е 
животоспасяваща, тъй като това може 
да доведе мозъчен оток и смърт на 
животното.

Най-предразположени към „прег-
ряване” са кутретата до 6-месечна 
възраст, възрастни кучета (за едри 
породи – над 7 г., за по-дребни – над 14 
г.), кучета с дебела козина или наднор-
мено тегло, от северни породи или с 
къси муцуни.

„Причината за

топлинните удари при 
домашните животни

почти винаги е една и съща – собстве-
ниците не си дават сметка колко опасни 
могат да бъдат горещините за техните 
домашни любимци”, категорични са 
ветеринари.

„Най-често „прегряват” животни, ос-
тавени в затворени помещения с лоша 
вентилация, например автомобили и 
витрини в зоомагазини, както и кучета, 
вързани на синджир, на които не са 
осигурени сянка и вода.”

Домашните любимци и Домашните любимци и 
жегата: Как да ги предпазим?жегата: Как да ги предпазим?

Не ги разхождайте в най-горещите часове Не ги разхождайте в най-горещите часове 
и не ги оставяйте за дълго в колатаи не ги оставяйте за дълго в колата
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М
ускулест и чувствен 
контур, интериор 
притежаващ здравина, 
сила и забавление.

Така немците 
описват своето ново 

творение, наречено GLB. Компактен 
кросоувър, който частично използва 
платформата на новите A и B class, но с 
леки промени.

Едва два месеца след премиерата 
на едноименния прототип от Mercedes 
представиха и серийната версия на 
най-новия си SUV GLB. Компактният мо-
дел, наричан baby G-Class, в заводския 
си вид не прилича толкова на G-класата, 
а макар да е на платформата на А-Class, 
няма общо и с GLA.

Mercedes GLB всъщност най-много 
напомня за гиганта GLS. И като цялост-
на линия, и като концепция мъникът 
изненадващо за сегмента се предлага с

три реда 
седалки и 7 места

което го хвърля в директна конкурен-

ция с модели като Land Rover Discovery 
Sport. Последният ред седалки е с 
по-компактни размери и е подходящ, 
общо взето, за деца, като разполага с 
поставки за чаши между креслата и с 
USB зарядни за телефони.

На външен вид Mercedes-Benz GLB 
изглежда доста по-консервативно 
от представения преди два месеца 
прототип и не е толкова кубичен, както 
би трябвало да е, щом е Baby G. Все пак 
няма нищо общо и с приличащия на 
кокилест хечебк GLA. От него между 
другото GLB е по-дълъг с около 13 см, 
а отстъпва по дължина на по-големия 

GLC само с 
около 5 см.

В салона 
акцент е ин-
формацион-
но-развле-
кателната система MBUX, обединяваща 
7-инчов дигитален инструментален 
панел със също толкова голям дисплей 
на мултимедията. Налице са и повечето 
системи за сигурност и асистенция на 
водача – някои серийно, други опцио-
нално.

В базовата си версия Mercedes-Benz 

GLB е със задвижване на предните 
колела, а фирменото 4 х 4 задвижване 
4Matic съществува като опция. Послед-
ното пък стандартно се предлага

с Off -Road Engineering 
пакет

при който има специален режим, за-
ключващ разпределение на тягата 50:50 
между мостовете (базово 80:20 на пред-
ните колела и 70:30 в спортен режим).

За задвижването на новия SUV пър-
воначално ще се предлага двулитров 
турбобензинов двигател с мощност 221 

к.с. и въртящ 
момент от 350 
Нм. Агрегатът 
е стикован с 
8-степенна 
автоматична 
скоростна 
кутия и позво-
лява ускорение 
от 0 до 100 
км/ч за около 7 
секунди.

Както отива 
на един истински Mercedes, всички 
модерни системи за безопасност и под-
помагане на водача са налице.

При пускането на пазара Mercedes-
Benz ще предложи два модела – GLB 
250 и GLB 250 4MATIC, като цените ще 
бъдат обявени преди пускането на 
модела в продажба.

Той е с три реда седалки, 7 места и 7-инчов дигитален панелТой е с три реда седалки, 7 места и 7-инчов дигитален панел

Новият Mercedes-Benz GLB Новият Mercedes-Benz GLB 
– – „„малкатамалката““ G-класа G-класа
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П
ортрети на модния ди-
зайнер Карл Лагерфелд, 
който почина през фев-
руари, украсиха стените 
на Гран Пале в Париж, 
където приятелите и по-

читателите му организираха мемориал.
Клаудия Шифър, която нарече Лагер-

фелд свой „ментор”, Джиджи Хадид, би-
вшата френска първа дама Карла Бруни 
и настоящата Брижит Макрон бяха след 
1000-та знаменитости, събрали се да 
отдадат почит на легендарния дизайнер 
на „Шанел”.

В програмата се изявиха актрисите 
Тилда Суинтън и Хелън Мирън, музи-
кантът Фарел Уилямс. Бяха излъчени 
интервюта с Лагерфелд и с дизайнера 
Валентино Гаравани, както и с Ана 
Уинтур – влиятелната главна редакторка 
на американското сп. „Вог”. Именно с 
нея започнаха изказванията. Тя нарече 
Лагерфелд „човека, измислил вършенето 
на няколко неща едновременно”.

Лагерфелрд беше

един от най-
трудолюбивите хора

в модната индустрия. Световната му 
кариера започна в модна къща „Фен-
ди” през 1965 г. Той стана неин главен 
дизайнер за дамската мода през 1977 г., а 
от 1983 г. пое „Шанел”. До края на живота 
си Лагерфелд беше творчески директор 
на две глобални модни марки, както и 
на своята собствена. Изявяваше се също 
като фотограф, стилист и режисьор.

Хелън Мирън цитира няколко крилати 
фрази на Лагерфелд, известен с острия 
си език. „Най-голямото ми постижение 
е, че не трябва да давам обяснения на 
никого”, беше една от тях. За него да си 
отегчителен беше най-големият грях.

Присъствието на Брижит Макрон беше 
свидетелство за статута на дизайнера, 
който макар и да не беше французин, 
доминираше в парижката мода десети-
летия. В залата беше и кметът на Париж 
Ан Идалго.

За Лагерфелд: Звездна За Лагерфелд: Звездна 
почит в Гран Палепочит в Гран Пале

Клаудия Шифър, Карла Бруни, Брижит Макрон Клаудия Шифър, Карла Бруни, Брижит Макрон 
и много други почетоха дизайнераи много други почетоха дизайнера





Т
е трупат богатство във всич-
ки сфери на живота. Някои 
от тях са постигнали успеха 
си в търговията на дребно, 
някои в изкуството, други 
в политиката, а за едно се-

мейство може да се каже, че е известно 
просто защото е известно.

Независимо обаче дали става дума 
за бизнес успех, богатство, талант или 
просто за късмет, има определени 
семейства, които без съмнение домини-
рат в Америка. Те са истински династии, 
натрупали богатство от столетия, или 
са от т.нар. Стари пари. Но има и такива, 
които наричат Нови пари, т.е. новобо-
гаташи.

Ето и 7 от най-богатите и влиятел-
ни американски фамилии, които са 
олицетворение на самата дефиниция за 
династия.

1.   Актьорското 
семейство Баримор

Баримор често са наричани „Първото 
семейство на Холивуд” и за това си има 
причина. Представители на фамилията 
са се изявявали на сцена още преди 
Америка да е обявила независимостта 
си от Великобритания.

Патриархът на талантливото семей-
ство е Морис Баримор. Той е баща 
на актьорите Лионел, Етел и Джон 
Баримор. Джон е бил най-известният 
актьор от началото на ХХ век. Той се 
жени за успешната филмова актриса на 
име Долорес Костело и двойката има 
син на име Джон Дрю Баримор. Джон 
Дрю следва семейните традиции и 
също става актьор, а негова дъщеря е 
популярната съвременна актриса Дрю 
Баримор, която е най-известната от 
цялото семейство досега.

Дрю Баримор има две дъщери, които 

също могат да продължат традицията 
от поколения и самите те да станат 
актриси. Само времето ще покаже дали 
ще се случи така.

2.   Автомобилната 
династия Форд

През 1903 г. Хенри Форд основава 
Ford Motor Company и оттогава семей-

ство Форд е първото семейство на 
американската автомобилна индустрия. 
Единственият син на Хенри, Едсъл, 
поема компанията през 1919 г., когато е 
само на 26 години. Смята се, че именно 
той въвежда дизайна, който отличава 
автомобилите на Ford и ги прави най-
продаваните. Синът на Едсъл – Хенри 
II, поема семейната фирма през 1943 
г., когато е на 25 години, и е познат със 
съживяването на семейния бизнес след 
Втората световна война. Синът на Хенри 
II – Едсъл II, е в борда на директорите 
на компанията, внучката му Елена е 
вицепрезидент на Ford, а внукът Уилям-
младши е изпълнителен председател на 
компанията. Днес потомците на Хенри 
Форд контролират Ford Motor Company 
с малцинствено участие от 2%.

3.   Издателското 
семейство Хърст

Семейство Хърст е богато и преди 
да започне да печели от издателската 
индустрия. Но фамилията придобива 
известност чак когато вестниците на 
Уилям Рандолф Хърст правят „жълтата 
журналистика” популярна. Изданията 
на Хърст публикуват всякакви нови-
ни – било то клюки, новини или чиста 
спекулация. Той стартира медийната 
си империя с малък вестник в Сан 
Франциско, преди да се разшири в Ню 
Йорк, а след това и в цялата страна. 
Днес Hearst Corporation все още прите-
жава някои от най-големите вестници, 
списания и издания в света. Наследни-
ците на Уилям Рандолф Хърст все още 
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7 богати и влиятелни 7 богати и влиятелни 
американски фамилииамерикански фамилии

От търговия до политика – те олицетворяват От търговия до политика – те олицетворяват 
представата за династия в САЩпредставата за династия в САЩ

Дрю Баримор



участват в издателския бизнес, а внукът 
му Уилям III е председател на борда на 
компанията. По-младите поколения 
обаче са по-известни като светски 
звезди.

4.   Рокфелер – петролна 
и банкерска династия

Семейство Рокфелер е направило 
своето богатство в банковото дело. И 
за разлика от останалите семейства от 
„старите пари” на златната епоха, те все 
още живеят от огромното си богатство. 
Рокфелер емигрира в Съединените 
щати около 1720 г. и Джон Д. Рокфе-
лер започва да продава продукти на 
съюзническите войски по време на 
Гражданската война. След войната 
той инвестира в петрол и основава 
Standard Oil през 1870 г. с инвестиция 
от 1 милион долара, което я прави 
най-голямата компания в страната 
по онова време. Джон Д. Рокфелер 
също инвестира в големи проекти за 
недвижими имоти в Ню Йорк. Синът 
на Джон Д. – Джон-младши, инвестира 
в недвижими имоти и е мажорита-
рен акционер в Chase Bank. Синът на 
Джон-младши, Нелсън, е губернатор 
на Ню Йорк в продължение на четири 
мандата през 60-те и 70-те години. 
Линкълн Център е построен, след като 
Джон III дарява 175 млн. долара, за да 
го финансира. Дейвид, последното 
живо дете на Джон Д. (в момента е на 
100 години), е председател и главен 
изпълнителен директор на Chase Bank. 
Днес Джон IV е американски сенатор 
от Западна Вирджиния и е в политика-
та от 1984 г. насам.

5.   Семейство Кенеди – 
династия от политици

Кенеди са дефиниция на идеята за 
американска династия в продължение 
на десетилетия. Първоначално ирланд-
ско имигрантско семейство, те олице-
творяват американската мечта. Първият 
Кенеди, който идва в Америка, пристига 
в Бостън през 1848 г. Още следващото 
поколение влиза в политиката. Патрик 
Джоузеф Кенеди става държавен пред-
ставител и после губернатор на Маса-
чузетс. Синът му Джоузеф Патрик е по-
сланик на САЩ в Обединеното кралство. 
Той има девет деца, Джоузеф Патрик, 

Джон Фицджералд, Розмари, Катлийн, 
Юнис, Патриша, Робърт Франсис, Жан 
и Едуард (Тед). Трима от синовете му 
– Джон Ф., Робърт и Тед, стават поли-
тици, като Джон Фицджералд Кенеди е 
президент на Съединените щати от 1961 
до 1963 г., когато е убит.

Робърт Кенеди е генерален прокурор 
на САЩ и се кандидатира за президент 
през 1968 г., но е убит, след като печели 
предварителните избори в Калифорния. 
От 1962 до 2009 г. Тед е американски 
сенатор в Масачузетс. Той умира от рак 
на мозъка през 2009 г.

Кенеди все още продължават да са 
активни на политическата арена. Дъще-

рята на Джон Ф. Кенеди – Каролайн, е 
посланик на САЩ в Япония. Дъщерята 
на Юнис е Мария Шрайвър, която е 
омъжена за актьора и бивш губернатор 
на Калифорния Арнолд Шварценегер, 
а Джо Кенеди III е избран за четвърти 
конгресен район на Масачузетс през 
2012 година.

