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ОТ РЕДАКТОРА

Странно как, но Световното първенство по 
футбол за жени стана повод отново да бъде 
повдигната една от най-наболелите теми в 
съвременния свят, а именно половата дис-
криминация между мъже и жени. Особено 
когато става въпрос за еднаквото заплащане 
на двата пола за една и съща работа.

След финала, в който американките биха 
холандския отбор с 2:0, публиката започна да 
скандира фразата „Равно заплащане”, с което 
напомни шокиращата разлика в сумите, кои-
то получават женските и мъжките отбори по 
футбол, ако спечелят световната титла.

Ето няколко цифри. Мъжете в Русия през 
миналото лято са си поделили 400 млн. 
долара, докато дамите във Франция през 
изминалите няколко седмици са получили 
общо едва 30 млн. долара. Шампионите 
същевременно са прибрали 38 млн. долара 
при мъжете и 4 млн. долара при жените 
(сумата е натрупана от цялото им участие на 
турнирите).

Оказва се, че това е само една от страните 
на проблема, защото наградният фонд се 
получава от съответната федерация, която 
сключва договор с футболистите за техния 
дял от спечелената сума. 

Може да кажете – да, но женското Све-
товно сигурно генерира по-малко пари от 
мъжкото. Но... Съединените щати с годините 
се превърнаха във все по-солиден пазар за 
футбола, или както те го наричат – „сокъра“. 
Рейтингите сочат, че 10% от домакинствата 
с телевизия в Щатите са гледали на живо 
триумфа на своите момичета. 27% пък е бил 
делът от активните потребители в часовете 
на самия финал. За сравнение, срещата меж-
ду Франция и Хърватия през 2018 г. в Москва 
е получила 8,3% от вниманието на америка-
нците и 21% от зрителите във въпросните 
часове. По-висок рейтинг – повече приходи 
от спонсори. Според Wall Street Journal жен-
ският отбор е генерирал с 1 милион долара 
повече приходи от мъжкия.

Но още по-скандален се оказа фактът, че 
женският отбор на САЩ, който има четири 
световни титли – от 1991 г., 1999 г., 2015 г. и 
2019 г., получава значително по-малко запла-
щане от мъжкия, който няма нито една. Дами-
те получиха 260 000 долара от държавата, 
докато мъжете 1 милион долара. 

Две от звездите на американския футбол 

– Карли Лойд и Меган Рапино, са водещите 
лица, подканили своите съотборнички към 
завеждане на дело срещу Американската 
футболна федерация за дискриминация и 
неравностойни условия на труд.

Но не е само футболът – според изследва-
не на The Pew Research Center, което анали-
зира данни от бюрото по труда, белите жени 
в САЩ получават 82 цента за всеки долар, 
който мъжете изкарват. При чернокожите 
дами обаче разликата е много по-голяма 
– 65 цента, а при испаноговорещите – 58 
цента. Най-добре се представят дамите от 
азиатски произход  - те вадят 87 цента за 
всеки мъжки долар. Става въпрос за парите, 
получавани за извършването на една и 
съща работа. 

Доналд Тръмп коментира темата със за-
плащането във футбола, без да заеме страна 
– според него разликата в заплащането било 
свързано с икономиката на първенството 
и приходите – разбира се, президентът за 
пореден път говори неподготвен, както се 
вижда от цифрите по-горе.

Но какво може да очакваме от президент, 
който още в първите си месеци на поста 
спря указ от времето на предшественика си 
Барак Обама, който имаше за цел да изкара 
наяве неравенството в заплащането. Указът 
на Обама задължаваше фирмите с над 100 
служители да докладват на федералните 
власти заплащането за мъжете и жените в 
допълнение на информацията за раса, пол и 
етнос, която и сега изпращат. 

Не е сигурно, че този указ щеше да реши 
проблема, но поне щеше да даде повече 
прозрачност. А и администрацията на Тръмп 
не предложи ново и различно решение на 
този проблем. Този президент явно обича 
да плаща на жените само когато трябва да 
си мълчат за сексуалните си преживявания 
с него.

А иначе Норвегия е първата страна, която 
през 2017 г. изостави половата дискримина-
ция във футбола и започна да награждава 
еднакво двата си отбора. Примера последва 
и Холандия.

 Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Дори и известните жени не 
получават колкото мъжете
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А
бсурдни случаи от туристи-
ческия сезон по Българското 
черноморие изобилстват в 
социалните мрежи през по-

следните дни. Някои от тях са свързани 
с нереално високите цени, други със 
странното поведение на спасители, 
концесионери и на хората, предлага-
щи услуги. Сигналите идват на фона 
на съобщения за по-малко туристи по 
морето в България.

Последната история е от Северното 
черноморие, където туристите се опла-
каха, че достъпът до плаж „Русалка” за 
поредна година е запречен от барие-
ра и всеки, който иска да премине, е 
длъжен да плати 8 лева за паркинг, за да 
стигне до плажа. 

През миналата година преминаване-
то на бариерата е струвало 6 лева.

Управителят на комплекса уверява, 
че ако искаш да преминеш без авто-
мобил, може да го направиш свободно 
към паркинга и съответно към плажа. 
Но жена, подала сигнал срещу бариера-
та, каза, че е невъзможно да се стигне 
до плажа и пеша. 

Единственият достъп до плажа е 
този път, който е общински, но на него 
има бариера на ваканционен комплекс 
„Русалка”, като там всяка година се 
повишава такса паркинг. През миналата 
година бе 6 лева, а сега - 8. 

Това е скандално
защото ако е паркинг, трябва да е 
почасово. Не може да се отиде пеша, 
тъй като разстоянието е около 4 км до 
плажа“, добави тя.

В социалните мрежи прелива от 
снимки на касови бележки с безумно 

високи цени. 
Една от тях е от плажа „Каваците“, 

където туристка е трябвало да пла-
ти 70 лева за „голям” чадър с четири 
шезлонга. В курорта Албена пък касова 
бележка за минерална вода за 11 лева 
предизвика масово възмущение в соци-
алните мрежи. Компания е платила за 
две пици „Пеперони” 29 лв. и 11 лева за 
бутилка минерална вода от 1,5 л.

След избухването скандала цените 
в заведението вече изглеждат по друг 
начин. Водата вече е намалена 11 пъти и 
струва 1 лев бутилката. Цените на пиците 

също са паднали сериозно в разгара на 
сезона – от около 29 лв. на 12-13 лв.

Друг куриозен случай от последните 
дни бе затънал джип в пясъка, почти в 
морето на плаж Перла. Клип заснет от 
туристи на плажа показва как тежката 
машина не може да излезе от водата, 
след като е закарала джет до там. В 
опит да бъде изтеглен джипа на плажа 
е докаран дори и багер. Министерство 
на туризма ще наложи веднага глоба на 
концесионера, заради допускането на 
автомобила на територията на плажа до 
водата.

Туризъм по български: Туризъм по български: 
Абсурд след абсурд по моретоАбсурд след абсурд по морето
Платен достъп до плажа и чадър и шезлонги за 70 лв. са част от случаитеПлатен достъп до плажа и чадър и шезлонги за 70 лв. са част от случаите

Джипът на плаж „Перла” Плажът на „Каваците”
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П
ремиерът Бойко Борисов 
се срещна със сръбския си 
колега Ана Бърнабич и се 
опита да потуши диплома-

тическото напрежение между София 
и Белград. То се появи след изказване 
на Борисов по темата „Косово“ и остра 
реакция от страна на сръбския външен 
министър Ивица Дачич. „Толкова ви 
обичам! Толкова са ми (сърбите – б.р.) 
приятели! Аз винаги съм казвал: „Трябва 
да се разберат с Косово.” Никога не съм 
казал нещо различно от това. Викаме си 
посланици, правим си..., а нищо не съм 
рекъл”, каза Борисов на Бърнабич след 
вечеря в известния ски курорт Яхорина. 
Българският премиер участва в среща 
на върха в Сараево на лидери от Югоиз-
точна Европа.

Повод за напрежението между София 
и Белград бе изказване на Борисов, че 
новият представител на ЕС по външна 
политика испанецът Жозеп Борел няма 
да защитава националната политика 
на Испания за Косово, а европейската. 
Испания не признава Косово. Думите на 
Борисов 

предизвикаха гневна и 
непремерена реакция от 

Дачич
„Борисов да зачита позицията на ЕС 

относно независимостта на Косово и да 
не дава уроци на новия еврокомисар по 
външната политика Жозеп Борел“, каза 

Дачич.
Според него „позицията на ЕС е, че 

Косово не е независимо”. Общо 23 дър-
жави от ЕС обаче са признали независи-
мостта на Косово.

„Бойко, да ти кажа едно нещо – по-
зицията на ЕС е, че Косово не е неза-
висима държава. Ти, Бойко, трябва да 
зачиташ позицията на ЕС, а не да даваш 
уроци на Борел. Какво е това безоб-

разие, на какво прилича. Писна ми от 
всичко това. А да не говоря и за това, че 
само преди няколко месеца получи наш 
орден”, каза със заканителен тон Ивица 
Дачич.

Малко след срещата си с Бърнабич 
Борисов поиска извинение от Дачич.

„Докото сега не ми каже: „Извинявай, 
Бойко” – нито Вучич, нито Ана ме инте-
ресува какво ще кажат. Тя беше до мен и 

си го остави да си разиграва коня”, каза 
Борисов. 

„Понеже другите не искат да кажат, ще 
го кажа аз – 

ЕС значи не само 
европейски фондове, а 

значи отговорност
и предвидимост. Значи няма значение 
кой е политикът днес – Босна и Херце-
говина, Алабния, Черна гора ще имат 
една и съща политика като държави”, 
каза още Борисов.

Той заяви, че няма как Европа да ни е 
виновна, след като си правим „балкан-
ски номера“.

По-късно самият Дачич се срещна 
със Захариева в словашкия курорт 
Високи Татри, където двамата участваха 
в неформалната среща на министрите 
на външните работи от Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Европа.

„Очевидно има погрешна интерпрета-
ция на думите на Борисов – най ме изне-
нада това, което обявиха нашите медии. 
Както анализирахме с министърката, 
премиерът Борисов всъщност отговаря 
на питане дали Борел ще е пристрастен, 
защото Испания не признава Косо-
во. Това съществено за мен променя 
контекста на изявата му“, е казал Дачич, 
цитиран от пресцентъра на МВнР.

Според него впечатлението в Бълга-
рия, че той напада Борисов, е погрешно.

Ивица Дачич дава заден, имало Ивица Дачич дава заден, имало 
погрешна интерпретацияпогрешна интерпретация

Борисов за сърбите: Толкова са ми Борисов за сърбите: Толкова са ми 
приятели. Но иска: „Извинявай, Бойко“приятели. Но иска: „Извинявай, Бойко“

Бойко Борисов на срещата на лидери от Югоизточна Европа в Сараево
Снимка: Фейсбук/Бойко Борисов
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Сертификат за език ще заменя Сертификат за език ще заменя 
матурата за българите в чужбинаматурата за българите в чужбина
Документът може да се получи в повечето щати с големи български общностиДокументът може да се получи в повечето щати с големи български общности

С
ертификатът за владеене 
на български език за 
българите в чужбина ще 
се равнява на оценка 
от матурата. Докумен-
тът е сертификатът за 

двуезичност (seal of biliteracy), който в 
момента може да се получи в повечето 
щати с големи български общности.

Новината съобщи образователният 

министър Красимир Вълчев. 
Това ще стане възможно с промени в 

наредбата за държавните изисквания 
за приемане на студенти във висшите 
училища в България. В момента, ако 
липсва оценка по български език и 
литература в дипломата за средно 
образование и тя е балообразуваща, 
по решение на Академичния съвет на 
висшето училище може да бъде взета 

оценката от 

успешно положен тест
по български език с минималното ниво 
на трудност В2. След това резултатът 
се приравнява към „отличен“ (6.00). 
Оценката от теста обаче не може да 

замества резултата от държавния зре-
лостен изпит, ако такава е необходима 
в състезателния бал. Така българите в 
чужбина пропускат година преди да 
бъдат включени обратно в българската 
образователна система. „Едно дете, 
което се връща от Испания например, 
губи година, ако иска да се включи в 
системата с ВО в страната ни“, заяви 
Вълчев. С промените, които ще бъдат 
предложени, ще се реши този проблем.

Българите в чужбина ще могат да 
кандидатстват и с матура на езика от 
съответната образователна система, в 
която са се обучавали – според друга от 
промените. Така българите в Германия 
ще могат да се запишат в роден ВУЗ с 
матура по немски език.

Ще бъде направена и онлайн плат-
форма за кандидатстване от чужбина, 
за да бъде улеснен цялостният процес. 
„По този начин децата от българските 
диаспори в няма да се налага да идват 
по три пъти до България“, коментира 
още просветният министър. За да бъ-
дат привлечени пък, ще бъдат правени 
различни информационни кампании и 
изложения.

Красимир Вълчев
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3
9-годишен българин уби 
28-годишната си съпруга 
и майка на двете му деца в 
испанското градче Салас де 
лос Инфантес в автономната 
област Кастилия и Леон.

Тялото на Моника Асенова е открито 
на улицата пред дома й. Сигналът е бил 
подаден около 10 часа в понеделник 
сутринта. Младата жена е била намуш-
кана с нож, а след това е паднала през 

прозореца, но все още се разследва 
дали е била бутната от мъжа си, или се 
е опитала да избяга от него.

Убиецът е успял да се скрие, но мал-
ко по-късно е задържан от Граждан-
ската гвардия. Той е направил пълни 
самопризнания.

До момента е установено, че съпру-
зите са живели заедно до 28 юни, ко-
гато в дома им избухнал пожар. Тогава 
Моника с 

двете им дъщерички
отишла при баща си, който живее на 
около 35 километра от Салас. Съпругът 
й пък останал в града.

Във фаталната сутрин младата жена 
дошла до апартамента, за да прибере 
някои вещи, когато е била нападната и 
намушкана. Все още не е ясна причина-
та за убийството.

Местните власти обаче съобщиха, че 

през 2011 г. Моника Асенова е подала 
жалба срещу съпруга си за домашно 
насилие. По-късно жената оттеглила 
жалбата, като обяснила, че е получила 
нараняванията си при злополука.

Съпрузите живеели от години 
в Салас де лос Инфантес. Моника 
работела в супермаркет, а на по-
следните местни избори през май т.г. 
била кандидат и водач на листата на 
Народната партия. Мъжът й пък бил 
назначен на 6-месечен трудов дого-
вор към общината, но в момента бил в 
болнични.

Разследването на убийството про-
дължава.

Българин нападна и уби жена си в ИспанияБългарин нападна и уби жена си в Испания
Младата българка била продавачка и водач на Младата българка била продавачка и водач на 
листа в местните изборилиста в местните избори

Германия арестува български тийнейджър за изнасилванеГермания арестува български тийнейджър за изнасилване

Ч
етиринайсетгодишно момче с 
българско гражданство е аресту-
вано във връзка с изнасилването 
на млада жена в Германия в края 

на миналата седмица, съобщи германска-
та прокуратура.

Тийнейджърът е арестуван поради 
опасения, че може отново да извърши 
престъпление, след като се оказало, че 
той е познат на полицията и за два други 
случая на сексуален тормоз. Според 
германското законодателство обаче при 
тези случаи българският гражданин не е 
бил достатъчно голям, за да бъде подло-
жен на съдебно преследване.

В Германия възрастта за носене на 

наказателна отговорност е 14 години. 
Арестуваният тийнейджър е един от 
петимата заподозрени: 

трима 14-годишни и 
двама 12-годишни

Всички те са с българско гражданство.
Петимата са заподозрени, че в петък 

вечерта са изнасилили 18-годишно 
момиче в горист район близо до детска 
площадка в северозападния германски 
град Мюлхайм, провинция Северен Рейн-
Вестфалия.

Момчетата били разпитани от полиция-
та и предадени на родителите си. Те са от-
странени временно от училище, потвър-

диха местните власти в Дюселдорф.
От германската служба за закри-

ла на децата и младежите е било 
поискано да се свърже със семей-
ствата и местните социални служби, 
за да предложи помощ и подкрепа. 
„Възможно е децата да бъдат взети 
под закрила”, каза говорителка на 
местните власти.

Полицията съобщи, че в събота 
жертвата е била в състояние да си 
тръгне от болницата, където й е било 
оказано лечение заради получените 
наранявания. Разследващите отказаха 
да дадат информация за момичето, за 
да го предпазят. Мястото, където българите са нападнали момичето

Познати и близки на убитата жена почетоха паметта й Мястото на убийството
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К
ирил е програмист, създава 
софтуер с отворен код. Живее в 
родната къща на родителите си 
в малко градче край София, но 
почива на остров Бали. Айхан 
е от малко село в Югоизточна 

България, работи в Германия и се връща 
за кратко през лятото при семейството си. 
Кирил и Айхан са представители на новите 
миграционни тенденции. Кирил би могъл 
да си намери работа в която и да е държава 
по света. Само да поиска. Айхан също – той 
е квалифициран работник, натрупал богат 
опит в сферата на строителството. Но дока-
то, благодарение на дигиталната икономи-
ка, Кирил може да произвежда и продава 
продукт с висока добавена стойност, 
независимо в коя точка на планетата се 
намира, за Айхан заплащането се определя 
от икономиката и стандарта на живот в 
съответната държава.

За единия миграцията е въпрос на избор, 
за другия – въпрос на икономическа при-
нуда. В България, която вече 12 години след 
присъединяването си към ЕС продължава 
да е най-бедната държава в общността, фак-
торът „икономическа принуда” е особено 
силен. Междувременно обаче в страната се 
оформи една нова прослойка от високо-

квалифицирани специалисти в областта на 
високите технологии. За много от тях житей-
ският избор засега остава България – защо-
то условията на труд и средата не зависят от 
българските институции, а от международ-
ните компании, за които работят.

Защо България?
Ангел Игнатов също е решил да остане 

да работи в България. Той е част от екипа на 
голяма софтуерна компания в София. Казва 
за себе си, че се чувства добре в Родината. 
„Харесват ми социалната среда, клима-
тът, възможността да правя много неща в 
свободното си време”, споделя той. Ангел 
дори популяризира България като житейски 
избор за хора от неговото поколение, които 
следват в чужбина. Той е председател на 
Българския кариерен форум (БКФ), който 
възниква като инициатива на група ентуси-
асти през 2012-2013 г. Днес БКФ е партньор 
на българското Министерство на труда и 
социалната политика в организирането на 
кариерни форуми в европейски държави, 
в които участват и десетки български рабо-
тодатели. 

Зам.-министърката на труда и социалната 
политика Зорница Русинова участва във 
всички кариерни форуми. Според нея за 
амбициозните и талантливи млади българи, 
които следват в чужбина, е важно да имат 
възможност след дипломирането си да 
започнат работа в авторитетни компании в 
развиващи се сектори, да получават атрак-
тивно възнаграждение, да имат гъвкаво ра-
ботно време и добър социален пакет, които 
им осигуряват висок стандарт на живот. „Не 
по-малко важна за тях е и възможността да 
са близо до семейството и приятелите си”, 
отбелязва Русинова.

Националната статистика отчита, че през 
2018 година в България са се върнали 16 
169 българи от чужбина. Близо 40% от тях 

са в активната възрастова група от 20 до 
44 години. Все още обаче броят на емигри-
ралите е почти двойно по-висок: 31 263. И 
тук възрастовата група от 20 до 44 години 
е най-голямата. Този процес се отразява 
негативно на възпроизводството и на сред-
ната възраст на населението в България. В 
момента страната е и първа по най-ниска 
средна продължителност на живота – 74.8 
години, констатират експерти. 

По данни на Зорница Русинова на терито-
рията на Германия има около 6000 българ-
ски студенти, приблизително толкова висок 
е и броят им във Великобритания. Тези две 
държави са и най-предпочитаните страни 
в Европа от българските емигранти. След 
тях се нареждат Гърция и Испания. Данни 
на Федералната статистическа служба на 
Германия, предоставени от Държавната 
агенция за българите в чужбина, показват, 
че през 2012 година българите в Германия 
са били 118 759, а в края на 2017 година 
официално регистрираните български 
граждани там са били 310 415. Експерти 
твърдят, че от 1989 година насам САЩ и 
Германия са двете най-предпочитани цели 
от българските емигранти. 

Каква е офертата?
Зам.-министърката на труда и социал-

ната политика Зорница Русинова казва, че 
недостигът на квалифицирана работна сила 
кара все повече български работодатели да 
разберат, че уменията, знанията, талантът 
и мотивацията на техните служители са 
най-ценният им капитал. Конкуренцията 
се засилва и затова много фирми вече не 
пестят усилия и средства за привличането 
на квалифицирани български кадри, завър-
шили в чужбина.

Според данните, цитирани от г-жа Ру-
синова, в края на 2018 средната заплата в 
България за първи път е надхвърлила 1200 
лева (613.55 евро). В сектора на информа-
ционните технологии и комуникациите 
средното възнаграждение се е увеличило с 
над 13% на годишна база и доближава 3000 
лева (1533.86 евро). В енергетиката, финан-
сите и застраховането средната заплата е 
около 2000 лeва (1022.58 евро). Тя признава, 
че тези заплати са по-ниски от възнаграж-
денията, които младежите биха получили 
в Германия, Австрия и Великобритания, но 
поради по-високия стандарт в тези страни 
„може да се окаже, че в България с тези 
средства те могат да си позволят по-добър 
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Какво искат българите?

По-добрите доходи – това е ос-
новната причина, поради която 
българите решават да напуснат 

Родината или пък да се върнат в нея. 
Това сочат резултатите от проучване 
на социологическа агенция „Маркет 
линкс” и „ДНК – Движение за нацио-
нална кауза”, проведено в деня на 
евроизборите. На въпроса „Заради 
кои от следните причини напуснахте 
България?” 56% от анкетираните са 
посочили по-високите доходи, 48% 
– повече сигурност и спокойствие, 
40% – по-добра среда и други. А какво 
трябва да се промени в България, за 
да се върнете? Тук 70% са избрали 
отговора „доходите да станат евро-
пейски”, 66% – да се намали корупция-
та, 61% – животът в България да стане 
по-спокоен и сигурен, да се подобри 
здравеопазването и да има повече 
справедливост в обществото.

Без тези промени, желани и 
очаквани и от останалите българи, 
обезкръвяването на България ще 
продължи. По данни на Международ-
ната организация за миграцията през 
2005 година българските емигранти 
са били 937 341 души, или 12.1%. от 
българското население. Оттогава 
са изминали 14 години и броят им 
продължава да расте въпреки по-до-
брите икономически данни. Иконо-
мическите причини за миграцията 
се потвърждават и от изследване на 
„Отворено общество”, подготвено по 
повод 10-годишнината от членството 
на страната в ЕС. Според данните от 
него в чужбина живеят около 1.1 ми-
лиона родени в България граждани, 
от които между 600 000 и 700 000 са я 
напуснали поради икономически при-
чини. Българските емигранти живеят 
предимно в ЕС, Турция и САЩ.

Да остана в България, или Да остана в България, или 
Управляващите отчитат ръст на заплатите, Управляващите отчитат ръст на заплатите, 
но страната остава сред най-беднитено страната остава сред най-бедните

да замина?да замина?
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живот”. Зорница Русинова изтъква освен 

това, че „в много отношения България е 

най-щедрата европейска държава от гледна 

точка на законодателството. Първо, по 

отношение на майчинството и второ – по 

отношение на правата на работниците.”

„Безработица няма”
В България „безработица реално няма. (...) 

Има за тези, които не искат да работят”, каза 

премиерът Бойко Борисов през август 2017 

година. „Проблемът е работната ръка”, заяви 

Борисов две години по-късно, през юни 

2019 година. През май регистрираната без-

работица в България падна до най-ниското 

си равнище от създаването на Агенцията по 

заетостта през 1990 година. Днес безработ-

ните в България са 175 199. Отчетеното ниво 

от 5.3% бележи свиване и на месечна, и на 

годишна база съответно с 0.3 и 0.8 процента.

На Българското черноморие тези данни 

се проектират така: на прозорците на почти 

всяко заведение или магазин виси бележка 

„Търсим персонал”. Работодателите започ-

наха да компенсират липсата на български 

работници с работна ръка от Украйна и 

Молдова, но и тя не достига въпреки увели-

чените квоти за чуждестранни работници. 

България е все така най-
бедната

В България през последните 10 години 

брутният вътрешен продукт (БВП) на глава 

от населението расте, но нивото му все 

още е твърде далеч от средното за ЕС. В 

периода 2008-2018 г. българската иконо-

мика е нараснала с над 48%. Въпреки това 

по данни на НСИ за 2017 година, обявени в 

края на миналата година (които още не са 

окончателни), БВП на глава от населението 

в България е 7301 евро – най-ниският БВП 

в ЕС. Предпоследна е Румъния – с 9567 

евро. Това са и единствените членки на ЕС, в 

които тази стойност е под 10 000 евро. За ЕС 

общият показател е 30 004 евро.

За 2018 година в абсолютна стойност бъл-

гарският БВП е в размер на 55.182 милиарда 

евро. Според анализ от май 2019 г. на Инсти-

тута за икономически изследвания при БАН 

на страната ще са й нужни 27 години, за да 

достигне 50% от средното за ЕС ниво, 37 го-

дини, за да достигне 75%, и 44 години, за да 

се изравни с него. Много българи решават 

да не станат свидетели на догонването. И 

избират живота в чужбина.

Бедността е тема, упорито избягвана от 

властта. Но тя продължава да гони хора 

от страната. България напускат не само 

висококвалифицираните, а и нискоквалифи-

цираните. Втората група са дори по-голя-

мата част от мигрантите. Тенденцията е да 

заминават първоначално на сезонна работа 

– три месеца, година. Много от тях обаче 

впоследствие изтеглят и семействата си и 

решават да останат в чужбина за дълго.

България в топ 3 по 
бездействащи младежи

След преброяването през 2021 

година ще разберем какъв е ак-

туалният брой на населението 

в България. От останалите в страната 

млади хора обаче 20.9% не работят, 

не учат, нито се обучават професио-

нално. В класацията на Евростат това 

отрежда на страната непрестижното 

трето място по „бездействие” след 

Италия и Гърция. Управляващите се 

опитват да убедят българите, жи-

веещи в чужбина, че Родината им 

се е превърнала в добро място за 

живеене. Същевременно обаче са 

загърбили поколението NEET (Not in 

Education, Employment or Training) и 

лумпенизацията на част от български-

те младежи, живеещи на територията 

на страната. А това развитие е поне 

толкова притеснително, колкото 

и броят на българите, живеещи в 

чужбина.
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Д
ве мощни земетресения раз-
люляха Калифорния в края на 
миналата седмица, повредиха 
пътища, напукаха къщи, пре-
дизвикаха пожари и раниха 
няколко души.

В четвъртък 6,4 по Рихтер разтърси 
голяма част от Южна Калифорния и час-
ти от Невада точно в Деня на независи-
мостта. Ден по-късно последва нов още 
по-силен трус от 7,1 по Рихнер.

Първото земетресение бе с епицентър 
в пустинята Мохаве, на около 240 кило-
метра североизточно от Лос Анджелис, 
близо до град Риджкрест. То бе най-сил-
ното от 20 години насам. След него бе 
обявено извънредно положение в окръг 
Кърн в южната част на щата. Тази стъпка 
позволи на местните власти да получат 
достъп до допълнителни средства и 
помощ за справянето с последиците от 
бедствието. 

В 28-хилядния град Риджкрест 

избухнаха пожари след 
труса

Предполага се, че причината е 
повреда в газопреносната мрежа. 
Представители на службите за пожарна 
безопасност съобщиха, че от огъня са 
пострадали леко няколко души.

Второто мощно земетресение разлюля 
Южна Калифорния ден по-късно, в петък 
вечерта, и беше усетено в Лос Анджелис.

Американският геологически институт 
съобщи, че трусът е бил със сила от 7.1. 
по Рихтер, регистриран в 8:19 pm местно 
време в петък, и епицентърът му е бил 

на 11 мили (17 километра) североиз-
точно от Риджкрест на дълбочина 0.9 
километра.

След труса нямаше данни за сериозно 
ранени хора, но свидетели разказаха за 
напукани стени и повредени пътища. 
Отново на места заради повреда на га-
зопреносната мрежа избухнаха пожари, 
има и спукани водопроводи.

Най-тежко засегнат и този път бе ра-
йонът около градчето Риджкрест, който 
все още не бе се възстановил от първия 
трус. 

Земетресението е усетено в центъра 
на града като вълнообразно движение, 
което изглежда е траяло поне половин 

минута. 
Земетресението е разлюляло и Лос 

Анджелис, Лас Вегас, Невада и дори в 
Мексико.

В центъра на Лос Анджелис трусът е 
бил 

усетен в офисите в 
небостъргачите

които се разклатили за около 30 
секунди. Усетен е бил и на стадиона 
на Доджърс в момент, когато един от 
бейзболистите е батирал, но не се е 
отразил на играта.

В развлекателния парк Дисниленд хо-
рата са били евакуирани като предпазна 

7,1 по Рихтер: Трус след 7,1 по Рихтер: Трус след 

Сеизмолозите прогнозират поне 30 000 вторични Сеизмолозите прогнозират поне 30 000 вторични 
земетресения през следващата половин годиназеметресения през следващата половин година
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мярка от атракционите, за да бъдат 
проверени съоръженията.

Според сеизмолозите земетресиние-
то от 6.4 в четвъртък е било претрус за 
петъчното от 7.1 (а не трус, последван 
от афтършок), но двата труса са от една 
последователност.

Афтършоковете от петъчното земетре-
сение ще продължат и през следващата 
година, казват сеизмолозите. Няколко 
часа преди поредния трус сеизмоло-
зи казаха, че след земетресението в 
четвъртък е имало 1700 вторични труса. 
Те прогнозират поне 30 000 нови труса 
през следващата половин година. 

Хиляди семейства в района останаха 
без ток в резултат на земетресението. В 
една от болниците в Риджкрест е била 
извършена евакуация – 15 пациенти са 
били откарани в други здравни заведе-
ния като предпазна мярка срещу вторич-
ни трусове.

Няма данни за пострадали българ-
ски граждани при земетресението с 
магнитуд 7.1, съобщиха от пресцентъра 
на Министерството на външните работи. 
В генералното консулство на България 
в Лос Анджелис е сформиран кризисен 
щаб, който отговаря денонощно на 
спешната телефонна линия на мисията.

МВнР излезе със съвет към всички 
български граждани, които живеят в 
Южна Калифорния

да следят за сеизмичната 
обстановка

и да се съобразяват с всички разпоред-
би на местните власти, свързани с евен-
туални евакуации и предпазни мерки.

В Риджкрест, Калифорния – града, 
намиращ се най-близо до епицентъра на 
силния земен трус, разтърсил амери-
канския щат – има само хора с леки 
наранявания. Засега властите нямат 

информация за сериозно пострадали от 
земетресението с магнитуд 7,1, обяви 
на пресконференция шефът на местната 
полиция Джъд Маклафлин. 

Има много случаи на изтичане на газ 
в района, две постройки са се запалили. 
Все още е трудно да се оцени какви са 
щетите в града с население от 30 000 
души. Временно е прекъснато електро-
снабдяването. Няма сведения за рухнали 
големи сгради, каза шефът на пожарната 
на окръг Кърн, но добави, че екипите все 

още проверяват получените обаждания.
Предвид вероятността за вторични 

трусове и температури, които може да 
достигнат 38 градуса, местните власти 
изпратиха 200 войници от Националната 
гвардия, логистична подкрепа и летател-
ни апарати.

Калифорнийската служба за борба 
с извънредните ситуации в доставила 
легла, вода и храна и е създала в реги-
она центрове, където хората могат да се 
разхлаждат.

трус в Калифорниятрус в Калифорния
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П
резидентът Доналд Тръмп от-
прави поредните си нападки 
срещу британския посланик в 
САЩ, наричайки го “смахнат и 

надут глупак”.
“Чалнатият посланик, когото Обединено-

то кралство пробута на Съединените щати, 
не е човек, от когото се вълнуваме, много 
глупав човек”, написа Тръмп в туитър.

“Не познавам посланика, но са ми казва-
ли, че е надут глупак.”

Острата реакция последва публика-
ции, в които бяха цитирани доклади на 
посланик Ким Дарък до външното минис-
терство, в които Тръмп е определен като 
неспособен да управлява и да разбере 
международни проблеми, а ситуацията в 

Белия дом – като пълен хаос и съперни-
чество между групи, които били „на нож” 
помежду си. В текстове на посланика от 
2017 г. той казва, че президентът „раз-
пространява несигурност” и съветва офи-
циалните власти в Лондон да разберат, че 
за да работят с него ефективно, „трябва 
да представяте позицията си простичко, 
дори брутално”.