6.   Индустриалната 
династия Вандербилт 

Семейство Вандербилт е едно от най-
старите от Старите пари в Америка. Те се 
издигат до голямо богатство по време на 
златната епоха в края на XIX век. Корне-
лиус Вандербилт е роден в бедност през 
1794 г. и работи от ранна възраст във 
фирмата на баща си за корабоплаване. 
През годините той превръща този биз-
нес в морска империя. Той и неговите 
потомци разширяват корабоплаването 
с течение на времето и накрая влизат в 
железопътния бизнес. Синът на Корне-
лиус, Били, наследил 95% от семейното 
състояние, което баща му е изградил. 
Той продължава да инвестира в железо-
пътни линии и изгражда Grand Central 
Terminal в Ню Йорк.

След Били сякаш наследниците на 
Вандербилт не успяват да се справят 
с правенето на пари, а само с тяхното 
харчене за недвижими имоти. Но в 
съвременните поколения има изключе-
ния от това правило. Глория Вандербилт 
е пионер на дизайнерските дънки. Тя е 
пряк потомък на Корнелиус. Наричана 
Кралицата на дънките, Глория Вандер-
билт почина наскоро на почетната 95-го-
дишна възраст. Нейният син Андерсън 
Купър е успешен журналист, който рабо-
ти като водещ за CNN. Актьорът Тимъти 
Олифант също е потомък на Корнелиус 
Вандербилт. 

7.   Семейство Уолтън – 
търговия на дребно

Семейство Уолтън е най-богатото 
семейство в Америка, като те изграждат 
богатството си чрез верига дискаунт 
магазини с мотото „Най-ниските цени 
по всяко време и навсякъде”. Сам и Бъд 
Уолтън откриват първия си магазин в 
Нюпорт, Арканзас, през 1945 г., но чак 
през 1962 г. магазините започват да из-
глеждат като обектите на Wal-Mart, които 
познаваме днес.

Наследниците на Сам Уолтън до един 
са милиардери, като Джим, Алис и 
Кристи се нареждат високо в списъка на 
милиардерите „Форбс”.

Дъщерята на Бъд – Ан Уолтън Крьонке, 
се омъжва за Стан Кронеке, който прите-
жава спортни отбори от НБА, НХЛ, НФЛ 
и МЛС. Общото богатство на членовете 
на фамилията се изчислява на 136 млрд. 
долара.

26 юни - 9 юли 2019 44 - 45

Хенри Форд Уилям Рандолф Хърст Джон Рокфелер
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А
ко някой бе казал, че стра-
да от „прегряване” (burnout) 
в началото на 70-те години, 
вероятно всички щяха да го 
гледат с недоумение. Прос-
то по това време понятието 

се използва неофициално за описание 
на страничните ефекти, които изпит-
ват силно пристрастените наркомани 
– общо притъпяване на психичните въз-
приятия например, което е типично за 
доста от крайно дивите купонджии.

Но когато през 1974 г. в Ню Йорк гер-
мано-американският психолог Херберт 
Фройденбергер за първи път описва 
проблема на прегаряне, той не мисли 
за наркоманите. Фройденбергер работи 
в клиника за пристрастени, в която има 
и много доброволци, които помагат 
на лечебното заведение. Психологът 
изследва именно тях и установява, че те 
страдат, но по друг начин – работата им 

е натоварена и мнозина започват да се 
чувстват демотивирани и емоционално 
изчерпани.

Въпреки че някога са смятали работа-
та си за удовлетворяваща,

вече са станали цинични 
и депресирани

Постепенно започват да отделят на 
пациентите си вниманието, което заслу-
жават. Фройденбергер дефинира това 
притеснително ново състояние като 
форма на изтощение, която се дължи 
на продължителен извънреден труд, и 
заимства понятието „прегаряне”, за да 
го опише по-точно. Популярността на 
понятието нараства и сега „прегаряне-
то” се смята за глобален феномен.

Въпреки че статистиките за разпрос-
транението конкретно на бърнаута са 
трудни за намиране, само във Велико-
британия 595 хил. души казват, че стра-

дат от стрес на работното място през 
2018 г. По данни на Евростат 40 на сто 
от изгубените работни дни в България 
се дължат на стрес на работното място.

Спортистите го изживяват, YouTube 
звездите също. Както и предприе-
мачите. Самият Фройденбергер в 
крайна сметка го изживява. В края на 
миналия месец Световната здравна 
организация (СЗО) оповести, че този 
актуален проблем ще бъде признат в 
последната Международна квалифи-
кация на заболяванията. Там той ще се 
описва като синдром, който възниква в 
резултат на хроничен стрес на работ-
ното място и който не е бил успешно 
овладян. Според СЗО прегарянето има 
три елемента – усещане за изтощение, 
психична дистанцираност от работата и 
по-слаба производителност на труда на 
работното място. И не е редно човек да 
чака, докато напълно прегори.

Много от признаците и симптомите 
на ранната фаза на бърнаут са много 
подобни на депресията, казва Сьобан 
Мъри, психотерапевт в Дъблин. Мъри 
препоръчва да се следи за нарастващи 
прояви на лоши навици като повишена 
консумация на алкохол и сладко с цел 
да се издържи 
до края на деня. 
Друг признак е 
силната умора. 
В такъв случай  
Мъри съветва да 
се посети лични-
ят лекар.Още по-
вече че депресия-
та и ранната фаза 
на прегаряне са 
много сходни. 
И колкото и да 
цари ентусиазъм 
напоследък, че 
прегарянето най-
после е признато 
като медицинско 
състояние, всъщ-
ност не е – то все още се класифицира 
като професионален и трудов фено-
мен. Важното е да се получи помощ от 
професионален лекар, който може да 
разграничи двете състояния.

Има много варианти за лечение на 
депресията, прегарянето най-често се 
преодолява най-добре чрез промени в 
начина на живот. Мъри обяснява, че

стресът всъщност 
е много важен

и тревожността е това, което ни моти-
вира да постигаме добри резултати. 
Но когато постоянно сме изложени на 
стрес и тревожност, когато не раз-
пускаме, това започва да прераства в 
прегаряне.

Друг класически признак, че набли-
жава прегарянето, е цинизмът – усе-
щането, че работата ви не е особено 

стойностна, избягването на социални 
ангажименти и по-голямата податли-
вост на разочарование. Някой, който 
е на ръба, вероятно ще започне да 
изпитва притъпяване на емоциите или 
психична дистанцираност. Човек се чув-
ства така, сякаш вече няма капацитета 
да се ангажира толкова с обикновените 
всекидневни неща.

Мъри също така препоръчва да се 
следи за окончателния показателен 
симптом за прегаряне – непоколебимо-
то усещане, че качеството на работата 
започва да спада. Съществува бърнаут 
тест на Маслах, който цели да измери 
степента на прегаряне. Най-масово се 
отчитат неща като изтощение, цинизъм 
и това доколко добре се чувства човек 
на работното си място.

Единственият начин да спрете прега-
рянето е да се изкоренят причините за 
него. Разберете какво в живота ви може 

да се премахне временно или за посто-
янно. Понякога човек има потребност 
да е прекалено перфектни. Или изпитва 
„синдрома на самозванеца”, при който 
смята, че се налага да работи много 
усърдно, за да прикрие факта, че не е 
толкова добър. Понякога обаче пробле-
мът е в самата работна среда.

Според изследване на Gallup от 2018 
г. сред 7500 американски служители 
прегарянето произлиза от несправед-
ливо отношение на работното място, 
неконтролируемо натоварване и липса 
на яснота какво включват задължени-
ята. Служителите също така са стреси-
рани от липсата на подкрепа от техния 
мениджър и прекалено нереалистични-
те срокове. Друг проблем може да е, 
че ценностите на компанията дълбоко 
противоречат на ценностната система 
на самия човек.

На ръба на прегарянето На ръба на прегарянето 
– как да разберем, че – как да разберем, че 
сме близо до бърнаутсме близо до бърнаут
Признаците му наподобяват депресия, Признаците му наподобяват депресия, 
но днес то е глобален феноменно днес то е глобален феномен



Бърнаут
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У
чени от университета в Бри-
танска Колумбия обявиха, 
че са открили безопасен 
начин да конвертират която 
и да е кръвна група в уни-
версална, съобщи „Сайънс 

алърт”.
Има няколко вида кръвни групи – А, 

В, АВ и тип 0. Първите три могат да 
приемат донорска кръв единствено от 
собствената си кръвна група, докато 
тип 0 е универсална и може да се влива 
на всички останали кръвни групи. Това 
е така заради различното съдържание 

на захари, които покриват червените 
кръвни телца.

До момента се знаеше, че с помощта 
на различни ензими тези захари от 
кръвта могат да бъдат елиминирани.

Ученият Стивън Уитърс, участвал 
в експериментите, пояснява, че тези 
ензими до момента не бяха открити. 
Неговият екип потърсил отговор в 
човешките черва. Екипът на Уитърс 
вече знаел, че стените на храносмила-
телния ни тракт са покрити със същите 
захари като червените кръвни телца, 
а бактериални ензими, които могат да 

бъдат открити в човешките изпражне-
ния, „свалят” тези захари.

По този начин екипът открил и успял 
да изолира ензим, който ефективно 
премахва захарите от кръвните групи 
А и В и ги превръща в тип 0. Новият ме-
тод е 30 пъти по-ефективен от всички 
използвани досега. В момента той се 
проверява и следва неговото клинич-
но прилагане.

Ако ензимът се окаже напълно без-
опасен за хората, това би разрешило 
недостига на донорска кръв по цял 
свят.

Пробив: Кръвните Пробив: Кръвните 
групи - в една групи - в една 
универсалнауниверсална

Изследване: Изследване: 
Йогуртът Йогуртът 
пази мъжете пази мъжете 
от ракот рак

А
ко сте представител на 
силния пол и за последно сте 
хапвали йогурт преди повече 
от седмица, вероятно ще по-

желаете да преосмислите поведени-
ето си – учени от САЩ са установили, 
че консумацията на две или повече 
порции от млечния продукт седмично 
играе важна роля в превенцията на 
рак на дебелото черво при мъжете, 
пише в. „Дейли стар”.

Изслед-
ването на 
специалисти 
от Вашинг-
тонския 
университет 
е обхванало 
над 32 000 
мъже и над 55 000 жени, наблюдавани 
в продължение на 25 години. Изсле-
дователите са установили, че мъжете, 
консумирали минимум две порции 
йогурт седмично, имат с 19 процента 
по-малко аденомни образувания 
в сравнение с тези, чието меню не 
включва млечния продукт. Аденомите 
са полипи в дебелото черво, които 
могат да се трансформират в ракови.

Резултатите показват също, че за 
любителите на йогурта вероятността 
да развият най-рисковите типове 
тумори е с 26 процента по-малка.

Учени успели да трансформират А Учени успели да трансформират А 
и В групите в нулеваи В групите в нулева
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� � ☺
Разговор между две бабетки:
- Когато умра, искам да бъда креми-

рана.
- Аз съм изпила толкова вино и 

ракия, че май ще е по-добре да бъда 
бутилирана...

� � ☺
Залюбили се козата и охлюва и тя му 

казва:
- Бих умряла за тебе!
А охлювът отвръща:
- Признай, че е заради къщата...!

� � ☺
- Чичо Митко, от години гледам как-

ви хубави бели и равни зъби имаш!
- На ти ги...

� � ☺
Мъж отива на врачка. Чука на врата-

та и отвътре се чува:
- Кой е?
- Егати врачката! - и си тръгнал.

� � ☺
- Здравей, Гошо, как си?
- Жена ми ме напусна.
- Боже! Вземи си някакъв алкохол да 

удавиш мъката...
- Няма да стане!
- Нямаш пари ли?
- Пари има, мъка няма!

� � ☺
Перничани в Африка:
- Жоре, мама, не дърпай лъва за 

опашката, че може да има бълхи...

� � ☺
Като говориш с жена, не трябва да 

забравяш, че: „С цел подобряване на 
обслужването този разговор ще бъде 
записан” - и то за вечни времена!!!

� � ☺
- Иванчо, защо с Марийка имате 

едни и същи грешки на диктовката?!
- Защото имаме една и съща учител-

ка, госпожо!

� � ☺
Двама във фитнеса:
– С колко клякаш?
– С триста.
– Килограма?!
– Зора.

� � ☺
Когато говориш с жена не бива да 

забравяш, че:
„С цел подобряване на обслужване-

то този разговор ще бъде записан!”

� � ☺
Всеки мъж е отговорен за жена си. В 

общината я получава срещу подпис!

� � ☺

- Докторе, ухапа ме акула!
- Ами те така правят...

� � ☺
Мутра отива в родилния за изписва-

не на първото си дете.
Към него се приближава докторът и 

го поздравява:
- Честито! Имате момче, живичко, 

здравичко - 3.500.
Мутрата отговаря:
- Вземи 7000 и дай още едно, че да не 

се разкарвам втори път.