Форин офис обяви, че цитатите са 
лично мнение на посланика, а не офици-
ална позиция на министерството, което 
започна 

разследване как са 
изтекли тези поверителни 

документи

Говорител на Тереза Мей каза, че тя има 
пълно доверие в Дарък, но че не е съгласна 
с оценките му за президента.

„Не познавам посланика, но той не е 
харесван в САЩ. Повече няма да работим 
с него”, написа в туитър президентът. „До-
брата новина за прекрасното Обединено 
кралство е, че скоро ще има нов премиер. 
Изцяло се наслаждавах на великолепното 
държавно посещение през миналия месец 
и съм най-впечатлен от кралицата”, написа 
още Тръмп.

„Много критикувах начина, по който 
Тереза Мей подходи към „Брекзит“. Каква 
бъркотия създадоха тя и нейните пред-
ставители. Казах й как да го направи, но тя 
реши да поеме по друг път“, каза още прези-
дентът на САЩ.

Дарък смята също, че президентството 
на Тръмп може да завърши катастрофално 
и унизително.

„Ние не смятаме наистина, че тази адми-
нистрация ще стане значително по-нормал-
на, по-малко дисфункционална, по-малко 
непредвидима, по-малко разделена или 
по-малко несръчна и дипломатически 
неспособна”, се казва в едно от посланията 

на Дарък. Той 

определя американския 
президент като 

нестабилен 
и некомпетентен.

Според Дарък статиите за хаос и вътреш-
ни борби в Белия дом, които Тръмп опреде-
ля като „фалшиви новини”, са „в по-голямата 
си част достоверни”.

65-годишният Ким Дарък е един от 
най-опитните дипломати във Вашингтон, 
където пристигна през януари 2016 г. преди 
победата на Тръмп. 

„Британците имат право да очакват, че 
нашите посланици ще дават на министрите 
ни честни оценки за политиката в страната, 
където са разположени”, заяви говорител-
ката на министерството. „Техните възгледи 
невинаги съвпадат с тези на нашите мини-
стри или правителство”, подчерта тя.

„Нашият екип във Вашингтон има стабил-
ни отношения с Белия дом и няма съмне-
ние, че те ще устоят на подобно дребнаво 
поведение”, добави говорителката в отго-
вор на въпрос за евентуални последици от 
изтичането на информация.

Тръмп за британския посланик: Тръмп за британския посланик: 
Смахнат, надут глупакСмахнат, надут глупак

Президентът с нови критики Президентът с нови критики 
към Тереза Мейкъм Тереза Мей





BG ТЕЛЕГРАФ
Висши офицери разследвани Висши офицери разследвани 
за престъпления по службаза престъпления по служба

Военноокръжната прокуратура в София ръково-
ди досъдебно производство за престъпления 
по служба, извършени от висши офицери в 

служба „Военна информация“ (СВИ) към Министер-
ството на отбраната. Разследването е стартирало след 
извършена проверка от ДАНС и сигнали, изпратени от 
ръководството на ДАНС до главния прокурор.

Събрани са доказателства за това, че са били издадени 504 разрешения за 
достъп до информация, класифицирана като държавна тайна с ниво на класи-
фикация „Секретно“ и „Строго секретно“ в нарушение на Закона за защита на 
класифицираната информация.

Нямало спекулации с цената Нямало спекулации с цената 
на токана тока
Няма спекулации с цената тока за бизне-

са. Това обяви енергийният министър 
Теменужка Петкова. Според нея шефът 

на НЕК Петър Илиев е добър професионалист 
и си върши добре работата. 

Министър Петкова не отговори на обвине-
нията на бизнеса, че НЕК манипулира търгове 
в полза на голям енергиен играч на борсата. 

И препоръча за по-голяма прогнозируемост бизнесът да сключва дългосрочни 
договори за доставката на ток. „Българският бизнес е изключително важен за 
нас“, заяви Петкова.

Високи разходи за ниска Високи разходи за ниска 
безработицабезработица
Безработицата в България е рекордно 

ниска, а в същото време разходите на 
Държавното обществено осигуряване за 

обезщетения за безработица растат. Това сочат 
данните от анализ на Националния осигури-
телен институт. Според експертите основната 
причина за сериозния ръст на разходите за 
обезщетение за безработните е по-високият среден размер на това обезще-
тение. За 2018-а година то е 478 лева, докато през 2014-а е 267 лева. Ако през 
2014-а хората с право на обезщетение за безработица са били малко над 100 
000 души, то през миналата година те са с близо 29 000 по-малко.

Десетки случаи на Десетки случаи на 
африканска чумаафриканска чума
Африканската чума при диво прасе е опасно 

заболяване. Проблемът е изключително 
сериозен, но не получаваме подкрепа от 

ловците. За опасността са информирани индус-
триалните ферми, че целият бизнес е застрашен. 
Това заяви директорът на Българската агенция 
по безопасност на храните д-р Дамян Илиев.

От миналото лято до момента са регистрирани 35 случая на заболели диви 
прасета, 2 от които са засечени в задни дворове на домове. Сред засегнатите 
зони са по сухоземната граница в общините по румънската граница, в Силистра, 
Плевен и Варна. 

Емил Кошлуков стана шеф на Емил Кошлуков стана шеф на 
БНТБНТ
Емил Кошлуков беше избран от Съвета 

за електронни медии за генерален 
директор на БНТ. Кошлуков участва 

във финалния етап на конкурса заедно 
с още петима кандидати – Сашо Йовков, 
Никола Тодоров, Явор Симов, Сашо Диков 
и Стоил Рошкев. Неговата кандидатура под-
крепиха председателят на Съвета София 
Владимирова и членовете Бетина Жотева и Розита Еленова.

Новият генерален директор на БНТ ще встъпи в длъжност след подписване 
на договор за управление.
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П
рофесия войник – една от 

най трудните. Изисква се 

не само физическа сила, 

но и психическа издър-

жливост, и емоционална 

стабилност. Една от най-

престижните академии за подготовка в 

тази сфера е американската „Уест Пойнт” в 

Ню Йорк. Тя е отворена и за кандидати от 

чужбина, но бройката им не е голяма като 

в другите университети и всяка година 

малцина кадети извън САЩ прекрачват 

прага й. Сред завършилите има няколко 

българи, един от които е лейтенант Ни-

колай Шопов. Той разкри детайли за това 

как е успял да влезе в това училище и да 

издържи на тежката програма.

Лейтенант Шопов е

роден в Гоце Делчев
през 1994 г. Нетипично за твърдостта на 

войника, той споделя, че за него това е 

малко, но китно градче. Баща му е офицер 

от Българската армия и поради естест-

вото на работата на военнослужещите 

се наложило да се премести с цялото си 

четиричленно семейство в столицата. Там 

през 2013 г. Николай Шопов завършва 

Софийската математическа гимназия.

След това кандидатства и е приет в 

Националния военен университет във 

Велико Търново. По време на първата си 

година като курсант разбира, че е обяве-

но място за кандидатстване в „Уест Пойнт” 

в САЩ. „Имах информация за престижа и 

трудностите, които дори самите америка-

нци срещат не само по време на канди-

датстването, но и при обучението“, казва 

българинът. 

„Знаех, че това е голямо предизвика-

телство и ще бъде много трудно, но воден 

от своята увереност в способностите си, 

силното ми желание и амбиция да се обу-

чавам сред най-добрите, реших да канди-

датствам. Изискваше се кандидатите да 

отговарят на определени изисквания като 

възраст, семеен статус, минимален бал, 

здравословно състояние и др. Освен това 

трябваше да се явя на 

поредица от тестове и 
интервюта

като TOEFL, SAT, физически тест, обстойни 

медицински прегледи, интервю с военния 

аташе на САЩ в София и други“, разказва 

лейтенант Шопов. 

Обучението в „Уест Пойнт“ продължа-

ва 4 години. В учебната програма освен 

военни дисциплини и полеви подготовки 

има и обучение по предмети в цивилната 

област, подбрани в зависимост от специ-

алността на курсантите, които се наричат 

кадети. При завършването си всеки кадет 

получава и бакалаварска степен по ци-

вилната си специалност. 

„Моята бакалаварска степен е по спе-

циалност „Компютърни науки”, уточнява 

лейтенант Шопов. Той завършва „Уест 

Пойнт“ през 2018 г. и е произведен в 

звание лейтенант. „След това поех по пътя 

на офицера в Българската армия като ко-

мандир на взвод“, казва лейтенантът. „По 

време на обучението си в Америка научих 

много неща както във военната област, 

така и в академичната. Американската ар-

мия има голям опит при водене 

на съвременните операции и 

прилага по интересен начин по-

уките от практиката в обучение-

то и тренировките на бъдещите 

офицери. Изключително много 

се набляга на физическата 

подготовка, психическата устой-

чивост, лидерските умения, 

честта и достойнството. Затова 

и слоганът на академията е 

„Дълг, Чест, 
Родина”

(Duty, Honor, Country). Мога 

отговорно да заявя, че съм под-

готвен за участие в съвместни 

мероприятия в съюзнически формат като 

член на НАТО“, добавя той.

Лейтенант Шопов казва, че няма голям 

опит в Българската армия, защото е там 

едва от една година, назначен на първата 

си длъжност – командир на взвод. Но 

благодарение на посолството на САЩ в 

България е получил уникална възмож-

ност да завърши два от най-трудните 

и престижни курсове в Американската 

армия – Ranger course и Infantry Basic 

Offi  cer Leader Course. „Особено се гордея, 

че успешно завърших Ranger course, 

защото съм първият и единствен засега 

българин, успял да го стори. Това е курс, 

при който обучаемите се довеждат до 

пределa на човешките възможности във 

физическо и психологическо отношение 

и в същото време се изисква вземане на 

целесъобразни решения и умело водене 

на подчинените подразделения за успеш-

но изпълнение на поставените мисии“, 

разкрива Шопов. Неслучайно завърши-

лите успешно този курс носят с особена 

гордост и чест 

на дясното си рамо 
баджа RANGER

и се ползват с уважение от страна на 

своите колеги.

Лейтенантът ни е уверен в смелостта 

на българския войник. „Нашите войници 

и сега, в мирно време, с достойнство и 

чест изпълняват задачите по ангажимен-

тите на нашата страна по поддържане 

на международния мир и сигурност в 

Афганистан и други конфликтни точки по 

света. Заради техния професионализъм, 

смелост, решителност и всеотдайност в 

трудни моменти се ползват с уважение и 

доверие от нашите съюзници и коали-

ционни партньори. Не трябва да забравя-

ме славното минало и да продължаваме 

да произвеждаме войници, каквито е 

имало тогава“, заявява лейтенантът ни.

На всички българи лейтенант Шопов 

желае здраве, късмет, решителност и по-

голямо самочувствие! Да вярват в способ-

ностите си, да бъдат упорити, задружни и 

да не спират да следват мечтите си.

За честта на пагона: Лейтенат Шопов – За честта на пагона: Лейтенат Шопов – 
възпитаник на академия „Уест Пойнт”възпитаник на академия „Уест Пойнт”

Заедно с физическата подготовка Академията Заедно с физическата подготовка Академията 
учи и на достойнство, разказва българинътучи и на достойнство, разказва българинът

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Момент от курса за рейнджъри



Комисия относно човешките Комисия относно човешките 
права в политиката права в политиката 
Държавният секретар Майк Помпео създаде коми-

сия, която да направи преглед на ролята на пра-
вата на човека във външната политика на САЩ. 

Ходът предизвика опасенията на някои конгресмени 
и активисти, че е стъпка към ограничаване правото на 
аборт и правата на гейовете.

Помпео назначи професора от Харвардската школа 
по право Мери Ан Глендън, бивш американски посла-
ник към Ватикана, за ръководител на 10-членната Ко-
мисия за неотчуждаемите права. Според Помпео международните институции, 
създадени за защита на правата на човека, са се отклонили от мисията си. 

Оръжия за Тайван за 2,2 млрд. Оръжия за Тайван за 2,2 млрд. 
доларадолара
Държавният департамент на САЩ предлага 

на Тайван да бъдат продадени оръжия на 
стойност 2,2 млрд. долара, включително 

108 танка „Ейбрамс” и 250 ракети земя-въздух 
„Стингър”. Танковете биха били значителна мо-
дернизация за тайванската армия. Конгресът е 
уведомен за предложената продажба и конгрес-
мените могат да гласуват за спирането й. 

Китайското министерство на външните работи твърдо се противопоставя на 
продажбата на американски оръжия за Тайван, който Пекин смята за част от 
своята територия. 

Извънредно положение във Извънредно положение във 
Вашингтон Вашингтон 
Извънредно положение е обявено във Вашинг-

тон и околните райони в Мериленд и Вирджи-
ния заради тежки наводнения, причинени 

от поройни дъждове. Редица пътища са затворени. 
Спасителни служби бяха изпратени на помощ на 
шофьори, заскъсали с колите си. 

Агенцията за вътрешна сигурност и управление на извънредни ситуации на 
окръг Колумбия излезе с предупреждение да не се минава по наводнени улици 
и тротоари, защото не се знае каква е дълбочината на водата.

Метрото също беше наводнено, което затрудни пътуващите в час пик. Още 
по-обилни валежи бяха регистрирани в Арлингтън, Вирджиния.

Без отстъпки за ИранБез отстъпки за Иран

Американският вицепрезидент Майк 
Пенс заяви, че САЩ са отворени за 
преговори с Иран, но няма да отстъпят 

пред него, в момент на нараснало напреже-
ние между двете страни.

Пенс направи изказване пред органи-
зацията „Обединени християни за Израел” 
във Вашингтон, след като Иран съобщи, че 
е започнал да обогатява уран над нивото, 
разрешено му от ядреното споразумение от 

2015 г.
Пенс заяви, че САЩ „никога няма да позволят на Иран да придобие ядрено 

оръжие”.

ООН критикува центровете ООН критикува центровете 
за мигрантиза мигранти
Върховният комисар на ООН за правата на човека 

Мишел Бачелет заяви, че е шокирана от условията 
на задържане на мигранти в САЩ и подчерта, че де-

цата не бива изобщо да бъдат отделяни от семейството си.
Бачелет отправи остри критики след изявления на аме-

риканския президент Доналд Тръмп, който съобщи, че центрове за мигранти ще 
бъдат отворени за журналисти.

„Като педиатър, но и като майка и бивш държавен глава съм дълбоко шоки-
рана, че деца са принудени да спят на земята в пренаселени помещения, без 
адекватен достъп до здравни грижи или до храна, при лоши санитарни усло-
вия”, заяви Бачелет.

US ТЕЛЕГРАФ
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Канада също се оказа в плен на Канада също се оказа в плен на 
адската жегаадската жега

Горещото време не подмина и Канада, като се 
установи в провинциите на Източна Канада, 
съобщи Националната метеорологична служба. 

Предупреждение за адска жега беше издадено за 
провинциите Квебек, Нова Скотия, Онтарио и Ню 
Брансуик, като в тези региони бяха регистрирани над 
40 градуса по Целзий. Горещата вълна продължи и през уикенда. В предупреж-
дението се посочва, че миналият петък е бил най-горещият и дискомфортен ден 
с нетипично високи летни температури за източната част на Канада и съветва 
хората да се охлаждат, да пият много вода и да проверяват какво е състоянието 
на хората, най-уязвими от екстремните температури. 

Урбанистична утопия за Урбанистична утопия за 
Торонто Торонто 
Дъщерната компания на американския 

технологичен концерн Alphabet за инте-
лигентни градове Sidewalk Labs LLC. смята 

да превърне крайбрежната зона на канадския 
метрополис Торонто във високотехнологична 
утопия. Планът обхваща 1500 страници, които 

включват иновации като автомобили със самостоятелно управление, общест-
вен Wi-Fi, нови решения в здравеопазването, а също и интелигентни ограничи-
тели и сигнали за трафика. Според главния  изпълнителен директор на Sidewalk 
Labs новият „град в града” е най-иновативният район в света. Sidewalk Labs LLC 
ще вложи 1,3 млрд. канадски долара (980 млн. долара) в проекта в Торонто.

Полярна лисица стигна от Полярна лисица стигна от 
Норвегия до Канада за 76 дни Норвегия до Канада за 76 дни 

Полярна лисица с проследяващ чип стигна от 
Норвегия до Канада за 76 дни, като измина 
повече от 3500  км. Животното, наричано също 

така синя лисица, тръгнало от архипелага Свалбард 
през миналата година и стигнало до остров в Северен 
Нанавут. Двете области се свързват сезонно с лед. 
Лисицата се е движила през голяма част от времето 
по замръзналия Северен ледовит океан, но също и 
през Гренландия. Такова бързо пътуване между континентите се документира 
за първи път. По проследяващия чип учените са определили, че само за ден 
животното е изминало 155 км, както средно се е движела със скорост 46,3 км/ч.