� � ☺
- Скъпи, помниш ли онова кученце, 

дето те ухапа в деня на 
сватбата ни?

- Помня... да беше 
ме изяло...

� � ☺
- Винаги ли ще ми бъдеш 

верен? - пита младата съпруга 
мъжа си.

- Разбира се! Виждаш ме, от-
както се ожених за теб, намразих 
всички жени!

� � ☺
Мъж стои на перваза на прозореца 

на 9 етаж:
- Ей сега ще скоча!
Жена му:
- Глупак! Аз рога ти сложих, не крила!

� � ☺
„Ако обичаш некой, го пущи да си 

оди. Ако се връне, начи и другите го 
нещат.” - видинcкa мъдрост

� � ☺
- Момиченце, как се казваш?
- Даниела.
- А майка ти как ти вика?
- Дрисла.

� � ☺
Девизът в Монтанска област: „Пием 

като смок, любим като бог и бием като 
трифазен ток!”

� � ☺
Профучава покрай тебе лъскав 

автомобил със свален гюрук. От него 
се е подава младеж и крещи с пълно 
гърло: „Завършиииииих, педалииии!” 
И веднага тистава ясно - образован 
човек минава!

� � ☺
- Как се казваш?
- Маргаритка. 
 - А мъжът ти как ти вика?
- Гъска застреляна...

� � ☺
Днес се срина целият ми свят - как-

тусчето, което грижливо и неуморно 
поливах цели две години с такава 
любов, се оказа пластмасово....

� � ☺
Спирачките ми отказаха и отидох на 

сервиз. Майсторът се чеше по ухото и 

ми казва: 
- Баце, не можахме да ти оправим 

спирачките, но затова пък безплатно 
ти усилихме клаксона! 

� � ☺
- Тате, „Малката русалка” кой я е 

написал? 
 - Андерсън, моето момиче.
- А как е първото име?
- Памела... - след кратък размисъл 

казал бащата на дъщеричката си

� � ☺
Изискан клиент в ресторант:
- Извинете, имате ли филетирани 

късчета фини свински деликатеси в 
желирано чесново канапе?

Управителят към сервитьорката:
- Пенке, дай на момчето една пача.

� � ☺
Среща ме крадец :
- Парите или живота!
- Абе, глупак, аз съм женен! Какви 

пари, какъв живот?!
Прегърнахме се и дълго плакахме...

 � � ☺
„Зад всяко добре възпитано дете 

стои майка с домашен пантоф и много 
точен мерник!”

� � ☺
Когато ми стане нервно, започвам 

енергично и със страст да мия прозор-
ците и въобще не ми пука каков мислят 
другите пътници в автобуса.....

� � ☺
Чувам от двора на съседите викове. 

Поглеждам и виждам бай Пешо как се е 
подал от прозореца на мосвича (който 
отдавна не е в движение!) си и  крещи: 

- Шейсет и двеее! Шейсет и триии! 
Шейсет и четирииии! Шейсет и пееет!

Питам жена му, кака Мира:
- Какво става?
- Абе, остави го ти бай ти Пешо, пен-

сионирал се е днес...

� � ☺
- Що ревеш, ма?
- Гледам филм. 
- Па това е порно!!!
- Да, обаче той не я обича истински...

� � ☺
Намерих параметрите на идеалната 

фигура в интернет. Измерих се. Ще 
трябва да им се обадя - открих им 
няколко доста сериозни грешки! 

� � ☺
Хороскопът ви за деня: През целия 

ден ще ви се спи - но ще ви мине бързо 
вечерта!

� � ☺
Πcиxичнитe диагнози:
1. Πcиxoзa – да си говориш с ĸoтĸaтa.
2. Πapaнoя – да внимаваш ĸaĸвo 

говориш пред ĸoтĸaтa.
3. Шизофрения – ĸoтĸaтa да ти 

говори.
4. Депресия – да смяташ, че ĸoтĸaтa 

те игнорира.

Виц в снимка

- Тате, тате, виж - 

кукери!
- Не са кукери, сине, 

абитуриентки са.
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БАНИЦА  
на тиган

БАНИЦА 
с лапад

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Попара. Есо. Кортик. Пъдар. Тон. „Илиада”. Вокил. На-
лим. Ямбол. Офсайд. Ес. Кунц. Парк. Ърл (Елизабет). Глоба. Милорд. 
Сабат. Лай. Колумб (Христофор). Габър. Пуг. Бригадир. Принц. ТТТ. 
„Ала”. Ното. Ер. Ран. Квота. Залп. Аерогара. Ет. Хора. Лобода. Град. 
Гочо. Химера. Диомов (Стефан). СЕМ. Лефер. Басист. Роб. Щипок. 
„Теди”. Яр. Гето. Исоп. ГАЛАНТ. Шнур. Прелез. Лян. Офи. Ла. Ад. Хьог 
(Петер). Хралупа. ЖИЛЕТ. От. Скоч. Тъкан. Мо. Джек. Арак. Капиляр. 
Юнец. Трюм. Дишане. Ключица. Сила. Исай. 
ОТВЕСНО: Ропотамо. Трели. Огняр. Жюл. Пък. Рил. ТАРОМ. Беу. 
Авеню. Радиоклюб. Нобел (Алфред). Трол. Кеч. Ралф. Омре (Артур). 
„Горещо”. Фус. Ци Вар. Сърби. Кадафи (Муамар). Пикап. Нард. Гавра. 
Епир. Аорта. Детайл. Галоа (Еварист). Дросел. Чар. Солд. Садат (Ану-
ар). Ги. Колаж. Кюс (Ласе). СОНИ. Габи. Аероб. ПЕ. Ит. Ми. Мелбърн. 
ТАМАТ. Залък. Ски. „Соар”. Оз (Франк). Досег. Декада. Оля. БТ. Птах. 
Видал (Гор). Тапи. Примка. Пролог. Силях. Ниши. Табу. Луи. Прост 
(Ален). Аньо. Лас. Бидон. Агне. Аче. Ян. Отмяна. Калций. ЦРУ. Омур-
таг. Орей. 

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

Да ви е сладко!  ЦветиДа ви е сладко!  Цвети
СУДОКУ

Продукти
»  500 г кори за баница;
»  2 връзки лапад;
»  300 г сирене;
»  3 яйца;
»  3 с.л. заквасена 

сметана;
»  1 ч.ч. газирана вода;
»  1 ч.ч. кисело мляко;
»  1 ч.ч. царевично 

нишесте;
»  1 ч.ч. олио;
»  1 бакпулвер;
»  щипка сол.

Продукти
»  1 пак. кори за баница;
»  300 г сирене;
»  3-5 яйца;
»  1 ч.ч. прясно мляко;
»  200 г кашкавал;
»  50 г разтопено масло.

И
змийте лапада и го нарежете на ситно, 
добавете настърганото сирене, яйцата и 
сметаната.

В купа сипете газираната вода, олиото, 
киселото мляко, царевичното брашно, бакпулвера 
и солта. Разбийте сместа до хомогенност.

Всяка от корите и намажете с 2-3 супени лъжи-
ци от горната смес. Покрийте с втори лист кори, 
намажете го и покрийте с трета кора. Нея също 
намажете. Върху третата кора сложете от плънката 
с лапад и сирене. Навийте така приготвените кори 
на руло и ги сложете в тава за печене, предвари-
телно покрита с хартия за печене. Така процеди-
райте с всички кори и плънка. Останалата смес за 
намазване разпределете върху рулата. Печете на 
180 градуса за 40-45 минути.

Н
амажете тигана с масло. Сложете 2 
кори за основа. Накъсайте останалите 
кори и залейте със смес от сирене, 
яйца, прясно мляко и кашкавал. Може 

да добавите разтопено масло. Покрийте с още 2 
кори и печете на бавен огън под капак. Обърне-
те баницата и изпечете и от другата страна.
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М
акар и да не се радва 
на голямо доверие от 
страна на потребите-
ли си, парадоксално 
Facebook разполага с 
огромно количество от 

тях. И намери това за напълно доста-
тъчно, за да премине към един от най-
съществените етапи в развитието си – 
създаването на Libra, новата виртуална 
валута на Facebook.

Криптовалутите могат да се използ-
ват за дигитални разплащания на стоки 
и услуги, както и за трансфер на пари. 
Подобна функция вече се предлага от 
услугата Venmo на PayPal. Засега по-
голямата част от потребителите не въз-
приемат виртуалните пари като удобна 
форма за плащания. Най-известната от 
тях – биткойн – функционира по-скоро 
като инвестиционен актив.

Libra обаче има потенциала да се 
превърне в по-удобен инструмент за 
разплащания и онлайн преводи за 
милиони хора по света.

Facebook създава нова независима 
фондация в подкрепа на Libra. Общо 28 
партньорски организации се подготвят 
да приемат въвеждането на валутата 
през 2020 г. На практика

това е най-смелата 
стъпка

в полза на блокчейн технологиите, въз-
приета от американски технологичен 
гигант досега.

Libra е и стратегически залог върху 
идеята, че достатъчно хора биха дове-
рили личните си финанси в компания, 
разтърсвана от скандали и компро-
метирана от случаи на злоупотреба с 
лични данни.

Някои инвеститори и мениджъри на 
криптовалути са дълбоко скептични по 
отношение на готовността на Facebook 

да се раздели с тоталния контрол върху 
криптовалутата си, което е един от ос-
новните принципи на тази индустрия.

И все пак Libra има потенциал за 
успех – най-вече заради огромния 
мащаб на Facebook. Несравнимият 
ресурс, с който компанията разполага 
под формата на потребителска база, 
е единственото световно „население”, 
което е достатъчно голямо за създава-
нето на своя собствена единна валута. 
А и списъкът от компаниите, подкрепя-
щи Libra, e впечатляващ. В списъка им 
са включени някои от платформите, в 
които FB валутата ще може да се ползва 
за разплащане на сметки, трансфери 
или месечни абонаменти – Uber, Spotify, 
PayPal и др.

Подкрепа за проекта Libra идва и от 
двете услуги за традиционни парични 
разплащания – Visa и Mastercard.

Не е изключено този експеримент 
да се разшири до такава степен, че 
потребителите да преодолеят притес-
ненията си по отношение на останалите 
дигитални валути и да започнат да 
инвестират в биткойн и др. опции.

Как ще работи 
Libra?

Facebook формира независима фон-
дация, базирана в Женева, към която 
досега са привлечени 28 партньорски 
организации. Тази фондация ще служи 
за гарант и управител на дигиталната 
валута. Целта е в нея да бъдат включени 
общо 100 различни партньори с рав-
ностойна сила преди 2020 г., когато се 
очаква Libra да бъде пусната в действие.

Според първоначалните данни всеки 
от партньорите в Libra Foundation е 
инвестирал по 100 милиона долара. 
Фондацията си е поставила за цел да 
събере база от 1 млрд. долара, която 
ще служи за резерв на дигиталната 

валута и за поддържане на относителна 
стабилност на стойността й. Това е едно 
от решенията, които Зукърбърг вижда 
за най-голямата пречка пред масови-
зацията на криптовалути като биткойн 
– резките спадове и пикове в цената на 
единица валута могат да откажат всеки 
редови потребител от активното им 
използване при трансакции.

Един от 28-те партньори е нов 
продукт на име Calibra, който ще се уп-
равлява от Facebook. Calibra ще служи 
като дигитален портфейл, през който

хората ще могат да 
пращат пари

до други потребители или търговци 
през FB, Messenger или WhatsApp.

По този начин Calibra влиза в пряка 
конкуренция с peer-to-peer услуги като 
Venmo с изключение на факта, че се ба-
зира на виртуална валута, а не на дър-
жавно-поддържана парична единица.

Целевата група на Libra и Calibra не са 
американските потребители, а по-скоро 
гражданите на страни, чийто достъп до 
търговски банки не е надежден. Основ-
ното послание не Facebook е, че достъ-
път до мобилен интернет е по-добър от 
физическия достъп до банките в много 
страни. Именно това поставя Facebook 
в изгодно конкурентно положение пред 
другите финансови услуги в развиващи-
те се страни.

Ако потребителят може да изпра-
ти пари до близките си зад граница 
през телефона си без забавяне и без 
допълнителни такси, това ще направи 
банковите преводи ненужни за хората с 
по-ограничени финансови възможнос-
ти. Получателите на парите могат да ги 
запазят във виртуалните си портфей-
ли или да ги конвертират в местната 
валута.

Facebook не е първата технологична 

компания, която осъзнава, че платфор-
мата й може да запълни празните ниши 
на финансовата инфраструктура. Apple 
Pay дава възможност на хората да купу-
ват стоки с телефоните си. Компанията 
на Тим Кук създаде и нова кредитна 
карта в партньорство с Goldman Sachs. 
Предимството би трябвало да е на стра-
ната на FB заради значително по-голя-
мата потребителска база и ангажимента 
да не налагат такси върху преводите.