Канадски парк е в Списъка на Канадски парк е в Списъка на 
световното наследствосветовното наследство

Националният парк на скалните рисунки в Албърта е 
сред новите обекти, добавени в Списъка на светов-
ното културно и природно наследство на ЮНЕСКО на 

среща в рамките на проведената в азербейджанската столи-
ца Баку 43-та сесия на Комитета за световното наследство. 
Сред включените обекти са Националният парк „Маунт 

Екълс“ в Австралия, известен също като „Будж Бим“, древният погребален ком-
плекс в град Сакаи, префектура Осака, Япония, „Розовия град” Джайпур в Индия, 
руините на град Лянчжу в Китай и още девет други. В рамките на сесията бяха  
разгледани 35 кандидатури. Към момента Списъкът на световното наследство 
на ЮНЕСКО включва над 1000 културни и природни обекта в 167 страни.

65 на сто от канадците не 65 на сто от канадците не 
вярват на социалните мреживярват на социалните мрежи

Не може да се вярва на всичко, написано в 
мрежата, смята голяма част от канадците 
според ново проучване. В изследването 

са участвали 1619 души и според 65 на сто от тях 
не може да се има доверие на социалните медии. 
Според президента на Forum Research, провел 
проучването, има „здравословен скептицизъм към 
социалните медии“ и повече от половината канадци биха подкрепили закони, 
ограничаващи фалшивите новини. Има възрастово разделение в отношението 
към социалните медии. Младите участници използват повече инстаграм, по-
често казват, че са чели фалшиви новини, и редовно използват тези медии.
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В
ече ви разказахме за 
Станислав Йовчев, който 
участва в картинг със-
тезания в Америка и e 
победител в отборната 
надпревара в състезание-

то 24 Hour America от 2017 г. 
В края на юни тази година той застана 

на старта на същото състезание в 
градчето Ню Касъл, щата Индиана. Само 
че соло, не както преди с петима други 
състезатели. „Целта ми е да завърша 
преди всичко. Надявам се да вляза в 
петицата за моя клас“, каза преди състе-
занието той. 

Състезателят ни не само завърши, 
но стана и първият българин с тако-
ва постижение. Освен това подобри 
досегашния рекорд на „Гинес” за най-
дълго разстояние, изминато на открита 
картинг писта. „Постижението ми е не-
официално, но много се гордея с него. 
Не знаех, че някой ще подобрява такъв 

рекорд. Другият състезател изглежда 
беше поканил представители на „Гинес”. 
Успях и да удържа на предизвикател-
ството да надмогна себе си“, казва Ста-
нислав. В крайна сметка постижението 
на другия пилот Марко Радисик също се 
води неофициален рекорд. 

Станислав от своя страна 

направи общо 1102 
обиколки, които се 

равняват на 870,58 мили 
(0,79 мили/обиколка). Предишният 
рекорд за Гинес е на австралиеца 
Жейк Сейл  през 2017 г. със 856 мили. 
„Това мое постижение нямаше да бъде 
възможно без съдействието на моят 
тим – съпругата ми Силвана, времена и 
тактика, без механика ми Росен Бояджи-
ев и асистента ми по логистиката Тони 
Букова. Благодарен съм на всички тях 
за невероятната и безупречна подкре-
па“, сподели след тежкото състезание 
Станислав. Българинът е подпомогнат 
и от Росен Терзиев от магазина за гуми 
Rosen Tire в Гери, Индиана, Иван Анге-
лов – актьор, Веселин Панчев – фитнес 
гуру , Васил Лалов-Хектор и много 
други. На всички тях Станислав също 
изказва благодарност за съдействието. 

„Откритите писти са много по-трудни 
от закритите. Там условията се проме-
нят много повече – става тъмно, може 
да вали“, разкрива той. 

При картинга много 
от нещата са като във 

Формула 1
- казва Станислав. „Концепцията е една 
и съща при аеродинамиката, а също 
и реакциите на водача трябва да са 
толкова бързи, както и при състезате-
лите от Формула 1. В обикновената кола 
имаш време да шофираш и да мислиш 
за всекидневни неща, да си правиш пла-
нове. При картинга и Формула 1 нямаш 
и секунда за подобни неща, защото 
най-дългото време, което прекарваш 
на пистата по права линия, е сигурно не 
повече от 5 секунди“,  уточнява състе-
зателят. За 24 Hour Amerika правилата 
изсикваха пилотите сами да сглобят 
катовете си. За целта всеки получи 
гуми, шаси и двигател от две различни 
фирми.

Станислав е родом от Разград. Запал-
ва се по картинга, когато е на 8 години. 
Тренира този спорт около година. 
„Въпреки че имах най-добрите времена 
в клуба, не ме одобриха за републикан-

ско състезание и се отказах“, спомня си 
с малко тъга българинът. После отива в 
колоезденето. Взема и участие на раз-
лични състезания на Съюза на българ-
ските автомобилисти.  

Българин подобри рекорд на Българин подобри рекорд на 
„Гинес” в картинга„Гинес” в картинга

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Станислав Йовчев е първият Станислав Йовчев е първият 
българин с такова постижениебългарин с такова постижение

Станислав (втори от ляво на дясно) с тима си – 
Силвана (най-вляво), Росен Бояджиев и Антония 
Букова 

Станислав Йовчев на старта
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Ч
икагският маратон е 
четвъртият по големина 
в света по брой финиши-
ращи участници. През 
миналата година 44 508 
души са тичали на него 

и са го завършили. Тази година сред 
участниците ще има и наш сънародник 
– 28-годишният Георги Кърджалийски. 
Освен в Чикаго той ще бяга и на още че-
тири полумаратона от 21 км, които ще 
му служат като подготовка за трасето 
във Ветровития град. 

„Започнах да тичам през февру-
ари 2017 година. Първо на фитнес 
пътеката, а след това по състезания 
на разстояния 5 км и 10 км“, разказва 
Георги. „Изтичах първия си полумара-
тон (21 км) в Кеймбридж, Масачузетс, 
през ноември 2017-а и първия си 
маратон в Торонто през октомври 2018 
година. В Торонто завърших за 5 часа и 
17 минути. Маратонът в Торонто беше 
голям, с много бегачи, но в Чикаго ще 

има още повече. В 
Чикаго може би ще 
завърша за 4 часа и 
половина. По-малко 
от Торонто, защото 
през миналата годи-
на тичах с контузия. 
В България не бях от 
тичащите, 

но се радвам, 
че открих 

този спорт в 
Америка

Тук има много 
тичащи хора по 
улицата и може би 
самата култура ми 
повлия да започна 
да се занимавам с 
това“, казва той.

Георги ще бяга с 
благотворителна 
кауза за осигурява-
не на по-добро об-
разование на децата 
в България незави-
симо от социалния 
им статус. Каузата е 
подкрепена от фон-
дация „Заедно в час“. 
„Израствайки в се-
мейство от средната 
класа в малък град 
като Септември, 
родителите ми винаги ме подкрепяха 
и напътстваха да следвам интересите 
си и да развивам потенциала си дори 
това да е било с цената на лишения от 
тяхна страна”, казва Георги. 

Той вярва, че иновативното обра-
зование, което е получил в математи-
ческата гимназия в Пазарджик, му е 
помогнало да кандидатства успешно 
в САЩ и иска и други деца да имат 
подобен шанс с добра подготовка от 

класните стаи в родните школа. „В 
гимназията се почувствах в ролята на 
догонващ и назад спрямо съучени-
ците си не само заради академичната 
подготовка, но и заради това, че 
идвах от по-малък град и по-скромно 
семейство. Учителите ми помогнаха 
да се справя с това – програмата 
даваше възможност за преподаване, 
съобразено с индивидуалните нужди 
на всеки ученик“, обяснява още бъл-
гаринът.

Георги пристига в САЩ през 2009 
г. Получава стипендия от Worcester 
Polytechnic Institute, където учи упра-
вление на информационните системи. 
Завършва през май 2013 г. През декем-
ври 2017 г. завършва и магистърска 
степен по бизнес администрация в 
Cambridge College. В момента работи 
в софтуерна компания в Марбъро, 
Масачузетс, като продуктов мениджър. 
За подготовка за маратонските бягания 
той тича по 5 или 10 км

преди или след работа 
поне 5 пъти в седмицата
В свободното си време се занимава 

и с доброволческа дейност.
„Маратонските бягания са много 

вълнуващи. Тичат много хора, всеки 
е тренирал много време и показва 
издържливост, радва се, когато фини-
шира. Винаги намираш нови приятели. 
В Торонто преди финала най-сладкият 

момент за мен беше да развея бъл-
гарското знаме. Досега друго нещо не 
ми е доставяло такова удоволствие. 
Важно е за мен да мога да представя и 
България по този начин, не само себе 
си като индивидуален състезател“, 
споделя Георги. „Бягането и маратони-
те ми помагат да съм по-продуктивен, 
по-съсредоточен. Аз пиша и кратки 
истории и когато бягам, ми идват нови 
идеи“, добавя той. 

СИБИЛА ПАТСИ
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Т
ой е всъщност първо музи-
кант и после актьор. Жени от 
всякаква възраст и национал-
ност по целия свят са готови 
на всичко за него. Когато Рон 
Мос започва участието си в 

хитовия сериал “Дързост и красота”, ни-
кой не е чувал нито за продукцията, нито 

за него. В крайна сметка успехът идва 
бързо и той прекарва 25 години като Рич 
Форестър – привлекателен мъж в свят 
на интригите на модния бранш, чието 
сърце принадлежи на две жени – първо 
на Брук, а после и на Тейлър. През 2012 
година обаче за жалост на всички негови 
фенове Рон Мос оставя Рич в миналото 
и се отдава на музикалната си кариера и 
турнетата по света с втората си съпруга 
Девин и малкото им кученце Принс. 

Интервюто ни с актьора се потвърж-
дава в един от последните дни, в който 
заедно с фотографа Диляна Флорен-
тин сме в Лос Анджелис. Тръгваме за 
срещата си с него, очаквайки да видим 
един зализан костюмар също като Рич 
Форестър. Вместо това ни посреща мно-
го привлекателен 67-годишен мъж със 
скъсани дънки, кубинки, широка тениска 
и кожени гривни по ръцете. Изключи-
телно спокоен и обаятелен, той започва 
да ни разказва истории от живота си в 
италианския ресторант на близкия му 
приятел Джовани. Както става ясно, с 
Италия отдавна имат дълга връзка. 

Много ти благодаря, че ни прие. 
Нямам търпение да те попитам много 
неща, дано и ти си готов. 

Готов, доколкото мога да бъда!

Както ти казах, преди да започ-
нем да си говорим, сигурна съм, че 
това важи за целия свят, но в моята 
държава със сигурност, в България ти 
си изключително известен като Рич 
Форестър. Не съм много сигурна, че 
хората си дават сметка, че и музиката 
е също толкова важна в твоята кари-
ера, колкото е и актьорството. Кое 
всъщност е първо – май музиката?

Музиката определено е първа, беше 
моя страст от малко дете. На 11 години 
започнах да свиря на китара. Брат ми хо-
деше на уроци, а аз слушах нещата, над 
които той се упражняваше, от другата 

стая. Когато той отиваше на училище, 
вземах китарата му и се учех на това, 
което вече бях чул от него предишната 
вечер. Така си дадох сметка, че имам па-
мет за това. Така започна пътешествието 
към това да стана музикант. Изборът ми 
бяха между доктор, хирург и музикант.

Труден избор! Как реагира семей-
ството ти на избора – нали казват, че 
музикант къща не храни?

Бях взел всички изпити за медицина, 
преди да започна колеж, ходех на стаж 
в болницата и дори режехме трупове. 
Бях напреднал много и един ден тряб-
ваше да направя избор – да тръгна по 
академичния или по артистичния път. В 
един ден трябваше да го реша дали да 
са 8 години в академичния свят, или да 
поема по музикалния път. 

Как го реши?
Избрах музиката, защото не познавах 

щастливи доктори. Израснах около ле-
кари и всеки имаше различен проблем 
– психологически, семейни, бизнес. 
Просто не изглеждаха щастливи! Така че 
избрах креативното. Не смятам, че бих 
променил това, но мисля, че щях да съм 
страхотен доктор. 

Някога ползвал ли си медицинските 
термини в актьорската си кариера?

В най-първата ми поява в телевизио-
нен сериал играх парамедик. 

Ето виждаш ли?
Но важното е, че музиката беше първа. 

Свиря професионално, откакто съм на 
12 години. 

А кога влезе и актьорството в кар-
тинката?

Актьорството дойде към 1980-а, тъй 
като рок бандата, която имахме, не 
правеше достатъчно много неща по това 
време, не бяхме на турне и тогава си 
спомних какво ми беше казал собстве-
никът на музикалната ни компания. “Рон, 
мислил ли си някога да си актьор?” И аз 
тогава казах “не, не”, влагахме толкова 
усилия в музиката. Той обаче ми каза: 
“Трябва да го помислиш.” Години по-
късно го направих, последвах съвета му 
и реших да пробвам. И тръгнах от това 
да имам все пак нещо вече към нищо 
в актьорството, не познавах никого и 
трябваше да започна от дъното. Започ-
нах да си проправям път.

До 7 години по-късно?
Даже не точно 7 години, но със си-

гурност няколко години, в които нямах 
нищо. Започнах с няколко реклами, ня-
колко филма, различни неща и тогава се 
появи “Дързост и красота” – нов сериал, 
нов герой, и ми хареса. 

За мен беше изключително впечат-
ляващо, докато четох информация за 
теб, че си играл този герой от 1987 до 
2012 г. Това е дълго време да посве-
тиш на герой. 

Дълго време е за каквото и да било!
Има бракове, които са по-кратки от 

Да срещнеш Рич ФорестърДа срещнеш Рич Форестър
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това. 

Връзките ми с геро-
ините Брук и Тейлър 
всъщност са по-дълги от 
които и да било взаимо-
отношения в истинския 
ми живот. 

Това е много забав-
но.

Тези две момичета, 
особено героинята 
Брук, за която се жених 
много пъти, беше пове-
че връзка за мен от тези 
в истинския ми живот. 

А истинските ти 
партньори в живота 
ревнуваха ли, когато 
прекарваш по толкова 
време с екранните си 
половинки?

Не бих могъл да от-
говоря за миналите ми 
връзки, но за сегашната 
ми съпруга знам, че 
тя не ревнува от това въобще. Тя знае 
как стоят нещата, а вече бяхме заедно 
към края на престоя ми в сериала. Тя 
знае каква е работата ми, правил съм го 
толкова години. Щастлив съм, че тя е ОК 
с всичко това, защото има хора, които 
много биха ревнували. 

Сигурна съм! Какво е положител-
ното и какво е негативното да играеш 
един и същи герой толкова време? 
Защо остана с него?

Позитивното е да имаш постоянство, 
да знаеш какво отиваш да правиш всеки 
ден и да обичаш да го правиш. И освен 
това можеш да си живееш тук и да си 
имаш семейство. За актьор да има такава 
постоянна работа е рядкост. Освен това 
да имаш тази група хора за семейство. 

Това щях да те питам, сигурно сте 
много близки.

Липсва ми това и те ми липсват. Не ми 
липсва да правя самия сериал, той изис-
ква ужасно много работа. Но ми липсват 
хората, това е добрата страна. Лошото 
е, че те искат за определени неща след 
това, защото хората те знаят само за 
това, но това не ме притеснява. Хората 
ме питат дали не е развалило нещо за 

мен. Не, аз не съм го позволил. Дал съм 
25 години от живота си и съм живял два 
паралелни живота. Но всичко е наред, 
тъй като се гордея с това, което съм 
направил. Хората ме наричат с името на 
героя, не е проблем. Днес все повече ми 
казват Рон.

Което е страхотно!
Да, но в днешно време приемам всич-

ко с много благодарност. 
Сега вече, след като е минало 

време, откакто не си Рич Форестър, 
чувстваш ли се понякога като него, 
тъй като си бил този герой 25 години?

Не особено. Пуснах го да си ходи, 
но разбирам как хората ме виждат 
като него. И аз го правех, докато бях в 
сериала, но сега правя други креативни 
неща. Той е част от миналото, време е за 
друго. 

Благодарение на сериала и героя 
обаче си познат по целия свят, имаш 
ли по-странни истории с хора, които 
те разпознават в другия край на 
света?

Най-вероятно са прекалено много, 
твърде много са. С хора, които навлизат 
прекалено много в това да ме идентифи-

цират така и да полудяват, като ме видят. 
Случвало се е. 

Било ли е страшно?
Имало е интересни моменти, да. Но 

през повечето време всички са много 
мили. 

Работиш често в Италия и си бил 
там в Dancing with the stars. Как беше 
това – то обединява актьорство и 
музика и в същото време е съвсем 
различно. 

Това беше едно от най-трудните неща, 
които някога съм правил. Имам съвсем 
ново мнение за танцьорите, работят 
страшно много. Това беше толкова 
извън зоната на комфорта ми, беше си 
страшно. 

Но си се справил доста добре – на 
второ място си.

Да, и това не беше очаквано също, 
защото не бях там през цялото време. 
Пътувах непрекъснато – от Ел Ей до Рим. 
Нямах предимството да съм там като 
другите. Нямах шест дни да се подготвя, 
имах четири часа. 

Насочил си се към Европа за лятото, 
цялото лято всъщност?

Да. Моят подарък към Италия е и 
любовта, която имаме през годините. Ще 
пея и на италиански даже, което е лудост 
за мен. 

Как върви италианският?
Уча се много, много бавно. Не ми е 

лесно.
Затова днес сме в ресторанта на 

Джовани.
Да, в италиански ресторант сме, мой 

приятел италианец, от когото не мога за 
избягам! Музикалното турне ще обхване 
няколко града из Италия и ше обикаляме 
три месеца. Това е едно от нещата, които 
се промениха за мен – когато пътувах 
преди, докато снимах сериала, винаги 
бързах обратно, за да работя. Сега обаче 
имам свободата да остана където искам. 

Пътуваш със съпругата си, нали?
Да.
Което е много хубаво, защото сте 

заедно и не трябва да бързаш обра-
тно за нищо.

Пътуваме с малкото ни куче – Принс. 
Той тежи един килограм. 

Всички авиолинии разрешават 
това.

Той стои в чантата.
Значи и Принс ще е на турне. Ти си 

на турне с Принс! 
Да, на турне съм с Принс. Много е 

странно, защото нямахме намерение 
да имаме малко куче отново, особено 
такова, което да носим в чантата, но той 
ни намери. Спасихме го. 

Смяташ ли да се върнеш отново 
към актьорството?

Много е интересно, че го казваш, 
защото аз никога не съм го напускал. 
Хората смятат, че не се занимавам с това 
след “Дързост и красота”. Всъщност ние 
с жена ми сме продуценти на сериал, 
който се казва The Bay – нов е, дигитален 
сериал. Имаме четири сезона вече, аз 
също играя в него – герой на име Джон 
Блакуел. Той е много лош, жена ми казва, 
че Джон Блекуел ще изяде Рич Форестър 
за обяд! Мисля, че е права, но е хубава 
промяна след Рич. 

Какво искаш от бъдещето? Повече 
музика, повече филмови проекти, 
повече от всичко?

Да, харесва ми да ги комбинирам 
в момента. Да продуцирам, да правя 
различни неща. Чувствам се много 
по-креативен, отколкото когато бях в 
сериала, тъй като сега съм по-отворен 
към други неща, за които преди не съм 
имал време. 

Какво би казал, че те прави щастлив 
извън работата ти?

Простичките неща – да вечеряме 
с приятели, да имаме гости. Живея, 
както ти казах, с много благодарност 
и се опитвам да опростя максимално 
живота ни. 

Може ли да те науча на нещо на 
български?

Нека опитаме, със сигурност ще съси-
пя езика ти. 



Здравей, Ангеле! Редовно следя ста-
тиите ти във вестника. В последния 
брой ставаше въпрос за спестява-
нето за пенсиониране и за колеж 
на децата, което е тема, която ме 
вълнува в момента. Дъщеря ми е на 
8 години и предстои да влезе в колеж 
след около 10 години. 

Знам, че ще отнеме време пари-
те да пораснат – затова искам да 
започна да заделям за тази цел още 
днес, но не съм сигурна къде и как да 
инвестирам тези пари, за да могат 
да станат възможно най-много през 
тези години. 

Какви са опциите и как да постъпя в 
този важен момент?

З
дравейте и благодаря за интерес-
ния въпрос, който често дискути-
рам с много други хора.

Ситуацията наистина е съдбо-
носна и според това, което предприемете 
днес, можете да намалите или да увеличи-
те опциите на тези пари, които искате да 
инвестирате. 

Пътищата като цяло тук са два – ROTH 
IRA или 529 Plan. 

Ако изберете да използвате плана, който 
е стриктно за колеж – това би бил 529 Plan. 
Той е стриктно предназначен за образо-
вание и всички ползи от него са напълно 
приложими в тази насока. 

Основната идея е, че можете да вкарвате 
максимум до $14,000 за сам родител, 
или $28,000 като родители, които правят 
заедно данъците си в такъв фонд. Дори 
има опция да вкарвате общо до $140,000 в 
една година, ако не сте правили вноски в 
предишните 5 г. 

Нека сме наясно, че тези пари 

не се приспадат от 
данъците

а просто се влагат в този вид сметка с цел 
растеж и лихвата, която се натрупва през 
годините, да не бъде обложена с данък, 
ако се използва само и стриктно за обра-
зование.  

Това е огромно предимство на този 
вид акаунти, но ако парите, натрупани 
там, не се използват за образование, при 
употребата им ще бъдем обложени с данък 
на лихвата и 10% наказание на цялата 
сума. Важно е обаче да се уточни, че тези 
пари могат да бъдат прехвърляни между 
деца и родители, в случай че децата не ги 

използват за образование. 
Например, ако имаме две деца и едното 

не иска да ходи в колеж или пък има пълна 
стипендия, то парите от неговия акаунт 
могат да бъдат прехвърлени на акаунт 
за другото дете и то да ги използва за 
образование. Но ако и то не ги използва по 
предназначение, те могат да бъдат прех-
върлени на родителите също. 

При използването на ROTH IRA нещата 
стоят по доста по-различен начин. Опци-
ите са повече, но парите, които можем да 
заделим, са по-малко. 

Например при ROTH IRA можем да 
слагаме само по $5,500 на година под 
50-годишна възраст, или $6,500 за хора над 
50 години. Този вид план 

не е предназначен 
основно за образование

но повече за пенсионно осигуряване. 
Тук обаче има опция да използваме 

парите за образование на себе си, децата 
или внуците ни, без да плащаме наказание 
за това на лихвата, която сме натрупали. 

Например, ако сме заделили $50,000 
в този акаунт от собствените си пари и в 
момента в акаунта има $75,000, то ние сме 
натрупали $25,000 от лихви. Тези лихви 
не биха били таксувани с данък в този вид 
план, ако бъдат използвани за пенсиони-
ране след 59 ½ годишна възраст или за 
образование като едно от изключенията 
по закона. 

Според мен този вид акаунт дава повече 
опции за инвеститорите, защото, ако пари-
те не бъдат използвани за образование, те 
могат да останат в сметката и да бъдат из-
ползвани за пенсиониране. Както казахме, 
тези пари не се приспадат от данъци, но 
лихвите по тях не се таксуват също с данък, 
което е страхотно в дългосрочен план. 

Възвръщаемостта на двата вида акаунта 
се определя от фондовете, които бихме 
използвали в тях, а не от самите акаун-
ти. Следователно който и вид акаунт ще 
изберем, 

няма да има реален 
ефект

върху стойността на сумата при нейното 
използване. Това ще зависи от нивото на 
риск на фондовете в тези акаунти. 

Като заключение бих дал съвет на ро-
дителите да използват 529 план само ако 
са на 100% сигурни, че тези пари ще бъдат 
използвани за образование. Ако имат 
дори най-малкото колебание или несигур-
ност, по-добре е да се използва ROTH IRA 
поради повечето опции, които предлага в 
бъдещето. 

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 е най-добре да Къде е най-добре да 
инвестирам за колеж инвестирам за колеж 
на детето ми?на детето ми?
Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица
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eнaтa нa bіtсоіn мoжe дa 
дocтигнe нoв вpъx дo 30 
000 дoлapa ĸъм ĸpaя нa 
2019 гoдинa. Toвa cмятa 
cъocнoвaтeлят нa фoндa 
Кеnеtіс Саріtаl Джиaн Чy. 

Тoй cпoдeля тpитe фaĸтopa, ĸoитo биxa 
дoвeли дo нoвo впeчaтлявaщo „зaвpъ-
щaнe” нa ĸpиптoвaлyтaтa.

Πpoгнoзaтa нa Чy идвa в мoмeнт, 
ĸoгaтo цeнaтa нa дигитaлнитe пapи 
дoĸocнa гpaницaтa oт 9000 дoлapa и 
пaзapнaтa й ĸaпитaлизaция нaдxвъpли 
150 милиapдa дoлapa.

„10 гoдини cлeд нaчaлoтo нa bіtсоіn 
зaпoчвaмe дa виждaмe иcтopиятa дa ce 
пpeвpъщa в peaлнocт. И xopaтa нaиcтинa 
виждaт, чe ĸpиптoвaлyтитe нямa дa 
изчeзнaт”, ĸaзвa eĸcпepтът в интервю за 
Bloomberg.

Kaтo ocнoвни пpeдпocтaвĸи зa pязĸoтo 
пocĸъпвaнe нa ĸpиптoвaлyтaтa Джиaн Чy 
виждa 

пoдĸpeпaтa oт cтpaнa нa 
гoлeми ĸoмпaнии

paзoчapoвaщoтo пpeдcтaвянe нa 
тexнoлoгичнитe ІРО-тa и пpeдcтoящoтo 
нoвo дeлeнe нa bіtсоіn.

Eĸcпepтът cмятa, чe гoлeмитe мeж-
дyнapoдни ĸoмпaнии щe cтoят зaд 
cлeдвaщaтa вълнa нa нapacтвaщ интepec 
ĸъм bіtсоіn. Kaтo пpимep мoгaт дa бъдaт 
пocoчeни Fасеbооk, ĸoятo нacĸopo oбяви 

cвoя пpoeĸт Glоbаlсоіn, ĸaĸтo и бaнĸaтa 
ЈР Моrgаn, ĸoятo пoтвъpди, чe щe пycнe 
cвoи дигитaлни пapи – ЈРМСоіn.

Πo дyмитe нa Джиaн Чy 
ĸpиптoвaлyтитe щe ce пpeвъpнaт в 
aтpaĸтивнa aлтepнaтивa нa „cĸyчнитe” 
тexнoлoгични ІРО-тa пpeз пocлeднитe 
гoдини. Kaтo пpимep тoй пocoчвa тeзи 

нa Lуft и Ubеr, чиитo aĸции пocĸъпнaxa 
pязĸo cлeд дeбютa им нa фoндoвия пaзap 
пpeди мeceц.

„C paзoчapoвaниeтo c Ubеr и Lуft нa 
пaзapa xopaтa тъpcят нoви възмoжнocти 
зa тexнoлoгични влoжeния paзлични oт 
дoceгaшнитe”, ĸaзвa cпeциaлиcтът.

He нa пocлeднo мяcтo e 

нoвoтo дeлeнe нa bіtсоіn
ĸoeтo тpябвa дa ce cлyчи cлeд eднa 
гoдинa. B мoмeнтa „ĸoпaчитe” пoлyчaвaт 
12,5 битĸoйнa зa eдин paзшифpoвaн 
блoĸ. Cлeд вceĸи 210 xиляди блoĸa 
нaгpaдaтa нaмaлявa двoйнo, ĸaтo пopeд-
нoтo дeлeнe ce oчaĸвa ĸъм cpeдaтa нa 
2020 гoдинa.

Иcтopиятa пoĸaзвa, чe пpи пpeдишни-
тe дeлeния цeнитe тpъгвaт pязĸo нaгope. 
„Tpaдициoннo дeлeнeтo вoди дo двyци-
фpeн pъcт нa цeнитe. Koмбинaциятa oт 
тeзи тpи фaĸтopa щe дoвeдe дo тaĸaвa oт 
30 000 дoлapa”, cмятa Чy.

Bitcoin стартира на 31 октомври 2008 
г. и навремето звучеше като налудни-
чава идея. По това време е разгарът на 
световната финансова криза и вероят-
но именно нарасналото недоверие в 
традиционните банкови институции е в 
основата на ръста на криптопазара.

Биткойн направи много хора ужасно 
богати, а за други е удобно оръжие за 
анонимна търговия. Най-голямото по-
стижение на тази криптовалута е самото 
й съществуване и успех – тя доказа, че 
толкова закостенял сектор като финансо-
вата индустрия може да бъде раздвижен 
и развит.

Хopaтa нaиcтинa виждaт, чe Хopaтa нaиcтинa виждaт, чe 
кpиптoвaлyтитe нямa дa изчeзнaткpиптoвaлyтитe нямa дa изчeзнaт
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НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

А
мериканският съд не е 
уважил искането на бълга-
рина с германски паспорт 
Константин Игнатов да 
бъде пуснат под гаранция 
и той ще остане в ареста 

в Ню Йорк. Адвокатите на брата на 
създателката на OneCoin Ружа Игнатова 
внесоха неговото предложение за строг 
домашен арест под 24-часова охрана на 
17 юни, а на 27 юни прокурорите по де-
лото с писмо до съдията Едгардо Рамос 
изказват своите възражения, като след 
това до изслушването на 28 юни има и 
още по едно писмо от двете страни.

Накрая явно аргументите на обвине-
нието са надделели, защото съдията е 
отхвърлил искането. Засега няма стено-
грама от заседанието или детайлни мо-
тиви, като според местния журналист 
Матю Ръсел Лий, който е присъствал на 
заседанието, Рамос е задавал въпро-
си за произхода на средствата, които 
Игнатов е предлагал като гаранция – 20 
млн. долара, от които половината кеш 
и имоти.

На заседанието е присъствала и при-
ятелката на Игнатов Кристина Гунева. Тя 
е съдружник в създадената през 2017 г. 
кантора „Гунева, Атанасова, Ангелова”, 
правеща вписванията на свързаните с 
OneCoin български дружества в Тър-
говския регистър. Гунева е била заедно 
с друга жена, с която са си шепнели и 
жестикулирали при всяко изказване на 
прокурорите. Към искането за освобож-
даване под гаранция имаше приложени 
23 писма от роднини и приятели, сред 
които такива от самата Гунева, брат й 
и нейните родители. Самият Игнатов е 
бил 

с белезници и 
затворнически дрехи

Предложението към съда беше Кон-
стантин Игнатов да наеме жилище в Ню 
Йорк, което да обитава с приятелката 
си. То да бъде охранявано денонощно 
от посочен от властите въоръжен екип, 
който ще има право да използва сила, 
в случай че Игнатов реши да напуска 
имота без разрешение. В предложе-
нието си Игнатов се съгласяваше, че 
ще бъде под домашен арест, при който 
до него да се допускат само одобрени 
посетители, да няма контакт със служи-
тели на OneCoin, с другите обвиняеми 

по делото без присъствието 
на адвокати, нито с известни 
жертви или свидетели. Други 
условия бяха да не ползва 
телефон, интернет и компю-
тър, освен за да се запознава 
с материали по делото и да си 
подготвя защитата. Освен това 
Игнатов се ангажира да преда-
де паспорта си, да бъде следен 
с електронна гривна и по всяко 
време жилището му да може 
да бъде претърсвано. Към това 
се добавят и 20 млн. долара 
гаранция, зад която да застанат 
с подписите си пет финансово 
отговорни лица. Освен това тя 
щеше да е подплатена и с 1.5 
млн. долара под формата на 
имоти на приятели в САЩ и 8.5 
млн. долара кеш.

Според становището на про-
курорите обаче не само при 
тези, а и при никакви условия 
не може да има достатъчно 

сигурност, че обвиняемият ще се яви 
пред съда и че обществото ще е защи-
тено. Очаквано се изтъква липсата у 
Игнатов на гражданство или връзки със 
САЩ и същевременно връзките с други 
държави, които 

не екстрадират 
обвиняеми в САЩ

(такива са Германия, чийто гражданин 
е Игнатов, и Обединените арабски 
емирства). Адвокатите на Игнатов са 
посочили, че той е готов писмено да се 
откаже от правата си по екстрадиция 
от всяка страна, но властите считат, че 
такива документи нямат юридическа 
стойност и в практиката не работят.