Проблемът с доверието 
обаче остава

Не е лесно да повериш парите си на 
когото и да било онлайн през 2019 г. А 
още по-трудно става, когато насреща 
стои Facebook.

Отговорът на Facebook: хората ще 
могат да ползват валутата Libra, без да 
се обвързват с фирмен продукт на FB 
като портфейла Calibra.

Създателите на проекта твърдят, че 
няма да използват каквито и да е данни 
от финансовите трансакции на потреби-
телите си, за да им изпращат таргетира-
ни реклами. Твърдят, че „ще се отнасят 
сериозно” с парите на клиентите си.

И все пак Facebook не е благотво-
рителна организация за хората без 
банкови карти. Идеята зад навлизането 
на компанията в пазара на финансовите 
услуги е генерирането на нови прихо-
ди, а в бъдеще дори предоставянето на 
кредити за физически или юридически 
лица.

Потребителите ще могат да изпращат пари Потребителите ще могат да изпращат пари 
до близките си зад граница през телефонадо близките си зад граница през телефона

Facebook има световно Facebook има световно 
„„населениенаселение““. А сега . А сега 
вече и своя валутавече и своя валута
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С
редният възрастен аме-
риканец прекарва повече 
време, използвайки 
мобилното си устройство, 
отколкото седейки пред 
телевизора си. 

Среднодневно през 2019 г. възрастните 
в САЩ са прекарали три часа и 43 минути, 
използвайки телефона си, гласят данни на 
eMarketer. Докато времето, прекарано в 
гледане на телевизия, исторически вина-
ги е надминавало употребата на смартфо-
ни, американците сега седят пред телеви-
зорите си в продължение на три часа и 35 
минути – осемминутна разлика в полза на 
мобилните устройства. През предходната 
година мобилните устройства натрупаха 
три часа и 25 минути срещу три часа и 56 

минути, прекарани в гледане на телеви-
зия от американските потребители.

„Очаквахме, че мобилните устройства 
ще изпреварят телевизора, но виждайки 
това да се случва, все пак е изненадва-
що”, признава главният анализатор на 
eMarketer Йорам Урмсер. „През 2014 г. 
средният американски възрастен гле-
даше почти два часа повече телевизия, 
отколкото прекарваше с телефона си”, 
допълва Урмсер.

Какво обяснява тази възходяща тенден-
ция в използването на телефона?

Приложенията за музика отнемат най-
много време за средния възрастен, дока-
то използването на социалните мрежи си 
осигурява второто място.

„Цифровите аудиоприложения про-

дължават да добавят минути, защото 
хората слушат и теглят повече музика на 
своите телефони, а приложенията са уве-
личили популярността си през послед-
ните няколко години“, уточни Уурмсер. 
На фона на увеличаването на употребата 
на мобилни телефони за американците 
някои от тях вземат нещата в свои ръце, 
като се отказват от устройствата си и ги 

изключват по време на ваканции за хиля-
ди долари. Данните от проучванията на 
eMarketer също така разкриха, че употре-
бата на таблети продължава да намалява 
през тази година, като се оценява на 
един час и осем минути за всекидневна 
употреба, след като е достигнал макси-
мума от един час и 11 минути през 2017 
година.

М
обилните телефони може 
скоро да се защитават сами 
от джебчии, като засичат 
крадците и вибрират яр-

остно, така че те да не могат да уловят 
устройството.

Новата технология, която е дело на 
Ericsson, ще може да разпознава по 
сърдечния ритъм дали друг човек, 
различен от собственика, се опитва да 
вземе телефона.

Ако бъде засечен неоторизиран 
потребител, телефонът ще влиза в 
специален режим „на ниско триене“, 
което ще го прави „по-хлъзгав“ и труден 

за хващане.
Не е ясно кога ще бъде налична нова-

та технология, но компанията е подала 
заявление за патент през февруари тази 
година. Много хора се надяват това да е 
по-скоро, тъй като през 2016 г. само във 
Великобритания са откраднати 446 000 
мобилни телефона.

В САЩ броят е още по-голям, като 3.1 
млн. души са станали жертва на кражба 
на телефона им през 2013 г.

Г
ривна, която обещава да ви 
помогне да кажете „сбогом” на 
лоши навици, като хапването на 
бърза храна или гризането на 

ноктите, се продава от Amazon за 242 
долара.

Pavlok „наказва” потребителите с 350 
волта електрически шок всеки път, кога-
то се отклонят от правия път.

Гривната работи за изкореняването 
на широк спектър от неприятни навици, 
включително тютюнопушене, пре-
карване на прекалено много време в 
интернет и други.

Потребителите трябва да администри-

рат шоковете сами или приложението 
Pavlok да бъде изтеглено от приятели, 
така че те да ви наказват, ако ви хванат.

Някои навици – особено тези, които 
са свързани със съня, като например 
успиване, могат да бъдат автоматизира-
ни чрез приложението.

В живота на американеца: В живота на американеца: 
Смартфонът измести Смартфонът измести 
телевизорателевизора
Средният жител на Америка прекарва Средният жител на Америка прекарва 
повече време с мобилния си телефонповече време с мобилния си телефон

Мобилни телефони сами Мобилни телефони сами 
се пазят от крадцисе пазят от крадци

Гривна пуска ток, ако Гривна пуска ток, ако 
посегнете към хамбургерпосегнете към хамбургер
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Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 26 юни - 9 юли 2019 г.за 26 юни - 9 юли 2019 г.

ОВЕН
Желанието ви 
за авантюри 
е оправда-
но. Но не се 
доверявайте 
на непознати. 
Една среща 
не е любов. 
Времето е 

благоприятно за разрешаване на 
финансови въпроси. Възможно е да 
получите помощ от близки и родни-
ни. Вероятност за големи покупки 
за дома ви. Взаимоотношенията в 
семейството се подобряват.

ТЕЛЕЦ
Финансови 
проблеми. 
Това ще повли-
яе негативно 
на плановете 
ви. Намалете 
до минимум 
безсмислените 
занимания, 

който могат да попречат на плано-
вете ви. Очакват ви интензивни кон-
такти, пътувания и срещи. Оказвайки 
помощ на други хора, ще се сдобиете 
с полезни бизнес контакти, които със 
сигурност ще ви трябват в бъдеще. 
Добър период за учене.

БЛИЗНАЦИ
Опитайте се 
да избягвате 
острите ъгли в 
отношенията 
- пазете се да 
не ви обвинят 
в произвол. 
Може да от-
криете всичко, 

което сте търсели дълго време 
напоследък - тайна информация или 
неща, които са били скрити от вас. 
Може да намерите отдавна изгубени 
вещи. Всичко тайно трябва да стане 
за вас явно и да ви бъде от полза.

РАК
Опитайте се 
да не търсите 
заобиколни 
решения там, 
където откри-
тите действия 
не водят до же-
лания резултат. 

Демонстрирайте своите таланти и 
способности на другите. Ще успеете 
само ако разчитате на подкрепата на 
приятели и съмишленици. Старайте 
се да прекарвате повече време в 
компанията на приятели. 

ЛЪВ
Може да се 
наложи бързо 
да коригирате 
плановете 
си. Бъдете 
внимателни 
при шофиране, 
увеличава се 

вероятността от травми и нараня-
вания. Възможни са и финансови 
загуби. Вероятно ще откриете скрити 
резерви и ще ги използвате в своя 
полза. Не забравяйте да привлечете 
за съюзници влиятелни хора. Като 
изключителни психолози ще разбе-
рете скритите мотиви на хората от 
вашата среда.

ДЕВА
Обвързаните 
ще се сблъскат 
с агресивно 
поведение от 
страна на парт-
ньора. Външ-
ните обстоя-
телства сега 

не са благоприятни за инициативите 
ви. Младите се нуждаят от пример, 
достоен за подражание, от кумир, с 
когото да се сравняват и на когото да 
приличат. Време е за преосмисляне 
на основни морални и етични нагла-
си по примера на други хора.

ВЕЗНИ
Възможно 
е вашият 
имунитет да е 
отслабен - уяз-
вими сте към 
инфекции. 
Погрижете се 
за здравето 

си. Не злоупотребявайте с алкохола. 
Не се страхувайте от промените и 
ако е необходимо - поемете рискове. 
Засилва се желанието ви да про-
мените настоящите реалности и да 
навлезете в нови посоки, особено в 
професионалната сфера. 

СКОРПИОН
Проблеми в 
отношенията 
с любимия. 
Онези, които 
водят пара-
лелен двоен 
живот и поня-
кога се отдале-

чават от семейството, оплитайки се 
в странични любовни отношения, 
също трябва да преценят доколко 
семейните ценности са по-важни от 
моментните увлечения. Дните са бла-
гоприятни за пътешествия. Може би 
ще участвате в тържествено събитие 
или в юбилейна вечер.

СТРЕЛЕЦ
Нова симпа-
тия може да 
доведе до 
объркване в 
чувствата ви. 
Не бързайте 
да вземате 
кардинални 

решения, опитайте се да бъдете 
толерантни. Отървете се от вредни-
те навици и ги заменете с полезни 
привички. Започвайте деня с гимнас-
тика и процедури за закаляване и 
това скоро ще се превърне в една от 
вашите най-полезни привички.

КОЗИРОГ
Най-проблем-
ната тема е 
свързана с 
контактите с 
хората. Пазете 
се от конфли-
кти и прекъсва-
не на връзката. 

Опитайте се да избягвате стресовите 
ситуации, защото това може да 
повлияе негативно на вашето здраве. 
Романтичните отношения ще се 
развиват бързо. Ако това е актуално 
за вас, обявете годеж или организи-
райте сватба. Идете на концерт, на 
театър или дискотека.

ВОДОЛЕЙ
Възможно е 
да похарчите 
много пари - не 
се увличайте от 
хазартни игри. 
Съпружеските 
отношения ще 
се изграждат 

на основата на любов и взаимно ува-
жение - може заедно да направите 
ремонт, да пренаредите мебелите, да 
благоустроите лятната вила и гради-
ната. Вашето здраве ще се подобри, 
имунитетът ще се засили и енергий-
ният ви потенциал ще се увеличи.

РИБИ
Влошаване 
на семейните 
отношения. На-
пълно възмож-
но е да минете 
без открити 
конфликти, 
въпреки че 

е малко вероятно да избегнете въ-
трешното напрежение. Настройте се 
за почивка и развлечения. Старайте 
се да се отнасяте към проблемите 
леко и много въпроси ще се решат 
сами. Ако сте влюбени, ви предстоят 
срещи и това ще ви радва.
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С
лучва се навсякъде – кол-
кото и да си добър, никога 
не стигаш до триумфа. Във 
футбола не е по-различно. 
И никой не може да каже 
каква е причината за това 

– липса на екип, лош момент или просто 
недостатъчно късмет.

Един от най-известните примери за 
това на футболния терен е случаят на 
Стивън Джерард, който въпреки че на 
няколко пъти бе на крачка от трофея във 
Висшата лига, така и никога не успя да го 
вдигне с „Ливърпул“.

Но това не е единственият подобен 
случай. И докато Джерард завинаги ще 
си остане без титла, има поне още 10 

футболни звезди, които все още имат 
някакъв шанс. Въпреки че вече са около 
и над 30-те.

Някои от тях са световни и европей-
ски шампиони. Вдигали са трофеите от 
Шампионската лига и Лига Европа, пише 
webcafe. Но така и не успяха да стигнат до 
домашна титла.

Един от тях е

31-годишният Марек 
Хамшник

Той е играл в „Слован Братислава“, „Бре-
ша“, „Наполи“, „Далиeн Аербин“. В 12-те си 
верни години в „Наполи“, преди да зами-
не за Китай, Хамшик на няколко пъти бе 
близо до титлата, но не успя да достигне 
славата на онзи отбор с Диего Марадона 
от 80-те и второто място бе най-доброто 
му постижение.

Антоан Гримзман също попада в гру-
пата. 28-годишният футболист е звезда 
в „Реал Сосиедад“ и “Атлетико Мадрид“. 

Гризман пристигна в „Атлети-
ко“ точно след шампионския 
сезон 2013/2014 и въпреки че 

оттогава спечели Лига Европа, 
Суперкупите на Испания и Европа и стана 
световен шампион с Франция, все още не 
е печелил домашна титла. Ако слуховете 
за трансфера му в „Барселона“ се окажат 
верни, може би ще има по-голям шанс за 
това на „Камп ноу“.

Следващият в класацията е 29-годиш-
ният Марко Ройс, играл в „Рот Вайс Ален“, 
„Борусия Мьонхенгладбах“, „Борусия 
Дортмунд“. След като не успя да про-

бие като талант, Ройс се завърна в 
„Дортмунд“ през 2012-а точно 

след като „жълто-черните“ бяха 
спечелили две поредни титли. 