Също така като рискове са посоче-
ни, че Игнатов разполага със солидни 
средства зад граница, както и опита 
му с чести международни пътувания, 
а също и че е лъгал пред американ-
ските гранични и следствени служби 
преди и след като е бил арестуван на 
6 март. Очаквано минус за Игнатов е и 
че сестра му Ружа (която той е описал 
като неговата „най-добра приятелка”) е 
в неизвестност, като изчезва скоро след 

Известен наркобос изплувал Известен наркобос изплувал 
И срещу $20 млн. гаранция съдът в Ню Йорк отказа да И срещу $20 млн. гаранция съдът в Ню Йорк отказа да 
пусне Константин Игнатовпусне Константин Игнатов

Константин Игнатов и Ружа Игнатова

Константин Игнатов
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като в САЩ са й повдигнати обвинения 
през октомври.

За предложените средства пък про-
курорите обръщат внимание на съда, 
че вероятно идват от същата престъпна 
дейност. Самият Игнатов е заявил на 
предишно изслушване, че „гаранцията 
не е проблем, тъй като семейството 
може да прати каквато и да е сума да я 
покрие”.

Новите моменти
Интересното в изложението на 

американските прокурори са няколко 
нови момента, които досега не бяха 
налични в публичните обвинителни 
актове и другите документи по делата 
срещу Константин и Ружа Игнатови и 
американския адвокат Марк Скот, за 
който се твърди, че е изпрал около 400 
млн. долара незаконно придобити чрез 
OneCoin. От неговия арест през мина-
лата година за пръв път официално се 
разбра за разследванията в САЩ на 
криптовалутата, която според обвине-
нията е хибридна „Понци схема“, ощети-
ла свои жертви с милиарди долари.

На първо място, за пръв път изчез-
ването на Ружа Игнатова директно се 
отдава на изтекла към нея информация, 

че е разслед-
вана в САЩ. 
„Разследването 
ни разкрива, че 
Ружа и други 
лица в OneCoin 
са получили 
неоторизиран 
достъп до 
иначе конфи-
денциална 
информация 
за следствени-
те действия. 
Скоро след 
като й е вне-
сено секретно 
обвинение на 
12 октомври, 
тя напуска 
България и не 
се е появявала 
публично отто-

гава”, се казва в документа.
От него не става ясно откъде е евен-

туалният теч и дали е от българските 
власти. Това обаче не е изключено, като 
се има предвид друга информация в 
прикачената към писмото стенограма 
от предходно изслушване на Игнатов от 
съдия в Лос Анджелис на 7 март – ден 
след задържането му, където се решава 
за изпращането му в Ню Йорк да бъде 
съден.

„Последното нещо, което ще спомена 
за опасността (бел. ред. – на Игнатов), е, 
че според нашето разследване вярва-
ме, че обвиняемият е пряко свързан с 
важни играчи в 

източноевропейската 
организирана 
престъпност

Началник на сигурността на OneCoin 
е голям международен наркотрафикант 
и всъщност именно този началник на 
сигурността е замесен в изчезването 
на сестрата на обвиняемия, когато тя се 
укрива от повдигнатите й обвинения. 
И ние знаем, че той познава и говори 
с началника на сигурността, защото 
номерът му беше открит в телефона на 
обвиняемия”, казват прокурорите пред 
съда.

И тук не е посочено кой е твърдени-
ят от САЩ наркотрафикант. Донякъде 
описанието се покрива с Христофорос 
Аманатидис-Таки, чиито имотни връзки 
с OneCoin и Ружа Игнатова са описвани.

За да засилят твърдението си, че 
Игнатов би бил готов на всичко, за да 
се укрие от правосъдието, прокуро-
рите заявяват още, че разследването е 
открило „система от регулярно ко-
рупционни плащания към държавни 
чиновници по цял свят, с което да се 
улеснява измамната схема на OneCoin”.

Друг нов момент, който цели да 
покаже, че Игнатов има силен мотив 
за бягство, е, че САЩ вероятно ще му 
повдигнат и още обвинения за пране 
на пари. Понастоящем той е обвинен в 
сговор за извършване на измама, което 
може да му донесе максимум 20 години 
затвор, но ако се добавят и още престъ-
пления, срокът може да се удължи.

в US разследването на Ружа в US разследването на Ружа 
Игнатова и брат йИгнатова и брат й



Е
дин проект за учебник по 
история за 10 клас показа, че за 
трийсет години вървим рачеш-
ката – не напред, а назад – към 

светлото минало.
От цитираните по медиите пасажи 

от въпросния учебник става ясно, че в 
България през периода 1944-1989 г. се 
е строяло едно красиво, справедливо и 
благоденстващо общество. Период на 
трудов подем и бригадирско движе-
ние, на индустриализация, на културен 
разцвет… Страната се нарежда сред 
развитите страни, образованието и 
здравеопазването са безплатни, има 
социално равенство и всички ходят на 
море…

Към тая светла картина на светлото 
минало са добавени като лек грим 
някои сенки – имало някакви невин-
ни жертви веднага след преврата на 
9 септември, имало тук-там лагери и 
изселвания, нямало опозиция… Но 
народът живеел много добре, защото 
Тодор Живков мислел за него.

Това, най-общо казано, го пишело в 
проекта за учебник на изд. „Булвест” с 
авторки Искра Баева и Евгения Кали-
нова.

А нямало нищо за Живковото 
решение да ни прави 16-а съветска 
република, за възродителния процес 
и насилствената смяна на имената на 
българските турци, за националната 
катастрофа, до която бе доведена 
България в края на 80-те. Не се говори 
за репресиите на ДС срещу инакомис-
лещи, за забраната за пътувания, за 
липсата на свобода…

Ето това щяха да учат децата ни, ако 
не се беше вдигнал шум. Министер-
ството на образованието се задейства, 
навреме спря проекта на злополучния 
учебник и го върна за поправки и 
доработка.

Засега реставрацията на миналото в 

главите на учениците се отлага – вре-
менно. До следващия учебник. Който 
съвсем скоро ще се появи и едва ли ще 
е по-различен от този – пак оценката 
за периода ще е замазана, а не катего-
рична.

Уж има закон, приет от Народното 
събрание през 2000 г., с който комунис-
тическият режим  в България е обявен 
за престъпен, но на кого му пука – зако-
нът си остана пожелателен, нещо като 
декларация без правни последствия за 
онези, които го нарушават. Да сме чули, 
че някой е подведен под отговорност 
за пропаганда на комунистически идеи 
или за размахване на червени знамена 
и комунистически символи? То тогава 
трябва да бъде подведена цялата БСП 
– всяка година на Бузлуджа симпатизан-
тите й манифестират под портрети на 
Ленин, Сталин и Живков, под сърпове, 
чукове и червени байраци.

В другите бивши соцстрани отдав-
на си изясниха миналото, дадоха му 
оценка и вървят напред, а у нас какво 
правим? Замазваме с голямата баданар-
ка. И реставрираме…

Друго в държавата може и да не 
върви, но реставрационните работи по 
миналото си вървят като по план. От 
петилетка на петилетка.

Днес Живков ще се появи като бла-
годетел в учебник, утре внучката му ще 
удари камбаните на „Знаме на мира” и 
ще рече колко е направено за децата 
от Незабравимата й майка. Вестник ще 
припомни я за Цола Драгойчева, я за 
Борис Велчев – как мислели не за себе 
си, а за народа. Ще излезе книга от син 
на член на Политбюро, която пак ще 
разкаже колко чисти и безкористни 
са били политиците по онова време… 
Ще се появи мемоар на генерал от ДС, 
който ще опише ченгетата от службите 
като доблестни защитници на родината. 
А БНТ ще излъчи поредната Богоми-
лрайнова шпионска драма-възхвала за 
разузнавача Емил Боев… Или пък „На 
всеки километър”…

А в небето ще литнат съветски 
самолети от миналото,под погледа на 
държавния ни глава летец в юбилейно 
авиошоу, за да си кажат зяпачите: „Ех, 
какви самолети ни даваха навремето 
без пари, а сега трябва да вадим мили-
арди, за да ги купим!”…

Така си живеем в светлото минало и  
нямаме национална доктрина за бъде-
щето – защото сме нация в реставрация.

МИХАИЛ ВЕШИМ

блог   

Нация в 
реставрация
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казана дума

„Ако има жена Далай 
Лама, тя трябва да бъде 
по-привлекателна.“

Тибетският духовен водач 
Далай Лама коментира 

своя наследник в интервю 
за BBС. По-късно той се 

извини, защото думите му 
бяха приети за сексистки

„На Балканите от талантливи 
футболисти правим дървета, а в 
Холандия правят точно обратното.”

Треньорът на „Ботев” (Пловдив) Желко 
Петрович след победата с 1:0 срещу 

„Витоша”

„Какво са виновни 
политиците, че не живеят 
на палатка в обществения 
парк? Твърде бързо 
раздаваме присъди в 
нашето общество.”

Министърът на 
правосъдието Данаил 

Кирилов, след като 
Комисията за борба с 

корупцията не установи 
нарушения при проверките на 
апартаментите на властта

„Мога да те возя и на джипката, чакай, да 
не избегаш, ей.” 

С тези думи се обърна премиерът Бойко 
Борисов към придружителката си при 

обиколката в индустриалната зона на 
Божурище

„В края на краищата Европа е жена.”
Досегашният председател на Европейския 

съвет Доналд Туск, след като лидерите на ЕС 
решиха два от висшите постове в съюза да 

отидат при жени



Е
дуардо Посо, 
симпатично мом-
че от Флорида, 
което имало 
всички шансо-
ве да израсне 

щастлив, да завърши училище 
и да поеме пътя си в живота, 
издъхна едва 12-годишен в 
индийска болница през май. 
Лекарите произнасят часа на 
смъртта му и констатират, че 
Едуардо е убит, като прекарал 
няколко кошмарни дни на 
глад, физическо и психическо 
насилие.

Извършителите на тежкото 

престъпление – собственият му баща и 
новата му съпруга. Според разследва-
щите детето било държано завързано в 
банята, а причината за смъртта му била 
недохранване и липса на медицински 
грижи. Едуардо имал синини и разкъсва-
ния по цялото си тяло.

Родната му майка така и не разбрала, 
че Едуардо е напуснал Флорида. Новото 
му семейство живеело в Кокомо, Индия, 
където баща му и настоящата му съпруга 
работили за пътуващ цирк и раздавали 
рекламни материали по улиците на 
азиатската държава.

Напуснали Флорида, защото имали 
системни 

проблеми със социалните 
служби

в американския щат. Как точно са излез-
ли от страната? Не е ясно!

След арестите бащата и мащехата 
били разпитани. По думите на жената на 
23 май – ден преди Едуардо да почине, 
12-годишното момче се разболяло и 
било толкова слабо физически, че не 
можело да се храни.

На следващия ден било намерено 
посиняло и студено, а баща му ведна-
га го отвел до болницата. Приели го в 
безсъзнание, а малко след това лекарите 
обявили, че е мъртво.

В дома на семейството разследващите 
намерили въжета, вериги, белезници 
и електрошок. В телефона на мащехата 
бил намерен и видеоклип, на който се 
вижда как Едуардо лежи завързан в 
банята. Инструментите за мъчение на 
момчето били намерени в кутия под 
леглото. Властите открили и съобщение 
на телефона: „Едуардо почти се беше 
измъкнал от оковите.”

Според показанията на обвинената 
в убийството на 12-годишното момче 
мащеха Едуардо бил 

системно пребиван с 
колан

от баща си.
Родната майка на Едуардо знаела, че 

бившият й съпруг е агресивен спрямо 
децата. Това била и една от причините 
двамата да се разделят, съобщава CNN.

След развода им бащата получил 
пълно попечителство над Едуардо и 
сестра му.

Видяла го за последно на Деня на 
благодарността през 2017 година. Мом-
чето говорило малко, било уплашено. 
Изглеждало много слабо и обяснило, че 
яде зърнена закуска за вечеря.

„Никога не ми е минавало през ума. 
Как можеш да причиниш нещо подобно 
на собственото си дете – да го оковеш, 
да го умориш от глад…?”, разказва май-
ката пред CNN.

Едуардо Посо – едно Едуардо Посо – едно 
момче от Флорида, момче от Флорида, 
убито от баща сиубито от баща си

Родната майка на Едуардо е в шок

Бащата и мащехата на момчето

Детето било системно пребивано Детето било системно пребивано 
от татко си и новата му женаот татко си и новата му жена
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1
2,7 млрд. долара кеш и в имоти 
искат САЩ от мексиканския 
наркобарон Хоакин Гусман, 
по-известен като Ел Чапо. 
Той бе осъден след няколко-
месечен процес в Ню Йорк, 

по време на който свидетели разкриха 
подробности от зверските престъпления 
на наркобоса. След тях бяха мъчителни 
убийства на конкуренти, секс с дрогирани 
деца и сделки за тонове наркотици.

Сумата от 12,7 милиарда долара, която 
федерален прокурор поиска от Ел Чапо, 
е равносилна на  стойността на дрогата, 
която наркобаронът е продал в САЩ, по 
изчисление на властите.

Адвокатът на Гусман Джефри Личман 
обаче смята, че обявената огромна сума 
е по-скоро формална процедура, като 
властите в САЩ „не са проследили или 
открили и цент от тези 12,7 милиарда.“

Ел Чапо ще чуе размера на присъдата 
си на 17 юли, като е практически сигурно, 
че ще получи доживотен затвор.

Дребосъкът, което в превод означава 
прякорът на мъжа, е едва 160 см и е сочен 
за най-големия мафиот и наркотрафикант 
на всички времена, надминал дори леген-
дарния Пабло Ескобар. Поредното дело 
срещу него стана повод за разкриването 
на нови детайли от живота и чудовищните 
му престъпления.

Той израства по улиците на мекси-
канския щат Синалоа, в голямо и бедно 
семейство с четирима братя и две сестри. 
Редовно малтретиран от баща си, който 
гледа мак за опиум, Гусман прави първата 
си плантация с марихуана едва на 15 годи-
ни. Учи само до 3 клас, защото най-близ-
кото училище било на 100 км от дома му.

Ел Чапо дълго търпи тормоза на баща 
си, който харчел всичките си пари за пи-
ене и жени. Бъдещият наркобарон стоял 
в дома си единствено, за да пази по-мал-
ките си братя. Малко преди да стане на 20 
г. обаче чичо му Педро, който е пионер 
в наркотрафика в Мексико, го вкарва в 
престъпния свят.

Внесъл е в САЩ кокаин 

повече, отколкото всеки 
друг наркобос

Говори се за 500 тона от бялата 
дрога, чийто път започва от Колумбия и 
минава през Мексико, за да завърши по 
американските улици. Създаденият от 
Хоакин Гусман клан „Синалоа“ е свързан 
също така с производството, трафика и 

разпространението и на други наркоти-
ци – метамфетамин, хероин, екстази и 
марихуана. През последното десетилетие 
на миналия век той е най-мощният в цяла 
Латинска Америка, а в началото на 90-те 
Ел Чапо става един от най-търсените хора 
от правителствата на Мексико, САЩ и 
Интерпол.

За първи път е заловен през 1993 г. в 
Гватемала. Екстрадиран е в родината си, 
където е осъден на 20 години затвор по 
обвинения за убийства и наркотрафик.

През 2017-та, по искане на американ-
ските власти, Хоакин Гусман бе екстра-
диран в САЩ, където започна поредното 
дело срещу него.

Повдигнати са му обвинения за поне 
дузина убийства, за контрабандно вна-
сяне на кокаин в САЩ и за ръководенето 
на мащабна престъпна организация от 
затвора. Съдебните заседания по делото 
му бяха истинско изпитание за полицията 
в Ню Йорк, която предприема извънред-
ни мерки за охрана – тежко въоръжени 
федерални полицаи и кучета, обучени да 
надушват взривни вещества.

На свидетелската скамейка застана 
безкрайна върволица от свидетели – 
правителствени чиновници, оцелели 
от вълната на насилие, които разказаха 
подробно за жестокия начин, по който 
Ел Чапо оцелява в продължение на 20 
години в особено конкурентния свят на 
международния наркотрафик. Имената на 

свидетелите са заличени от официалните 
документи по делото, а самите те са под 
защитата на властите, защото членовете 
на наркокартела 

вероятно ще потърсят 
отмъщение

Някои от тях са държани в специални 
крила на затвори с максимална сигурност 
за тяхно добро, а други са в програма за 
защита на свидетелите. Картелът на Гус-
ман плаща на т.нар. „сикариос” – наемни 
убийци, които извършват убийства, напа-
дения и отвличания при предателство.

На заседанията присъства и жена му, 
която е наричана мексиканската Ким 
Кардашиян, тя често води и децата си да 
видят баща си в съда.

Ема Коронел Айспуро се 
омъжва за Ел Чапо, когато е 
на 18 г., а той на 53 г. Макар 
че е родена в Калифор-
ния, тя живее и израства в 
родината на родителите си 
– Мексико. Баща й е смятан 
за дясната ръка на Гусман. 
Красавицата е бивша кра-
лица на красотата.

През 2012 г. тя пътува 
до САЩ, за да роди там 
близначките, плод на лю-
бовта йс наркобарона. По 
това време американските 
власти са обявили награда 

от $ 5 млн.за главата на Ел Чапо. След 
екстрадирането му във Вашингтон, Ема 
неотлъчно присъства на съдебните засе-
дания срещу съпруга си, като се появява 
облечена по последна мода. Често е при-
дружавана от двете си дъщери. Заради 
пищните й форми и фешън залитанията е 
наричана мексиканската Ким Кардашиян.

Миналата година Ел Чапо направи огро-
мен цирк в съдебната зала, след като по 
време на едно от заседанията адвокатите 
му внесоха писмен иск, в който мафиотът 
иска от съдията 

да му разреши да 
прегърне съпругата си
Молбата бе отхвърлена като „противо-

речаща на всички“ процедури за сигур-
ност.

След като Гусман бе екстрадиран в Ню 
Йорк, властите решиха, че той трябва да 
бъде поставен в изолация в крило с ви-
сока степен на сигурност във федерален 
затвор в Манхатън, където са държани 
прочути терористи и мафиоти. Разбира 
се, така възникват известни трудности с 
логистиката – съдебната зала се намира 
от другата страна на Ийст Ривър във 
федералния съд в Бруклин. За да се яви на 
предварителното изслушване, заради Ел 
Чапо затварят изцяло Бруклинския мост, 
по който минават само полицейският кор-
теж и затворническата бронирана кола с 
Гусман, придружавани от линейка и екип 
на специалните части – всички следени от 
въздуха от полицейски хеликоптери.

Изчислиха печалбата на Ел Чапо Изчислиха печалбата на Ел Чапо 
в САЩ - $ 12,7 млрд. Искат му гив САЩ - $ 12,7 млрд. Искат му ги

Процесът срещу наркобарона извади на бял свят Процесът срещу наркобарона извади на бял свят 
нови подробности за него и за престъпленията мунови подробности за него и за престъпленията му

Жената на Ел Чапо Ема Коронел Айспуро
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14 
моряци загинаха при 
пожар в руска ядрена 
подводница със секретна 
мисия, за която властите 

в Москва съобщиха малко. В същото 
време те признаха, че със смъртта си 
14-имата са предотвратили „катастрофа 
с планетарен мащаб”.

Това бе обявено от командира на 
руския флот Сергей Павлов на погре-
бението им седмица след инцидента в 
Баренцово море, за който руските вла-
сти информираха с ден закъснение и за 
който дни наред не даваха подробности.

„С живота си те спасиха животите на 
колегитe си и плавателния съд и пре-
дотвратиха катастрофа от планетарен 
мащаб”, бяха точните думи на Павлов, 
предадени от петербургското издание 
„Фонтанка”.

Кремъл, който първоначално говоре-
ше за научноизследователски апарат, 
потвърди дни след инцидента, че става 
дума за ядрената подводница АС-12 („Ло-
шарик”). Тогава бе добавено, че мисията 
на моряците (необичайно голям брой 
офицери на борда) има строго секретен 
характер, но министърът на отбраната 
Сергей Шойгу уточни, че пожарът по ни-
какъв начин не е бил свързан с „ядрена-
та енергийна установка на този апарат” 
и са взети всички необходими мерки „за 
защита на реактора” при действията на 
екипажа.

Потърсен за коментар, прессекрета-
рят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че 
не са му били известни думите на Павлов 
на погребението. Според него обаче 
нямало индикация, че инцидентът е бил 
по-голяма заплаха. „Що се отнася до ре-
актора, няма проблеми с него”, каза той, 
цитиран от „Блумбърг”.

Няколко дни след инцидента стана 
ясно, че на борда на авариралата под-
водница е имало цели 

седем капитани първи 
ранг

почти толкова с по-нисък и един под-
полковник.

Защо толкова много капитани са били 
събрани на една подводница с научно-
изследователска мисия? За „Телевизия 
24” експерти обясняват, че дейността им 
е била достъпна само за хора с огромен 
опит в подводната служба. За изданието 
„Медуза” обаче наблюдатели на военния 

сектор правят други предположения – от 
тест на военно оборудване до проучване 
на отломки и кабели по морското дъно.

Според Михаил Ходарьонок, военен 
наблюдател в „Газета.ру” и бивш служи-
тел на Генералния щаб на въоръжените 
сили, обяснението вероятно е по-просто 
– „военни, с които успях да поговоря, 
казват, че това е научноизследовател-
ски апарат. Никакви бойни задачи не 
е решавал”, казва той. „Морското дъно 
е слабо изучено, затова дейността на 
апарата е била много важна за дейността 
на военноморския флот. Затова и има 
такива кораби в състава на Северния 
морски флот.”

Ходарьонок същевременно твърди, 
че според военните подводницата не е 
била атомна и това изглежда като исти-
на. Часове след думите му Кремъл обяви, 
че става въпрос за ядрена подводница.

Според Павел Фелгенгауер – военен 
наблюдател от „Новая газета” – вероятно 
е извършвана 

проверка на „някакви 
системи”

или „изпитания, пускови работи, 
(проверка) на новото оборудване”. Няма 
други мисии за военноморски съдове в 
Баренцево море, което е много плитко и 
подводницата „Лошарик” не би тряб-
вало да има задачи там. На мястото на 
спускането дълбочината е около 200-300 
метра, а тази подводница е пригодена за 
„километрови дълбочини”.

„Става въпрос за съвършено секретна 
военна част, която се формира, като 
се изхожда не от общи съображения, 
съществуващи в руската армия”, казва 
военният наблюдател Александър Голц. 
„Защото капитан 1-ви ранг е длъжност 
на старши офицер. Обикновено хора с 
такива длъжности командват или атомни 
подводници, или големи атомни крайце-
ри и така нататък. Всичко това говори за 
необичайния (характер) на тази част.”

Голц не смята, че е възможно екипа-

жът да се е занимавал с „боева работа” 
най-малкото защото няма на кого да 
противодействат в териториалните води 
на Русия. Фактът, че има толкова висши 
офицери обаче, „говори за това, че мани-
пулациите, които извършват, са достъп-
ни само на хора, които имат гигантски 
опит в подводната служба”.

Това може да се нарича научна дей-
ност, но не е „чиста наука”. Може да става 
дума за събиране на информация и това 
засяга всичко (отломки от изпитания на 
оръжия, каквито издирват всички раз-
узнавания по света и кабели например), 
което лежи на морското дъно.

Освен това на по-голяма дълбочина 
страните оставят сензори, които могат да 
указват пътя на подводниците на потен-
циалния противник. Дълбоко има и кабе-
ли за връзка и ако те бъдат проследени, 
„може много да се открие”, а при военни 
действия „унищожаването на тези кабели 
прекъсва възможността на потенциалния 
противник за комуникация”.

Смърт на руска атомна Смърт на руска атомна 
подводница и много въпросиподводница и много въпроси

14-те загинали моряци предотвратили „катастрофа 14-те загинали моряци предотвратили „катастрофа 
от планетарен мащаб“от планетарен мащаб“

Изваждането на авариралата подводница

Погребението на загиналите моряци Руският президент Путин и военният министър Шойгу
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Хая – принцесата на Дубай, Хая – принцесата на Дубай, 
която избяга с 31 млн. паундакоято избяга с 31 млн. паунда

Т
я е истинска принцеса, но 
не всяка принцеса има 
щастието да живее в света 
на приказките. Дори когато 
е дъщеря на истински крал, 
а съпругът й е един от най-

богатите мъже в света.
Принцеса Хая – сестра на краля на 

Йордания Абдула II – избяга и потърси 
убежище в Европа в опит да се спаси 
от брака си с шейх Мохамед бин Рашид 
ал Мактум, емир на Дубай и министър-
председател на Обединените арабски 
емирства.

45-годишната жена потърси помощ 
от германски дипломат и подаде 
молба за убежище в Берлин, но което 
е получила принципно одобрение. 
Едновременно с това принцеса Хая 
е кандидатствала за убежище и във 
Великобритания, тъй като предпочита 
да се премести да живее в Лондон. 
Според различни информации Хая се 
намира в британската столица

заедно с децата си
Джалила (11 г.) и Зайед (7 г.). Смята 

се, че тя е избягала и с 31 милиона 
паунда.

Напрежението около раздялата на 
Хая и Мохамед бин Рашид ал Мактум 
може да доведе до дипломатически 
скандал между Дубай и европейските 
столици.

Хая бинт Хюсеин е родена на 3 май 
1974 г., дъщеря е на йорданския крал 
Хюсеин и третата му съпруга кралица 
Алия. Завършила е университета в 

Оксфорд със специалност 
„Философия, политически 
науки и икономика”. В 
миналото е била профе-
сионална състезателка 
по конна езда, член е и на 
Международния олим-
пийски комитет.

На 10 април 2004 г. тя 
сключва брак с дубайския 
шейх и става една от съ-
пругите му. 69-годишният 
Мохамед бин Рашид ал 
Мактум има общо 23 деца 
(9 синове и 14 дъщери) 
от шест различни жени. 
Богатството му се оценява 
на 4,5 млрд. долара.

Само преди година 

една от дъщерите му, принцеса Латифа 
(33 г.), се опита да избяга от Дубай по 
море, но беше задържана малко преди 
да стигне до бреговете на Индия. Лати-
фа е планирала бягството си в продъл-
жение на години с идеята 

да стигне до Съединените 
щати

и да поиска убежище. Подобен опит е 
направила и една от по-големите й се-
стри Шамса през 2000 г., но пратеници 
на баща й също са успели да я открият 
в Кеймбридж и да я отвлекат. Оттогава 
тя не се е появявала на публични места, 
а според сестра й Латифа е държана в 
плен в продължение на осем години.

Самата Латифа беше в неизвест-
ност в продължение на 9 месеца след 

неуспешния опит за бягство, а под 
натиска на международната кампания 
в нейна защита Дубай допусна бивши-
ят комисар по правата на човека към 
ООН Мери Робинсън да се срещне с 
Латифа.

Засега германските власти отказ-
ват коментар по случая с бягството 
на принцеса Хая. Според медии от 
Близкия изток обаче Берлин е отка-
зал да изпълни искането на Дубай 
за връщане на принцесата, на която 
е осигурена охрана от службите за 
сигурност.

Според британски медии Моха-
мед бин Рашид ал Мактум е осъдил 
поведението на съпругата си в пост в 
Instagram профила си, в който се въз-
мущава от „предателството” й.

45-годишната жена е поискала убежище във 45-годишната жена е поискала убежище във 
Великобритания с двете си децаВеликобритания с двете си деца

Принцеса Хая и съпругът й шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум Принцеса Хая с децата си

Принцеса Хая и съпругът й шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум



Б
огатият финансист Джефри 
Епстайн, който е вписан в 
регистъра с извършители 
на сексуални посегателства, 
беше арестуван в събота 
вечерта в Ню Йорк. Той бе 

обвинен от федералната прокуратура в 

трафик на хора с цел сексуална експлоа-
тация и заговор.

Епстайн е богат мениджър на хедж 
фондове, който някога беше приятел с 
бившия президент на САЩ Бил Клинтън, 
британския принц Андрю и сегашния 
президент на САЩ Доналд Тръмп. Преди 
дни финансистът беше изпратен във 
федерален арест. Някои от обвинени-
ята срещу него датират отпреди десет 

години.
Арестът беше извършен след нов 

преглед на някога пазеното в тайна спо-
разумение, което финансистът сключи с 
прокуратурата. През 2008 г., много преди 
движението #MeeToo да започне да вади 
на светло престъпленията на мъже като 

него, той се призна за виновен пред съда 
във Флорида по обвинения, че е подтик-
вал и доставял с цел проституция лица 
на възраст под 18 години. Споразуме-
нието сложи край на разследване, което 
можеше да доведе до доживотен затвор 
за Епстайн.

Вместо това той беше 

осъден на 13 месеца затвор

и трябваше да плати обезщетения на 
десетки от някогашните си жертви. Освен 
това беше включен в регистъра на извър-
шителите на сексуални посегателства.

През 2014 година примката около 
него отново започна да се затяга. Тогава 
млада жена на име Вирджиния Робъртс, 

женена и майка на 3 деца, подаде иск във 
Федералния съд на Флорида и под клетва 
даде показания, че като малолетна е била 
вербувана да удовлетворява сексуалните 
желания на милиардера и приятелите му.

Според Робъртс сред тези приятели 
е бил и херцогът на Йорк (принц Анд-
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Джефри Епстейн – сексуалният Джефри Епстейн – сексу
насилник с влиятелни приятелинасилник с влиятелни при

Кой е той и как има толкова влиятелни прият

62-годишният осъждан за сексу-
ални престъпления милиардер 
е без висше образование и без 

ясно обяснение откъде е натрупал богат-
ството си. При все това той е в един кръг 
с принцове и държавни ръководители, 
живее в огромни имения, а мрежата му от 
контакти е надълбоко в политическите, 
научните, академичните и бизнес средите.

За мъжете с власт предложението на 
Епстийн изглежда е прекалено изкусител-
но – частен самолет и частен остров на 
Карибите, където си в “5-звезден хотел, 
млади момичета те масажират и не пла-
щаш за нищо”. И започват да изскачат все 
повече изненадващи имена на гости на 
тези партита за затворен кръг приятели.

Световнопризнатият физик Стивън 
Хокинг,  присъствал на конференция, ор-
ганизирана от Епстийн, е сниман по време 
на барбекю на Острова на греха, както 
вече е наричано имението на богаташа.

На снимката освен Хокинг са Дейвид 
Грос, американски учен и Нобелов лауре-
ат, както и професорът от Харвард Лиса 
Рандъл. Други двама носители на Нобе-
лови награди Джерард т’Хоофт и Франк 
Вилчек също са се забавлявали в имение-

то. Списъкът с изтъкнати преподаватели и 
учени продължава с още имена.

Милиардерът, приятел с Кевин Милиардерът, при
Спейси, Доналд Тръмп и Бил Спейси, Доналд Тръ
Клинтън, отново е зад решеткитеКлинтън, отново 

Вирджиния Робъртс преди и сега

Някои от жертвите на сексуалните схеми на милиардера



рю), петият по реда за наследяване на 
британския трон, както и прочутият 
адвокат Алан Дершовиц. Бъкингамският 
дворец на няколко пъти отрече катего-
рично твърденията на ищцата. Дершовиц 
директно заведе дело за клевета.

Вирджиния Робъртс обясни, че от 1999 

г., когато е още на 15 
години, е прекарвала 
голяма част от времето 
си на личния самолет 
на Епстийн, наричан 
“Лолита експрес”. По 
думите й тя участвала в 
оргия с принц Андрю на 
частния остров Литъл 
Сейнт Джеймс. И не 
е била единствената 
малолетна.

През 2014 година сп. 
“Нюзуик” коментира, че 
поведението  на принца 
след избухването на 
скандала е леко стран-
но. Така например на 
въпрос дали би отрекъл 
думите на Робъртс под 
клетва, той не обелва 
дума. За изданието 

е интересно как въобще се е стигнало 
дотам, че Андрю да е близък приятел с 
Епстийн, но, от друга страна, в имението 
на милиардера са били 

хора като Бил Клинтън и 
Стивън Хокинг

Дълго време Епстийн живее в лукс, но 
никога не носи костюм и не се показва 
под светлината на прожекторите. Тогава в 
живота му се появява Гизлейн Максуел – 
жената, която променя стила на финан-
систа. Твърди се, че дъщерята на самоу-
билия се медиен магнат Робърт Максуел 

е катализаторът за превръщането на 
Литъл Сейнт Джеймс в Острова на греха.

Има подозрения, че Максуел е из-
пълнявала ролята на сводник и дори се 
включвала в оргиите с малолетни. Тя е 
човекът, който проправя пътя на Епстийн 
към хайлайфа – сред близките й, които 
води на острова, са лорд Менделсън, До-
налд Тръмп, Кевин Спейси. С годините и 
с помощта на Максуел кръгът на Епстийн 
се разширява.