Оттогава обаче „Байерн“ е 
хегемон в Германия, 
като и през този сезон 
не изглежда това да 

се промени, въпреки 

драмата в края.
В тази група е и Пиер-Емерик Обамеянг, 

29-годишният футболист на Сент Етиен, 
Борусия Дортмунд, Арсенал. Той е един 
от топ нападателите в световен мащаб, 
който така и не случи на отбор, който 
да се бори за титлата. Носител на Купата 
на Германия с „Дортмунд“ и на Купата на 
лигата със „Сент Етиен“, както и двукратен 
шампион за Суперкупата на Германия, 
Оба-Оба се надява да добави трофея от 
Лига Европа към колекцията си, за който 
„Арсенал“ ще спори с „Челси“.

Лоран Кошчелни
33-годишният играч на „Гингам“, „Тур“, 

„Лориен“ и “Арсенал“ вече е ветеран. 
Той има почти 400 мача в домашните 
първенства на Франция и Англия, но все 
още няма спечелена титла. Все пак е три-
кратен носител на „ФА къп“ и „Къмюнити 
Шийлд“ с „артилеристите“ и, както Обаме-
янг, може да триумфира в Лига Европа в 
края на сезона.

35-годишният Даниеле де Роси остана 
вечерен на „Рома“ докрай. Той спечели 
само две купи на Италия с „вълците“ и за 
разлика от Франческо Тоти все още няма 
шампионска титла. Де Роси има осем 
(8!) втори места в серия „А“, но силите на 
„Рома“ стигнаха само дотам в битките с 
„Ювентус“ и „Интер“.

Фернандо Торес, 35-годишният играч 
на „Атлетико Мадрид“, „Ливърпул“, „Челси“, 
„Милан“, „Саган Тосу“. Световен и дву-
кратен европейски шампион с Испания. 
Носител на Шампионската лига с „Челси“. 
На два пъти шампион в Лига Европа – с 
„Челси“ и с “Атлетико Мадрид“. Фернандо 
Торес направи наистина забележителна 
кариера, но така и не успя да спечели 
домашна титла. Най-близо до нея бе 
през 2009 година с „Ливърпул“, когато 
обаче отстъпи на „Манчестър Юнайтед“ в 
края на сезона. Едва ли ще я спечели и в 
Япония, тъй като след 11 кръга тимът му 

е на последното място в класирането с 
едва 7 спечелени точки, а Торес няма гол 
в първите си 9 двубоя.

В класацията е и Димитри Пайе, 32 г., 
играч на „Екселсиор“, „Нант“, „Сент Етиен“, 
„Лил“, „Марсилия“, „Уест Хем“. Майстор 
на преките свободни и центриранията, 
Пайе нямаше късмет с домашните титли. 
Пристигна в Лил през лятото на 2011-а 
точно след като Еден Азар, Жервиньо и 
компания триумфираха в Лига 1. А след 
изливането на катарските милиони в ПСЖ 
нямаше как да стигне до върха с „Марси-
лия“, където е и сега след период в „Уест 
Хем“.

32-годишният Юго Лорис
играл в Ница, „Лиони Тотнъм“, вратар и 
капитан на световния шампион Франция, 
също е сред звездите без титла. Почти 
сигурно ще приключи кариерата си при 
„шпорите“, с които има шанс да триум-
фира в Шампионската лига, ако победи 
„Ливърпул“ на финала на 1 юни.

Хуан Мата също е в списъка. 31-годиш-
ният играч постигна много в съставите на 
„Валенсия“, „Челси“, „Манчестър Юнайтед“. 
Продукт на академията на „Реал Мадрид“, 
но без нито един мач за представителния 
тим на „кралете“, Мата спечели почти 
всичко във футбола, но не и титла. Све-
товен и европейски шампион с Испания, 
носител на Шампионската лига с „Челси“ 
и двукратен шампион в Лига Европа с 
„Челси“ и „Манчестър Юнайтед“, испане-
цът не успя да триумфира в първенство, 
въпреки че има още няколко домашни 
купи.

Футболните звезди, Футболните звезди, 
които все още които все още 
не са печелили титлане са печелили титла

Те са постигнали почти всичко, Те са постигнали почти всичко, 
но никога не са вдигали домашния трофейно никога не са вдигали домашния трофей

Марек Хамшник

Антоан Гримзман Фернандо Торес

Хуан Мата Димитри Пайе Марко Ройс
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Д
ен преди да навърши 47 
години, Мария Гроздева 
продължава да изумява със 
спортното си дълголетие на 
високо ниво. Тя и Самуил 
Донков откриха българското 

участие на вторите европейски олим-
пийски игри с рекорд.

Двамата подобриха върховото 
постижение за Европа в квалификаци-
ите в дисциплината за смесени отбори 
на 10 м въздушен пистолет. Гроздева 
и Донков завършиха с 581 точки в 
пресявките.

Впоследствие обаче българският 
тим свали нивото и завърши на седмо 
място с резултат 148 точки. Руснаци-
те Виталина Бацарашкина и Артьом 
Черноусов спечелиха дисциплината, с 
което грабнаха първите златни медали 
от игрите в Минск.

В края на април Мария Гроздева

заслужи квота за седма 
поредна олимпиада

и ще участва на игрите в Токио през 
2020 г.

Това стана, след като спечели Све-
товната купа в дисциплината 25 метра 
спортен пистолет на състезание в 
Пекин, където участваха почти всички 
водещи състезателки.

Двукратната олимпийска шампионка 
от Сидни 2000 и Атина 2004 влезе във 
финала с шести резултат. В решаващата 
част от състезанието обаче тя беше 
над всички с резултат от 36 точки. Вто-

ра с точка по-малко завърши унгарката 
Вероника Майер, а трета с 30 точки се 
нареди Анна Коракаки от Гърция.

Гроздева има пет медала при шестте 
си поредни участия на олимпийски 

игри между Барселона 1992 и Лондон 
2012 – два златни на 25 метра пистолет 
и три бронзови на 10 метра въздушен 
пистолет.

Б
ългарската лекоатлетка 
Александра Начева донесе 
огромна радост на българ-
ските фенове, след като стана 

световна шампионка за девойки. Това 
се случи още в първия ден от шампио-
ната на планетата за юноши и девойки 
до 20 години, който се провежда в 
Питещ, Румъния.

Още с първия си опит 17-годишната 
пловдивчанка постигна резултат от 
14,13 метра при попътен вятър от 1,4 м/
сек. Това беше изравнено най-добро по-

стижение за сезона при девойките, след 
като през май кубинката Леянис Перес 
също скочи 14,13 метра в Хавана.

Резултатът на Начева се явява и се-
риозна заявка за участие на световното 
първенство при жените, което по план 
ще се състои в Доха през септември. 
Нормативът за участие е 14,20 метра.

Световната титла при девойките до 
20 години е втора за Начева. През юли 
миналата година тя грабна отличието 
с 14,18 метра във финландския гранд 
Тампере.

Мария Гроздева и Самуил Донков Мария Гроздева и Самуил Донков 
с нов рекорд в стрелбатас нов рекорд в стрелбата
Въпреки успеха двамата не успяха да се преборят за европейско златоВъпреки успеха двамата не успяха да се преборят за европейско злато

България със България със 
световна шампионка световна шампионка 
в тройния скокв тройния скок

М
ария Оряшкова донесе 
първи златен медал на 
България от европейските 
игри в Минск. Състеза-

телката, която участва в турнирите в 
самбо и джудо, спечели в коронния 
си спорт – самбо до 80 кг. Тя победи 
представителката на Русия Жанара 
Кусанова. Деветкратната европейска 
и четирикратна световна шампионка 
изоставаше с точка, но успя да реагира 
и да спечели.

В третия състезателен ден медалите 
за България бяха общо осем. Освен 
златото на Оряшкова, тимът спечели 

четири сребърни и три бронзови 
медала.

Ден по-рано Цветелина Цветанова 
донесе бронз в самбото. България 
вече има девет отличия от надпрева-
рата. Ансамбълът по художествена 
гимнастика спечели три комплекта 
медали. Възпитаничките на Весела 
Димитрова и Михаела Маевска взеха 
сребро на пет топки и в многобоя, 
както и бронз на три обръча и два 
чифта бухалки.

В индивидуалната надпревара при 
гиманстичките Катрин Тасева спечели 
два медала.

Златен медал за Златен медал за 
България в самботоБългария в самбото
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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 * Регио-
нална работа * Предимно леки товари * Чек все-
ки петък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 
8476659273 №16407

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60008, Предлагам работа за 
почистване на домове.Тел.224-415-2174 №16356

SPORTS BAR STAFF! , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Avalon Bar and Grill 
търси да назначи Сервитьори/ки , Бармани/
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 качествено. 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. Документи 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

Chicago + suburbs

МЕХАНИК НА КАМИОНИ, 

Цена US$ , Зипкод 60191, ТРАНСПОРТНА КОМ-
ПАНИЯ НАМИРАЩА СЕ В WOOD DALE, IL 60191 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИК НА КАМИОНИ И 
ТРЕЙЛЪРИ. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ! ОПИТ НЕ Е ЗА-
ДЪЛЖИТЕЛЕН НО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН. ЗА ПОВЕ-
ЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 630-948-
4547 Х.601 №16485

ЛИВИНГ И КОМЕ И ГО, 

Цена US$ , Зипкод 60525, ТЬРСЯТ СЕ КАРЕГИВЬРИ 
ЭА ЛИВИНГ И КОМЕ И ГО ДОБРО ЭАПЛАЩАНЕ 
7085825439 №16489

OWNERS - CDL DRIVERS, 

Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на ками-
они 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 №16499

LOCAL DRIVER CLASS B, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position available for 
local driver class B HAZ MAT REQUIRED. Monday to 
Friday 8am to 5 pm 8475329087 №16501

OWNER OPERATORS $$$, 

Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портана компания предлага работа за собстве-
ници на камиони! Без чакане за товари! Midwest 
Accounts! Strong 24/7 Dispatch! Предимно леки 
товари! Direct Deposit всеки петък! Fuel Discounts 
- up to $0.70 / gal. Обадете се днес! 847-665-9273 
или 847-483-8787 №16507

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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

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 човеш-
ко отношение. Говоря руски, български и англий-
ски. 7737421234 №16508

OWNER OPERATORS !!!, 

Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портна компания предлага работа за Owner 
Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Предимно леки товари! Постоянни 
курсове! Чек всеки петък! Коректно отношение! 
-Tel. (847) 483-8787 8476659273 №16500

DRIVER , 

Цена US$ $800, Зипкод , Looking for young 
energetic driver who will deliver and pick up freight 
localy, dock to dock and will do Residetnial delivery 
to clients using a Liftgate and pallet jack, Starting 
pay will be $800 will raise over time, Need CDL-B 
with Hazmat, Call and leave voicemail or text 224-
388-8186 №16509

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

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

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 30518, Looking for Owner 
Operators only. Clean driving record. All 48 
states.Direct deposit every Friday. For details call 
4045132422. 4045132422 №16395

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

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка компания 
предлага работа за Owner Operators със собствен 
трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно отношение! 
-Tel. (847) 483-8787 8476659273 №16405

ТЪРСИМ ЧИСТАЧ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Сервиз за камиони 
в Schaumburg търси да назначи чистач на пълен 
работен ден. За повече информация тел 630 350 
9989 6303509989 №16412

CDL ШОФЬОРИ $$$, 
Цена US$ , Зипкод 60048, Малка компания пред-
лага 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! Коректно отношение! 
За повече информация 847-665-9273 или (847) 
483-8787! 8476659273 №16406
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RABOTA

Цена US$ , Зипкод 60005, Необходими са работ-
нитци за поставяне на прозорци врати саидиг 
Спешно добро заплаштане постояна заетост 
опитат не е задалжителен обучавам наетиат на 
работа. 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 
добро заплащане и коректно отношение! Теле-
фон за връзка: 224-366-7257 №16292

!!OWNER OPERATORS !!, 

Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за Owner Operators със 
собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 
Постоянни курсове; Чек всеки петък! Корект-
но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16307

$$$ ШОФЬОРИ $$$, 

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

ШОФЬОРИ

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

STEADY 

Цена US$ , Зипкод 60007, Предлага постоя-
нен курс Чикаго до Масачузец.Всеки weekend 
home.Трябва да имате HAZMAT. Tel.: 2243882400 
№16298

OWNER OPERATORS !!!,

Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка ком-
пания предлага работа за Owner Operators със 
собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 
Постоянни курсове; Чек всеки петък! Корект-
но отношение! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№16281

DRIVERS & OWNERS ,

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

CDL DRIVER ,

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

**OWNER OPERATORS**

Цена US$ , Зипкод 60191, Транспортна компа-
ния намираща се в Wood Dale, IL търси Owner 
Operators за dedicated runs от Чикаго. Отлично 
заплащане! За повече информация моля свър-
жете 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 .Тър-
ся 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 компа-
ния намираща се в Wood Dale, IL търси Owner 
Operators за dedicated runs от Чикаго. Отлично 
заплащане! За повече информация моля свър-
жете се с нас на 630-948-4547, х.601. 6309484547 
№16259

$ OWNER OPERATORS $

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

OWNER OPER. / DRIVER, 
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на ками-
они и CDL шофьори! *********Тел. 847-665-9273 ; 
или тел. (847) 483-8787 ************ 24/7 Диспеч 
* Регионална работа * Леки товари * Чек всеки 
петък* Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! 
8476659273 №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 ком-
пания предлага работа за Owner Operators със 
собствен трейлър! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки товари; 
Постоянни курсове; Чек всеки петък! Коректно 
отношение! -Tel. (847) 483-8787 №16299

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

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

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

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

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

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-
доставчик за FedEx с любителска книжка. За-
плащане: $17-$20 на час. Фирмата осигурява 
камион, гориво и униформa. За контакти: 702-
215-9196  №1588

АТЛАНТА

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

COAST TO COAST

КАМЕРИЕРКИ, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими 
са камериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк, 
Harrisburg ,Pennsylvania 12 $ час Предоставя-
ме квартира www.tocconsult.com 3039748716 
№16487

CDL-DRIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I Dispatcher looking 
for driver for his own truck pay by experience from 
0,55-0,60 need more info call tell 847 254 2504 
№16495

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

ДИСПЕТЧЕР В СОФИЯ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, Търсим опитен 
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 сутрин-
та до 4.30 следобяд - Централно САЩ време. За 
връзка - 224.836.0947 Диана. №16365

МЛАДА ПОМОЩНИЦА

Цена US$ 18.00, Зипкод 17111, Нужна е млада по-
мощница 4 дни в седмицата за чистенето и упра-
влението на жилища в Pennsylvania $18 на час. 
Must speak English , has a valid American driver 
license , pass criminal check and drug test .Предос-
тавяме 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 квар-
тира www.tocconsult.com 3039748716 №16328

CLASS A TRUCK DRIVER, 

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

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР

Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търси се отговорен 
шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голямата 
кабина с APU. Около 3000-3500 мили седмично, 
$0,60/миля. Отлична работа среда и човешко от-
ношение. 7737421234 №16306

МЛАДА ПОМОЩНИЦА

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

КАМЕРИЕРКИ

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

MЕНИДЖЪР ЗА КЪЩИ PA, 

Цена US$ 15.00, Зипкод 17111, Търсим млада по-
мощница за менажирането на 15 къщи в Пенсил-
вания 3039748716 №16257

НЮ ЙОРК

HOUSEKEERS $12

Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими са 
камериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк 12 $ час 
Предоставяме 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

SOMEWHERE ELSE

МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 

Цена US$ 18.00, Зипкод 17111, Нужна е млада по-
мощница 4 дни в седмицата за чистенето и упра-
влението на жилища в Pennsylvania $18 на час. 
Must speak English , has a valid American driver 
license , pass criminal check and drug test .Предос-
тавяме стая Please e-mail resume to tocconsult@
yahoo.com 3039748716 №16488

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

РАБОТА, 

Цена US$ , Зипкод 60005, Гледам деца в моя дом-
почасово или целодневно.Живея в Arlington 
Heights , IL.Имам опит и препоръки .Предлагам 
домашно приготвена храна , ежедневни разход-
ки и следобеден сън за вашето дете.Телефон за 
контакт : 224 253 9524 №16492

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, 

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 
работа. Намирам се в България : +359-876-511-
784 Viber +359876511784 №16497

РАБОТА ОТ ДОМА, 

Цена US$ , Зипкод 60106, търся работа от дома 
онлайн. Предложения на e-mail:VsslPvlv@
comcast.net 7737123757 №16449

CDL DRIVER/ HAZMAT, 

Цена US$ , Зипкод 60074, Дългогодишен CDL-A 
driver with hazmat,tanker,double-triple чист ре-
корд, 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 ЗА-
МЕСТВА на LIVE-IN за месец или два. От м. сеп-
тември до декември. (847)807-8444, caregiver@
mail.bg 8478078444 №16347

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ В STREAMWOOD, 

Цена US$ 500, Зипкод 60107, Давам стая под 
наем Streamwood, $500, всички разходи са вклю-
чени, BG телевизия, ползване на хол и кухня. 
2244001696 №16471

2BDR. 1 BATH DES PL, 

Цена US$ 1200, Зипкод 60016, Дава се просторен 
и слънчев апартамент в Дес Плейнс. Две спални 
и една баня.1100 кв.фита. Паркет, гранитни пло-
тове нови кухненски уреди и две паркоместа. 
Отлична локация 294 и Демпстър. Отопление , 
вода,смет включени. Плаща се само ток . За кон-
такти Георги 8479622520 №16479

STAIA POD NAEM, 

Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Davam Staia pod 
naem v Chicago blizo do Naragansent i Belmont. 
480 na mesec vsichko e vkliucheno. 7734252700 
№16490

СТАЯ ПОД НАЕМ, 

Цена US$ , Зипкод 60630, Давам стая под наем от 
къща в Jeff erson Park , като всичко е включено в 
наема (ток,вода,газ,интернет) на етажа има и пе-
ралня със сушилня. Квартирата се намира на до-
бро местоположение и е в близост до Blue line. 
Тел. за контакт 773-977-9555 №16493

СТАЯ ПОД НАЕМ 60016, 

Цена US$ 650.00, Зипкод 60016, СТАЯ В ДЕС 
ПЛЕЙНС. В КЪЩТА С ГАРАЖ. ИДЕАЛНИ УСЛО-
ВИЯ. $650 МЕСЕЦ ЗА МЕСЕЦ БЕЗ СЕКЮРИТИ 
ДЕПОЗИТ. ВКЮЧВА ЮТИЛИТИ ЗА ДО $50 НА МЕ-
СЕЦ. CORNER WALNUT AND WHITE 224 392 6309 
№16498

HOUSE FOR RENT, 

Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60089, HOUSE FOR 
RENT IN DES PLINES 1500 SQ FT AND TWO CARS 
GARAGE. DES PLAINES CORNER WOLNUT AND 
WHITE. $1800 PER MONTH 224 392 6309 №16504

АПАРТАМЕНТ, 

Цена US$ , Зипкод 60630, Давам под наем две 
стаи по 400$, куххня, баня, тоалетна. Апартамен-
тът се намира в районът на Джефърсън парк. Те-
лефон: 773 5929 395 №16452

СТАЯ В DES PLAINES, 

Цена US$ , Зипкод 60016, Давам под наем напъл-
но обзаведена стая за жена, в района на Golf Mill 
Mall, Des Plaines, всичко включено. За повече ин-
формация моля да се обадите на 224-616-8985 
№16453



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

1BED HOFFMAN ESTATES, 

Цена US$ 900.00, Зипкод 60124, Едностаен апар-
тамент 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

СТАЯ В STREAMWOOD, 

Цена US$ 500, Зипкод 60107, Давам стая под 
наем Streamwood, $500, всички разходи са вклю-
чени, BG телевизия, ползване на хол и кухня. 
2244001696 №16471

СТАЯ ПОД НАЕМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Давам под наем 
обзаведена стая с отделна тоалетна в Арлингтон 
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 Арлингтон 
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

ETAЖ ОТ КЪЩА АДИСЪН, 

Цена US$ 600, Зипкод 60101, Приземен етаж от 
къща в Адисън се дава под наем. Голяма уют-
на спалня със самостоятелна луксозна баня и 
перално помещение, отделен вход. В наема се 
включват консумативи, интернет и едно парко 
място. Предпочитаме 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, ремодели-
рана баня. В месечния 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

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 
летището. След Август 2019. Работя на смени. 
8592702860 №16305

СТАЯ ПОД НАЕМ, 

Цена US$ , Зипкод 60176, Търся стая под наем, 
обзаведена 6309911712 №16494

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ШИВАШКИ УСЛУГИ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Предлагам всякак-
ви видове шивашки услуги. Намирам се в Des 
Plaines. Б. Николаева 2244109027 №16502

FOKUSNIK MAGICIAN, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, nai-dobria fokusnik- 
magician za rogdennia den na Vasheto dete tel. 708 
415 0590 Ivan №16505

ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60089, Инсталация на бойле-
ри. Водопроводни услуги . До 15 юли промоция 
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 детски 
партита предлага Face & Body painting, glitter 
tattoos, забавни игри, песни и танци, любими 
Дисни герои (Елза и Анна, Пепеляшка, Ариел, Ра-
пунцел, 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

GPS TRACKERS/ELD, 
Цена US$ , Зипкод 60070, GPS trackers/ELD/sratrer 
kills/Remote engine starts sales and installation 
cell:6084660182 6084660182 №16402

ВИК УСЛУГИ/PLUMBING, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60707, Предлага ВиК ус-
луги. Ново строителство или ремонт на ВиК исн-
талации. Смяна на бойлер, монтаж на перални и 
миялни машини, ремонт на мивки, душ или вана, 
монтаж и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 
ремонт на всякакъв вид течове. Обадете 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 балгарски. 
лицензирана компания ~Гаранция~ 7736001009 
№16392

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

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME детски 
партита предлага Face & Body painting, glitter 
tattoos, забавни игри, песни и танци, любими 
Дисни герои (Елза и Анна, Пепеляшка, Ариел, Ра-
пунцел, 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 ин-
сталации, ремонт на стари. Инсталиране на LED 
осветление на тавана и под кухненски шкафове. 
2245636611 №16384

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

DELIVERY SERVICES, 

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

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 

Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлингтън 
Хайтс предлага фризьорски услуги : дамско, 
мъжко 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. Про-
фесионално отпушване на мивки, бани и канали-
зации. 224-595-7923 №16383

УСЛУГИ , 

Цена US$, Зипкод 60025, Инсталация, ремонт, 
поддръжка на всички видове климатици, фурни-
си, бойлери и промишлени хладилни инстала-
ции. Митко 773-875-2689 №16340

UTILITY DRY VAN 2019

Цена US$ 700.00, Зипкод 60007, Ново ремар-
ке под наем Utility 2019 $700. Тел.: 2243882400 
№16330

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА

Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички 
видове Перални, Сушилни, Съдомиални, Хла-
дилници, Фризери, Готварски и Микровълнови 
печки. Търсете Свилен 847-962-0242 №16332

VIDEO TRANSFER

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

MOVING SERVICE, 

Цена US$ , Зипкод 60004, Преместване на иму-
щество от домове,офиси,магазини и всичко ос-
танало- 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 
укрепваща 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 ва-
шата къща. 8478096144 №16091

WINDOWS,DOORS,SIDING, 

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

COAST TO COAST

IMMIGRATZIONNI USLUG, 

Цена US$ , Зипкод 60194, Immigratziioni ulugi, 15 
godini opit petitzii, visi, Amerikanko Gragdanstvo 
tel. 708 415 0590 Stancho №16506

УСЛУГИ 
Търся

COAST TO COAST

ТЪРСЯ ЖЕНА, 

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

FOR SALE, 

Цена US$ 13,000.00, Зипкод 60515, 2002 Volvo 
Vnl 660 Engine D12 460hp 10 sp trans.very good 
condition.I have it from 2007 Soo many new parts. 
7735400101 №16491

TRUCK, TRAILER SALE, 

Цена US$ , Зипкод 60005, Prodavam 2015 
Volvo780 i 2014 Stoughton remarke Cenata za 
dvete e $60000.Za pove4e informaciya se obadete 
na tel.4147024349 №16503

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 Транспортна 
Фирма с много добър рекорд по договаряне 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, Продавам 
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 ин-
формация 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

TRAILER -VANGUARD , 

Цена US$ 16,500.00, Зипкод 60008, For sale 
Vanguard trailer dry van -2015 very good condition 
ready to use need more info tel 847 254 2504-Emil 
8472542504 №16496

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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1,5 
млн. долара на 
месец! Толко-
ва е наемът за 
мегаимение на 
стойност 180 
млн. долара в 

Лос Анджелис.
Това означава, че имот с девет спални 

и 20 бани в ексклузивния квартал Бел 
Еър ще се отдава под наем за около 50 
000 долара на нощ, или 18 млн. долара 
за цяла година, което го прави най-скъ-
пия имот, отдаван под наем в САЩ. Това 
са пресметнали експертите от имотната 
агенция Compass, която предлага имота 
заедно с Hilton & Hyland.

Ще има ли обаче някой, който 
всъщност ще плаща по 1.5 млн. долара 
на месец, за да живее под наем в това 
имение?

“Предвид типа имот смятаме, че

цената на наема е 
адекватна

– казва пред CNBC имотният агент 
Тайрон Маккилън от Compass. Той 
признава, че 1.5 млн. долара „надхвър-
ля значително стандартния наем“, но 
казва, че имотът е „един от най-добри-
те“ на пазара.

“Дори и при тази пазарна цена сме 
имали доста огледи“, казва той.

Живеещият в Лос Анджелис имотен 
агент Аарън Кърман, който през кари-
ерата си е продал имоти за над 6 млрд. 
долара, обаче не е чак толкова оптими-
тично настроен.

Кърман обясни, че договорите за на-

еми на подобни астрономически цени 
обикновено се сключват по договаряне.

“Дори и да могат да си го позволят, 
много малък брой хора ще плащат 1.5 
млн. долара наем на месец — дори и 
милиардерите“, казва Кърман. „Смятaм, 
че сумата, за която ще бъде отдаден под 
наем имотът, е по-близо до 600 000-700 
000 долара на месец.“

Еднофамилното имение с площ от 
3150 кв. м е построено от пластичния 
хирург и строителен предприемач Радж 
Канодиа, който живее съвсем близо до 
него. Къщата разполага с близо 30-мет-
ров инфинити басейн, спа и разкрива

гледки към планини 
и към океана

По данни на MLS най-скъпата обява 
за имот в Лос Анджелис е от април 2017 
г., когато имение с девет спални и 12 
бани в Бел Еър е предложено за 445 000 
долара на месец.

За сравнение, средната стойност на 
имотите в САЩ е 226 800 долара според 
Zillow, което означава, че едномесечни-
ят наем от 1.5 млн. долара на имението 
в Бел Еър е достатъчен за закупуването 
на близо седем по-обикновени жилища.

Наемът на имението в Калифорния 
също така е три пъти по-висок в сравне-

ние с най-скъпия имот, предлаган под 
наем в Ню Йорк, чиято цена е 500 000 
долара на месец.

Жилището с шест спални и шест бани 
се намира в Манхатън и заема целия 
39-и етаж на хотел Pierre на Пето авеню.

Докато собственикът на имението в 
Бел Еър очаква подходящия купувач 
милиардер, според Кърман пускането 
на имота под наем е страхотен начин за 
генерирането на значителни доходи и 
за покриването на сметките.

Според Кърман тази тенденция се на-
блюдава не само в Лос Анджелис, но на 
други пазари на луксозни имоти в САЩ.

Мегаимение в LA – Мегаимение в LA – 
имотът с най-висок имотът с най-висок 
наем в САЩнаем в САЩ
Имението има 20 бани и 30-метров басейн и Имението има 20 бани и 30-метров басейн и 
е с невероятния наем от $1,5 млн. на месеце с невероятния наем от $1,5 млн. на месец
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Тюлени  имитират  уводната  
мелодия от  „Междузвездни войни“

П
олицейски служители в 
щата Алабама в южната 
част на САЩ се натъкнаха 
на необичайна гледка при 

обиск на апартамент – дрогирана с 
метамфетамин катерица.

Според наемателя на апартамен-
та по този начин гризачът, който той 
отглеждал в клетка, щял да запази 
агресивността си. Той бил направил 
от нея „бойна катерица” с помощта 
на психотропния препарат.

Наркотици и боеприпаси са били 
иззети при обиска на апартамента 
от полицията в окръг Лаймстоун.

Законите в щата Алабама забра-
няват отглеждането на диви живот-
ни в плен. Поради тази причина ка-
терицата е била пусната на свобода 
по съвет на природозащитници. „Тя 
избяга в гората и не нападна нито 
един полицай”, написаха във фейс-
бук блюстителите на реда.

Н
якои художници разчитат 
на провинциалното спо-
койствие, за да „захранят” 
творческия си процес. За 

кубинеца Сандор Гонсалес иде-
алното място за рисуване е под 
водата в компанията на разноцвет-
ни карибски риби и фантастични 
корали.

Четиридесет и две годишният 
Гонсалес първоначално се прочува 
у дома и в чужбина с преоблада-
ващо черно-белите си рисунки на 
въображаеми градски пейзажи, 
вдъхновени от пътешествие до Ев-
ропа и отразяващи агресивността 
на съвременния живот в градовете.

Преди шест години след водо-
лазно гмуркане Сандор Гонсалес 
открива вдъхновение на напълно 
различно място – под водата, къде-
то царува спокойствие, формите са 

недокоснати от човека, звуците са 
приглушени, светлината се стеле на 
вълнички.

Гонсалес е чувал за биолог в 
Испания, рисуващ под вода, но 

решава да експериментира сам, 
докато открие как да твори с въ-
глен или маслени бои, които не се 
разтварят, за разлика от пастелите 
и водните бои.

Художник рисува под водата

С
ивите тюлени могат да 
образуват думи и да пеят 
като хората, са установили 
шотландските биолози. 

Три дресирани тюлена имитират 
човешки звуци и тонове от песни, 
между които уводната мелодия от 
“Междузвездни войни” и Twinkle 
Twinkle Little Star. Това показва, че 
тези животни могат да възпроиз-
ведат човешка реч, друг е обаче 
въпросът дали са в състояние 
да разберат смисъла. Специали-
стите от Института по океаните в 
университета „Сейнт Андрюс“ са 
работили с три сиви тюлена още от 
раждането им. Единият от тюлените 
– Зола, е много добър във възпро-
извеждането на мелодии и може да 
изпее до 10 ноти от Twinkle Twinkle 
Little Star.

Това откритие е полезно, тъй като 

тюленчетата, които се отделят от 
майките си на втората или третата 
седмица, могат да бъдат използ-

вани за изследване на речеви 
разстройства и изпробване на раз-
лични методи за по-бавно учещите.

Швейцарски учени се доближиха до 
откриването на „еликсир на живота”, 
защото клинично изпитание показа, че 

малините и нарът могат да забавят стареенето.
Изпитанията доказаха безопасността на 

по-високи дози от съединението уролитин А, 
стимулиращо гените, които спират възрастовото 
отслабване на мускулите. Това съединение се 
синтезира в човешкото тяло при смилането на 
плодовете.

„Новите резултати, надграждащи предишните 
доклинични изпитания, наистина изясниха как 
уролитин А може да промени из основи чо-
вешкото здраве” – каза проф. Йохан Ауверкс от 
Федералното политехническо училище в Лозана.

Известно беше, че естественият метаболит 
уролитин А засилва мускулите на възрастни оп-
итни животни. Действието му беше потвърдено 
и с човешки модели. Сега учените доказаха под-
младяващите му свойства в първите клинични 
изпитания с хора, при които не бяха установени 
странични ефекти.

Малини и нар забавят 
стареенето

Американецът Дейвид Ръш натъпка в устата 
си 146 боровинки и по този начин постави 
нов Гинес рекорд в дисциплината.

Ръш има зад гърба над 100 рекорда на Гинес. 
За сегашното си постижение той сложи в устата 
си 148 боровинки и ги задържа в продължение 
на 5 секунди.

След това рекордьорът ги изплю, за да бъдат 
преброени и да бъде констатирана тяхната 
цялост.

Две от боровинките бяха спукани, така че те не 
бяха зачетени.

Със своите постижения (рекорден брой спука-
ни балони, полагане на 100 свещи в устата) Ръш 
се старае да мотивира младите хора да бъдат 
дръзки и да положат по-големи усилия в изуча-
ването на научните предмети и математиката.

Досега световен рекордьор в дисциплината 
беше индиецът Динеш Шивнат Упадяйя от Мум-
бай. Той успя да задържи 86 боровинки в устата 
си.

146 боровинки в устата 
на американец

Полицаи арестуваха 
дрогирана катерица
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В
ол от породата тексаско 
дългорого говедо постави 
световен рекорд с дължи-
на на рогата от единия до 

другия край от 3,23.
Седемгодишното животно е кръс-

тено Пончо и принадлежи на се-
мейство Поуп, което го е отгледало 
в ранчото си край малкото градче 
Гудуотър в щата Алабама. Ферме-
рите взели вола, когато той бил на 
6 месеца. С годините Пончо развил 
феноменални рога, с които отнел 
короната на предишния рекордьор 
на име Сато.

Сегашният Гинес феномен бил 
много кротко животно. Предпочи-
таните му лакомства били ябълките 
и морковите. Между рогата на 
Пончо спокойно може да се побере 
лицето на Статуята на свободата в 
Ню Йорк.

Статуята на свободата 
между рогата на вол

Х
осе Баес, адвокатът на 
подсъдимия за сексуално на-
силие холивудски продуцент 
Харви Уайнстийн, вече няма 

да го представлява и се оттегля от 
делото.

В петък адвокатът е подал искане 
за самоотвод във федералния съд 
на Ню Йорк, където се разглежда 
делото срещу Уайнстийн. По време 
на представянето на документите 
в съда Баес е заявил, че неговите 
действия са били продиктувани 
вследствие на възникналите сериоз-
ни разногласия с подзащитния му. 
По думите на адвоката обвиняемият 
умишлено е игнорирал постигнати-
те споразумения за изплащането на 
обезщетения и е направил работата 
на защитата „неоправдано трудна”.

Хосе Баес не е първият адвокат, 
отказващ се да защитава Харви 
Уайнстийн. Преди него през януари 
друг юрист, Бенджамин Брафман, 
също си даде отвод по делото, след 
като пое защитата на продуцента.

Адвокатът на Уайнстийн 
се отказа от него

Американците 
предпочитат 
космическа 

програма, фокусирана 
върху потенциалните 
сблъсъци с астероиди, 
научните изследвания и 
използването на роботи за космически проуч-
вания, отколкото върху връщането на хора на 
Луната или изпращането им на Марс.

Допитване на агенцията и Центъра за из-
следване на общественото мнение показва, 
че според американците главен приоритет в 
космическата програма на САЩ трябва да бъде 
наблюдението на астероиди и комети. Около две 
трети от участниците определят тази цел като 
„много” или „крайно” важна. Приблизително една 
трета я окачествяват като „умерено” важна.

Американците предпочитат 
астероидите пред Луната и Марс

Ако се чудите защо кучетата често вперват 
във вас характерния си тъжен поглед, уче-
ни от САЩ предлагат обяснение. Оказва се, 

че четириногите питомци гледат тъжно заради 
хората.

В резултат на десетки хиляди години съжител-
ство с човека опитомените кучета са развили 
специфичен лицев мускул, който им позволява 
да повдигат вежди, така че да заприличват 
повече на бебета. Оказва се, че несъзнателно 
хората са отдавали предпочитанията си именно 
на четириноги питомци, способни да „докарват” 
това очарователно изражение.

Авторите на изследване от университета „Дю-
кен” в Питсбърг са установили, че въпросният 
мускул на практика отсъства при предшествени-
ците на кучетата – вълците.

Учените смятат, че кучетата използват този 
очен мускул за по-добра комуникация с хората, 
подканяйки ги да ги хранят, да се грижат за тях, 
да ги изведат на игра.

Кучетата гледат тъжно 
заради хората

А
ко искат да са в крак с 
последната мода в инста-
грам, дамите трябва да 
публикуват своите снимки в 

позата „фламинго”, която възприеха 
и куп знаменитости. При странната 

стойка се застава на един крак, а 
другият е свит в коляното и виси 
във въздуха, както обичат да правят 
розовите пернати във водата.

Ако на бъдещите звезди в 
социалната мрежа им е трудно да 
запазят равновесие, допуска се 
облягането на нещо като стена или 
перила на балкон.

Модерната поза „фламинго” беше 
забелязана напоследък в акаунтите 
на Хейли Бийбър, Джиджи Хадид, 
Бионсе, Уини Харлоу, Кендъл Дже-
нър и др. Повечето от споменатите 
красавици използваха щъркелова-
та стойка, за да покажат стройни 
стегнати бедра в бански костюми, 
миниполи или шорти.

Поза „фламинго“ е 
хит в инстаграм
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„Д
жонас брадърс“ ог-

лавиха за трети път в 

кариерата си престиж-

ната класация Топ 200 

на „Билборд“ за албуми.

По данни на „Нилсен мюзик“ от 

новия албум Happiness Begins на 

триото за периода на отчитане са 

продадени 414 000 еквивалентни 

единици – най-високите едносе-

дмични продажби за годината.

Втората позиция в чарта остава 

непроменена спрямо предходна-

та седмица и се заема от певицата 

Били Айлиш с 59 000 продадени 

единици от албума When We All 

Fall Asleep, Where Do We Go.

На трето място е рок групата 

„Сантана“ с 57 000 продадени 

единици от албума Africa Speaks. 

За рокаджиите това е 15-ата тава, 

намерила място в топ 10 на албум-

ния чарт.

Челната петица в класацията 

топ 200 на „Билборд” се допълва 

от два мини албума – The Prequel 

на певеца и автор на песни Люк 

Кумс (48 000 единици) и Save Me 

на рапъра Фючър (42 000 едини-

ци).

Ш
ейсет и осем керамични 

творби и рисунки на 

Пикасо са представени 

паралелно с 67 творби 

от Античността в изложба в Музея 

на цикладското изкуство в Атина.

Експозицията е озаглавена „Пика-

со и Античността. Линия и глина”. В 

нея керамичните творби и рисун-

ките на прочутия творец „диалоги-

рат” с античните творби, се казва в 

изявление на управата на музея.

„Изкуството на гърците, на егип-

тяните или на големите художници, 

които са живели в други епохи, не 

е изкуство на миналото. То може 

би е още по-живо днес, отколкото 

някога е било”, беше казал Пикасо 

в интервю. Тази негова мисъл е 

цитирана в съобщението на музея 

по повод изложбата.

През годините, прекарани в 

Париж, Пикасо се запознава с изда-

тели от гръцки произход, изиграли 

роля в разпалването на страстта 

му към митологията и античното 

изкуство.

Изложба на Пикасо в Атина

„Джонас брадърс“ 
оглавиха „Билборд“

Клин с джобове за шампанско
К

омпанията „Амазон” 

предлага дамски клин 

за фитнес, разполагащ с 

удивително големи джо-

бове, в които спокойно може да се 

побере... бутилка шампанско.

Карън Шърман тествала спорт-

ното облекло и установила, че джо-

бовете издържат без проблем на 

натоварването. След като се извади 

бутилката, те не провисват, а заемат 

първоначалната си форма. Госпожа 

Шърман изтъква, че досега никой 

не се е сещал да държи шампанско 

в джоба си, което е супер идея. Осо-

бено за часовете след фитнеса!

Клинове с джобове, побиращи 

шишета с вино или с шампанско, 

могат да се поръчат срещу 20,99 

долара.

Най-разпространената уязвимост на мо-

билните приложения е опасното съхра-

нение на данни, което се намира в 76% от 

техните програми, в резултат на което личните 

данни и финансовата информация на потребите-

лите могат да попаднат в ръцете на хакери. Става 

дума за пароли, финансова информация, лични 

данни и лична кореспонденция.

Експертите отбелязват, че хакерите рядко се 

нуждаят от физически достъп до смартфона на 

жертвата, за да крадат данни: 89% от уязвимите 

приложения могат да бъдат използвани с помо-

щта на злонамерен софтуер.

Според проучването приложенията на Android 

с критични уязвимости са малко по-често сре-

щани от приложенията на iOS (43% срещу 38%). 

Въпреки това тази разлика е незначителна и об-

щото ниво на сигурност на клиентските мобилни 

приложения за двете платформи е почти същото.

Средносрочните метеорологични прогно-

зи ще осъществят гигантски скок дого-

дина с пристигането в Италия на един от 

най-мощните суперкомпютри в света.

С него ще бъде оборудван Европейският 

център за средносрочни метеорологични прог-

нози. Това е междуправителствена европейска 

организация, ръководена от г-жа Флоранс Рабие. 

Интелигентната машина ще може да анализира в 

рекордно кратко време милиарди информации.

Европейският метеорологичен център ще 

се премести догодина от Великобритания в 

италианския град Болоня. Именно тук ще бъде 

монтиран суперкомпютърът, който ще бъде взет 

под наем в продължение на четири години с общ 

бюджет от 70 милиона евро.

Г-жа Флоранс Рабие изтъква, че едно евро 

вложено в метеопрогнози носи от 10 до 100 пъти 

по-големи икономически ползи.

Мобилните приложения 
са уязвими за хакери

Суперкомпютър ще 
прогнозира времето
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С
упергеройската про-
дукция „Отмъстителите: 
Краят” доминира на 
състоялата се в Санта Мо-

ника, Калифорния, церемония за 
филмовите и телевизионни награди 
на MTV.

„Отмъстителите: Краят” спечели 
три отличия – за най-добър филм, 
за най-добър герой (Робърт Дауни-
младши като Тони Старк/Железния 
човек) и за най-добър злодей 
(Джош Бролин като Танос).

Наградата за най-добър филм 
прие режисьорът Антъни Русо, 
който представи видео послания 
от Крис Хемсуърт (Тор) и Робърт 
Дауни-младши.

В категорията за най-добро 
телевизионно шоу беше отличена 
хитовата фентъзи поредица „Игра 
на тронове”.

За най-добър действителен 
герой беше обявена съдийката от 

Върховния съд на САЩ Рут Бейдър 
Гинсбърг – изявена феминистка, 
бореща за равноправие между 

половете, на която е посветен 
номинираният за четири награди 
документален филм „РБГ”.

„Отмъстителите: Краят“ 
доминира в MTV

„Спайс гърлс“ 
приключиха турнето
Т

урнето на група 
„Спайс гърлс”, 
събрало отново 
четири от петте 

изпълнителки от попу-
лярната формация – Ме-
лани Чизхолм, Мелани 
Браун, Ема Бънтън и 
Гери Хорнър, приключи 
с концерт на стадион 
„Уембли” в Лондон.

В един от емоционал-
ните моменти на шоуто 
Гери Хорнър, известна 
като Джинджър Спайс, 
поднесе „закъсняло” 
извинение за решение-
то си да напусна групата 
през 1998 г. в зенита на 
славата й.

„Искам да кажа 
нещо, което трябваше 
да споделя отдавна. 
Съжалявам. Съжалявам, 
че напуснах. Постъпката 
ми беше детинска. Толкова е хубаво 
да бъда отново с момичетата, които 
обичам”, заяви Хорнър, обръщайки 
се към феновете и останалите „спай-
ски”. Преди 21 години, когато напус-

ка формацията, Джинджър Спайс 
изтъква като причина изтощението 
и необходимостта от почивка.

Години по-късно в документалния 
филм Giving You Everething Гери 

обяснява, че се е отчуждила от 
останалите момичета. Квартетът се 
появи на сцената с осъвременени 
версии на знаковите си тоалети от 
90-те години на миналия век.

Първото писмо, доказващо успешното 
завръщане на Христофор Колумб от 
експедицията му в „Индия“, т.е. Америка, е 

намерено в Историческия архив на благородни-
ците, намиращ се в Толедо.

Писмото е написано от португалския крал 
Жоао II, който през 1493 г. е бил със своя кораб 
в Лисабон. То е адресирано до Фердинанд Ара-
гонски, който в този момент е бил със съпругата 
си, кралицата на Кастилия, Изабела, в Барселона. 
„Вашият адмирал пристигна тук с богатствата на 
морето в пристанището на нашия град Лисабон, 
с когото много се радваме да видим”, се казва в 
съобщението.

“Писмото е намерено в архива на графовете на 
Вилагонсало сред документите на Родриго Ариас 
Малдонадо, който е един от съветниците на 
католическите крале”, каза директорът на архива 
Арансас Лафуенте.

Откриха писмо, 
разказващо за Колумб

На студено доматите остават свежи по-
дълго, но както се оказва, плодовете (а 
доматът е плод) при такива условия губят 

от вкуса си.
Учените и гастрономите знаеха, че охлаждане-

то на доматите влияе отрицателно върху техния 
вкус, но не бяха сигурни защо. Когато темпера-
турата падне под 20 градуса по Целзий, гените, 
отговорни за вкуса на доматите, „се изключват”.

“По същество става студено и доматите спират 
да произвеждат ароматни съединения”, обяснява 
Денис Тиман, автор на изследването в Универси-
тета на Флорида. „Тази промяна е необратима.“

Тиман изучава характеристиките на домате-
ния вкус от десет години. Преди това открила, 
че доматите дължат своя вкус на съединения от 
захари, киселини и набор от химикали, наречени 
летливи или ароматни съединения. „Ароматните 
съединения, които миришат, съставляват забеле-
жима част от вкуса на доматите“, казва Тиман.

Доматите губят вкуса си 
в хладилник

Е
кземпляр от първото 
издание на водещия 
научен труд „Произход на 
видовете” от английския 

естествоизпитател Чарлз Дарвин 
беше продаден на търг за половин 
милион долара.

Копието на 160 години, което е 
сред раздадените на близки и при-
ятели скоро след публикуването на 
труда през 1859 г., беше предложе-

но за продан по-рано през седми-
цата на онлайн търг на аукционна 
къща „Бонамс” в Ню Йорк. За 
съхранения в „непокътнато състоя-
ние” екземпляр анонимен купувач 
е платил 500 075 долара. Сумата е 
двойно по-висока от очакваната.

Оригиналният собственик на 
копието, прекарало близо 100 го-
дини в частна колекция, е немският 
ботаник Роберт Каспари.

Книга на Дарвин продадена 
за половин милион долара
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ЕЛКА ВЛАХОВСКА

С 
богато историческо 
наследство и слава на 
чудесен летен курорт, 
морската перла на Румъ-
ния примамва туристи 
през всички сезони. През 

зимните и пролетните месеци Констан-
ца също е красива и ласкава, защото 
дори да навали сняг, той се топи бързо, 
а и рядко духат силни студени морски 
ветрове. През лятото пък градът е посе-
щаван от търсачите на морски плажове 
и слънчев загар. Плажната ивица не 
е голяма, но пък морето е плитко до 
30-40 метра навътре. Недалече на север 
е курортът Мамая, където летовниците 
могат да се насладят на много по-дълга 
пясъчна ивица, ако тази в Констанца не 
им е по мярката.

Констанца не е курорт в обичайния 
смисъл на думата, макар че се намира 
на брега на Черно море. Това е жив, 
динамичен град, с пристанище голямо 
колкото Варненското и Бургаското, взе-
ти заедно. Интересен е с разнообраз-
ните си архитектурни и декоративни 
стилове, съчетаващи

наследство от гърци, 
римляни, османлии

европейска култура и местни традиции. 
В града могат да се видят и православ-
ни храмове, и католически, и висока 
джамия.

Един ден не стига, за да разгледа чо-
век всички забележителности на града, 
като освен на архитектурата на сгра-
дите и на историческото наследство, 
съхранено в музеите – етнографския, 
морския, на флота или в художествена-

та галерия, човек може да се полюбува 
и на разнообразни черноморски и 
други представители на морския свят в 
прекрасния Аквариум. Малко по-отда-
лечен е Делфинариумът, но е приятно 
да го посетите, ако имате слабост към 
играта и чувствителността на умните 
морски бозайници.

В Констанца има хотели за всеки вкус 
и джоб, дори тризвездните са чисти и 
много приятни. Местните уютни ресто-
рантчета могат да нагостят туристите с 
румънска, средиземноморска и евро-
пейска кухня. Но както казват: “Когато 
си в Рим, прави като римляните“, затова 
най-добре е да заложите на местните 
специалитети.

Може дори да ви се прииска да запи-
шете рецептите, за да си ги приготвяте 
у дома. Сред тях са емблема-
тичната мамалига, наподобя-
ваща италианската полента, 
мититеи – кюфтенцата от 
смес агнешко, телешко и 
свинско с ароматни под-
правки и специфичната ба-
ница със сирене и стафиди. 
Румънската кухня заимства 
от европейската, но има и 
много разработки на гръцки 
и турски ястия като мусака, 
сармички, плакии. Може да 
си поръчате от

местната сливова, звучно 
наричана „цуйка“

Непременно опитайте разнообразие-
то от местни вина.

Безспорно най-интересното място в 
Констанца е казиното. То е своеобразна 
емблема на лукса и отмерва славните 
времена на европейската аристокра-
ция, която е идвала да поиграе хазарт 
или да танцува във великолепните 
бални зали. Макар запустяло и в не-
добро състояние днес, архитектурата и 
внушението на сградата поразяват око-
то и сетивата. Историята на казиното 
започва през 1880 г. То е една от първи-
те сгради, построени в Констанца, след 
като Румъния обявява независимост, 
като по това време се нарича Казин или 

Курсаал. Румънският архитект, който на-
правил проект и планове за строеж, бил 
отхвърлен и заменен с бляскавия френ-
ски архитект Даниел Ренар. Неговото 
виждане е за монументална сграда, 
пищна и разточителна със смесени де-
коративни елементи, но концептуално 
издържана в стил ар нуво. Отваря врати 
през 1910 г. Казиното се превръща в 
архитектурно бижу и много представи-
тели на европейската аристокрация и 
елит предпочитат

да идват тук вместо на 
Лазурния бряг

Освен страсти в игралната зала много 
романтични истории се разпалват под 
кристалните полилеи в балните зали. 
Сградата е толкова харесвана от богати-
те и известните, че скоро нейно копие 
отваря врати в Монте Карло.

За съжаление поддръжката й във 
времената на световните войни е 
трудна. През Втората световна война 
казиното е преустроено в болница. 
Бомбардирано е нееднократно, но 
впоследствие архитектът Ренар поема 

грижата за възстановяването му. След 
идването на комунистическия режим 
на власт в него се провеждат партийни 
конгреси и пленуми, а впоследствие 
играе ролята и на соцресторант. Правят 
се опити за възстановяване на блясъка 
на емблематичната постройка, но те не 
довеждат до успех.

Сега човек може да се разходи около 
величествената, но призрачна и навява-
ща смесени чувства сграда. Гледката от 
терасата към морската шир е омагьос-
ваща и може да бъде съзерцавана с 
часове. Ако влезете в залите пък, макар 
под следите на безжалостната разруха, 
ще усетите чрез сърцето си красотата 
на архитектурата, разкоша на декора-
тивните стилове и автентичния блясък 
на отминали времена.

Градът е събрал в едно наследство Градът е събрал в едно наследство 
от гърци, римляни и османлииот гърци, римляни и османлии

Констанца – морската Констанца – морската 
звезда на Румъниязвезда на Румъния

Казиното в Констанца

Пристанището в Констанца
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БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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