Но какво толкова е предлагал стран-
ният Джефри на своите богати и властни 
гости? Едва ли е било игра на скрабъл...
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Джефри Епстейн – сексуалният уалният 
насилник с влиятелни приятелииятели

“Най-опасният сексуален хищник в историята на САЩ“

Джефри Епщайн „може да е най-опас-
ният сексуален хищник в историята 
на САЩ“, написа преди години 

адвокатът на младата жена, решила да 
проговори, Виржиния Робъртс.

През май 2014 година прокурори пре-
дадоха 541 страници кореспонденция 
между тях и адвокатите на Епщайн от-
преди споразумението от 2008 г., когато 
американецът се размина със съдебното 
преследване. Разкриването на част от 
кореспонденцията е част от уважения 
на ищците иск за достъп до близо 15 000 
страници документация по делото.

Вестник Times тогава писа, че сред 
писмата е имало едно от адвоката на Ви-
ржиния Робъртс, която твърди, че била 

принудена от Епщайн да прави секс с 
принц Андрю, в което американския 
милиардер е описан, като „най-опасния 
сексуален хищник в историята на САЩ“.

Писмото е от юли 2008 г. и гласи още: 
„Доказателствата показват, че в про-
дължение на поне четири години той е 
злоупотребявал с по три-четири момиче-
та на ден.“

„Той е нимфоман, който отдава цялото 
си свободно време на сексуалната злоу-
потреба с деца и използва невероятното 
си богатство и власт, за да примамва 
бедни, непривилегировани момичета, а 
после използва състоянието си, за да се 
предпази от ударите на закона“, продъл-
жава писмото.

По-същото време излезе информация, 
че Епщайн може да е упражнявал натиск 
върху свидетели по делото, за да укрие 
истината. Тогава The Telegraph пише, 
че адвокатите на Виржиния Робъртс 
са заявили, че доказателствата срещу 
милиардера били покрити, след като той 
задействал „политическите си и социал-
ни“ връзки.

Бъкингамският дворец на два пъти 
отрече твърденията принц Андрю да 
е спал с Виржиния Робертс три пъти за 
периода 1999-2002 г. (в Лондон, Ню Йорк 
и на частен карибски остров). А Сара 
Фъргюсън – бившата съпруга на принц 
Андрю – го нарече „най-добрият мъж на 
света“.

тели?
Епстийн държи да е близо до научния 

елит, тъй като самият той е бил учител по 
математика и физика. Роден и израснал 
на Кони Айлънд, той е посещавал реди-
ца лекции в областта на математика и 
физиката, но така и не се дипломира.

В средата на 70-те, докато преподавал 
в частно училище в Ню Йорк, един от 
родителите на негов ученик му предло-
жил работа на Уолстрийт. Бързо Епстийн 
се издига до финансов съветник на 
най-най-богатите. Сред клиентите му 
е собственикът на Victoria’s Secret Лес 
Уекснър. Приятелите му настояват, че 
е изключително умен, а освободеното 
му мислене кара другите да го считат за 
“арогантен” и “странен”.

Не след дълго учителят, превърнал 
се във финансов гуру, започва да 
живее в охолния свят на отбраното 
общество. Разполага с вила на Палм 
бийч, ранчо в Ню Мексико, апарта-
мент в Париж, остров в Карибско 
море и най-голямото частно жилище 
в Ню Йорк. Паважът пред дома му в 
Голямата ябълка е единственият, който 
не замръзва в целия град – защото е с 
отопление.

И „Анонимните“ с акция срещу него

На фона на педофилските скан-
дали с Джефри Епщайн в САЩ и 
Великобритания преди няколко 

години хакерската група „Анонимни-
те“ покани хората да се присъединят 
към продължаващата й мисия срещу 
педофилите #OpDeathEaters. Планът на 
хакерите бе да се съберат уличаващи 
доказателства срещу международни 
мрежи за трафик на малолетни и това да 
помогне за изправянето на извършите-
лите пред правосъдието.

„Целта на #OpDeathEaters е меж-
дународно, независимо и служещо 
на жертвите разследване“, казаха от 
„Анонимните“ в изявление. “Защитени 
кръгове за трафик на деца са ченгета, 

съдии, адвокати, духовници и държав-
ни служители, които се покриват един 
друг“, обявиха те.

Групата поиска създаване на база 
данни, която ще очертае установените 
връзки между различните случаи. 

Хакерите призоваха доброволците 
да помогнат с текущата работа, която 
е разделена на три етапа. Първият се 
отнася за събиране на „цялата факти-
ческа информация“, втората е да се 
„разпространи възможно най-много 
тази информация“, а третата стъпка е да 
се „създаде независимо международно 
разследване във всички сфери, които 
досега са изследвани правилно“.

Вирджиния Робъртс

Милиардерът, приятел с Кевин иятел с Кевин 
Спейси, Доналд Тръмп и Бил ъмп и Бил 
Клинтън, отново е зад решеткитее зад решетките



охладени зали ще направи кметството в Париж. Кметството предвижда и 
обособяването още от това лято на зали из целия град, предназначени за 175 
000-те жители на Париж, които са на и над 75 години, както и за бездомниците, 
които страдат най-много от жегите. И без рекордните горещини Париж е 
известен като „остров на горещината”. 

в цифри

38.338.34141

хотдога за 10 минути погълна състезателката по бързо ядене Мики Судо. Тя 
спечели своята шеста поредна титла в надпреварата в Ню Йорк сред жените. 
Надяждането се организира всяка година на 4 юли в Деня на независимостта. 
Мики Судо обаче  не успя да затвърди миналогодишното си постижение от 37 
погълнати сандвича.

участници се включиха в световния шампионат по стригане на овце 
в Дона, Централна Франция. Под огромна бяла палатка участниците, 
разделени на групи по 6-има души, се редуваха да стрижат 5000 овце. За 
целта трябваше да са наведени и да използват машинки за стригане или 
специални ножици.

3131323323

млрд. долара получава бившата жена на Джеф Безос – основателя на американската 
компания „Амазон“, която е най-голямата в света по оборот сред продаващите 
стоки и услуги чрез интернет. Макензи, която му беше съпруга в продължение на 25 
години, ще получи активи от компанията.  Джеф Безос запазва 12-процентов дял от 
капитала на стойност 114,8 милиарда и остава най-богатият човек в света. 
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А
мериканският президент 
Доналд Тръмп направи 
историческо посещение в 
Северна Корея, срещайки 
се с лидера Ким Чен-ън 
на негова територия. По 

време на срещата мнозина американци 
успяха да видят „скритото царство” Се-
верна Корея,  включително и предпаз-
ния апарат, който гарантира безопас-
ността на Ким.

Животът на Ким е обвит в мистерия и 
телохранителите му остават източник на 
безкрайно очарование.

По време на посещението на Ким 
в Сингапур през миналата година за раз-
говори с президента на САЩ начело на 

новинарските заглавия 
бяха дузината охранители
на Ким, които тичаха край неговата 
кола.

Според книгата „Великият наследник: 
Божествено съвършената съдба на 
брилянтния другар Ким Чен-ън” от ко-
респондента на „Вашингтон пост” Анна 
Фифийлд „Ким е получил идеята за този 
човешки щит от Клинт Истууд”.

„Като момче Ким е гледал филма In 
the Line of Fire („Под прицел“), в който 
Истууд играе агент на Тайните служби 
на САЩ, който пази президента Джон 
Кенеди, когато бе убит през 1963 годи-
на”, се казва в книгата на Фифийлд.

Да станеш телохранител на лидера на 
Северна Корея е изключително трудно. 
Според Лий Йонг Гук, бодигард на 
бащата на Ким Чен-ън - Ким Чен-ир, това 
е „по-трудно, отколкото да се премине 
през иглено ухо”.

Потенциалните новобранци са избра-
ни от военните и трябва да преминат 
през няколко теста за преценка на 
физическото здраве, зрението, външния 
вид, личността и семейния им произход 
според Фифийлд.

„Онези, които са наети за охрана на 
Брилянтния другар [Ким Чен-ън], трябва 
да имат отлични политически умения 
и да 

идват само от най-верните 
класи

Те трябва да са на същата височина 
като Ким и са единствените граждани, 
които имат право да носят огнестрелно 

оръжие близо до лидера.
Лий, бившият бодигард на Ким 

Чен-ир, казва пред ABC през 2018 г., че 
охранителите „трябва да боравят добре 
с оръжие, да владеят таекуондо, хвър-
ляне на нож, плуване и маршируване. 
Освен това те трябва да служат на Ким 
лоялно.

Телохранителите идват от Главното 
бюро на адютантите, или по-разговор-
но, от Централната партийна служба 
№ 6 според Би Би Си. Въпреки че са 
въоръжени с пистолети, те зависят 
основно от техните наблюдателни 
умения и нелегални методи – като 
ръцете и телата им – да се справят със 
заплахите.

Телохранителите са част от по-голя-
мото командване на Върховната гвар-
дия, което се състои от приблизително 
100 000 военни. Гвардията управлява 
редица заплахи за сигурността, с които 
Ким може да се сблъска според TIME.

Северна Корея предприема извън-
редни мерки, за да защити Ким Чен-ън, 
включително тестване на храната му, 
преди да му се сервира, обслужване на 
собствената му тоалетна, така че никое 
чуждестранно правителство не може 
да анализира негова ДНК и здравна 
информация.

Тичащите гардове и Ким Чен-ън Тичащите гардове и Ким Чен-ън 
– една идея на Клинт Истууд– една идея на Клинт Истууд
Охранителите, които бягат край колата на Охранителите, които бягат край колата на 
„Брилянтния другар“, са честа гледка„Брилянтния другар“, са честа гледка
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АЛЕКСАНДРА ОЛСЪН, 
Асошиейтед прес

 

П
етдесет години след 
като човек за първи път 
стъпва на Луната, компа-
ниите все още се опитват 
да изкарат пари от това 
събитие.

Вниманието на стотици милиони 
хора бе приковано, когато „Аполо 11“ 
кацна на Луната на 20 юли 1969 година. 
Естествено маркетинговите специали-
сти сграбчиха този шанс, за да продават 
продуктите си – от коли и телевизори 
до зърнени храни и обвитата в мрак 
навремето енергийна напитка Tang.

Тази година те отново са на тази въл-
на, тъй като се навършват 50 години от 
гигантския скок на човечеството.

Срещу космическата цена от 34 600 
долара е пусната лимитирана серия на 
Omega Speedmaster в чест на ръчния 
часовник, който Бъз Олдрин носи на 
Луната. „По-земно” предложение е би-
рата Budweiser Discovery Reserve, която 
съживява рецепта от 60-те и на опаков-
ката й има 11 символични звезди.

Lego пуска забавен конструктор, от 
който се прави апарат за кацане на Лу-
ната NASA „Аполо 11“. Nabisco предлага 
нежно лилави бисквитки Marshmallow 
Moon Oreo. А кой не се нужда е от тени-
ска „една малка стъпка”

чорапи с ракетата „Сатурн V“
или преносима чаша „Аполо 11“?

Да си го кажем напълно сериозно, 
някои марки са истински горди, че са 
били част от първото кацане на Луната.

Часовниците Speedmaster на Omega 
са емблематични за космическите 
пътувания, откакто NASA ги избра за пи-

лотираните си мисии през 1965 година, 
след като други часовници не преми-
наха теста. През 1970 година екипажът 
на злополучната мисия „Аполо 13“ из-
ползва Speedmaster, за да измери 14-те 
секунди работа на двигателя, които им 
позволяват да се подготвят за връщане 
на Земята...

Златният Speedmaster на Omega е 
версия на часовниците, която компани-
ята подарява на астронавтите на гала-
вечеря през 1969 година. Сравнително 
по-скромният часовник от неръждаема 
стомана на стойност 9650 долара е с 
лазерно гравирано изображение на 
Олдрин, слизащ от апарата за кацане на 
Луната.

Ето ги и антигравитационните 
химикалки Fisher Space Pens, разрабо-
тени специално за мисиите „Аполо“. За 
космическите ентусиасти, любители на 
лукса, Fisher Space Pen Co. има 

лимитирана серия 
химикалки за $700

с удостоверен материал от космическия 
кораб „Аполо 11“. 

Да се върнем към 1969 година – и 
Omega, и Fisher Space Pen Co. бързо 
дадоха гласност на връзката си с „Аполо 
11“ с медийни и рекламни кампании, 
както и подизпълнители на NASA като 
Boeing и General Electric.

Stouff er’s осведомиха потребителите, 

че компанията е осигурила храната за 
астронавтите на „Аполо 11“, когато се 
върнат на Земята. Те пуснаха рекламна 
кампания с мотото „Всеки, който е бил 
на Луната, яде Stouff er’s”. 50 години 
по-късно марката на Nestle празнува 
с медийна кампания, в която споделя 
някои от рецептите от 1969 година.

И марките без пряка връзка с „Аполо“ 
не стоят безучастни към събитие, което 
проследяват почти всички домакинства 
в САЩ, имащи телевизор.

През 1969 година Zippo пуска запалка, 
с която се приветства мисията на „Аполо 
11“ и нейните астронавти. Половин век 
по-късно Zippo продава лимитирана 
серия 14 000 запалки в чест на годишни-
ната на цена 100 долара всяка.

Krispy Kreme, която казва, че е 
предлагала понички на наблюдаващи 
на живо изстрелването на „Аполо 11“, 
измисли нов сладкиш, като напълни 
класическата си 

поничка с крем в чест на 
годишнината

След 1972 година пътуването на 
хората в Космоса е ужасно скучно. 
Ние обикаляхме и обикаляхме Земята 
толкова много пъти, а това не е инте-
ресно на хората, казва Дейвид Мърмен 
Скот, маркетингов стратег и съавтор на 
книгата „Маркетинг до Луната”, който 
проследява усилията в областта на 
връзките с обществеността, свързани с 
мисията на „Аполо 11“. 

Скот все пак казва, че 50-ата годиш-
нина се случва на фона на възобновен 
интерес – NASA има планове да изпрати 
астронавти на Луната до 2024 година и 
до Марс през 30-те години на века.

А пък Lego проектира машината си за 
кацане на Луната като конструктор за 
големи, част от серията Creator Expert, 
насочена към възрастните. За децата на 
родители, които не познават свят без 
космически пътувания, датската ком-
пания пуска шест нови конструктора 
Lego City Mars exploration, проектирани 
в сътрудничество с NASA с футуристич-
ни ракети, които ще отведат хората на 
Червената планета...

Budweiser обяви амбициите си да 
стане 

първата бира на Марс 
като участва в експерименти за 
отглеждане на ечемик на Международ-
ната космическа станция. Марката на 
Anheuser-Busch видя маркетингов по-
тенциал в събуждането на патриотизма, 
който мисията „Аполо 11“ предизвика у 
американците в период на политическа 
поляризация...

Все пак гледането на първото стъпва-
не на човек на Луната е лично изживя-
ване на стотици милиони хора по света.

Това се случи благодарение на теле-
визията и точно тази връзка използва 
Samsung за медийната си кампания, с 
която представя телевизора си QLED 
8K, свързан с документалния филм на 
Си Ен Ен „Аполо 11“. 

50 години по-късно: Луната все 50 години по-късно: Луната все 
още е страхотна за бизнесоще е страхотна за бизнес

Производители на играчки, бира и часовници се Производители на играчки, бира и часовници се 
надпреварват с продукти за годишнинатанадпреварват с продукти за годишнината

„Аполо“ 11 кацна на Луната на 20 юли 1969 година

Лимитирана серия на ръчния часовник Omega Speedmaste, посветен на голямата датаБисквитките, с които „Орео“ отбелязва годишнината

Бирата в чест на годишнинатаКонструкторът на Lego, от който се прави апарат за кацане на Луната
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А
ко трябва да съм честен, 
знаех за кого наистина 
работя още от първия път, 
в който видях шефовете 
ми да влизат в офиса и да 
носят огромни количества 

пари. Беше като по часовник, всеки ден 
в 3 часа следобед 10 души се появяваха 
с милиони долари, а след това жена ги 
отнасяше до банката. Никой не зада-
ваше въпроси. В онзи момент вече бях 
убеден, че опасенията ми се потвърж-
дават – работех за наркокартел, раз-
казва 28-годишният Едуардо пред BBC. 
Винаги съм знаел за съществуването на 
наркокартелите, организирани прес-
тъпни групировки, които се занимават 
с трафик на наркотици, още от дете. За 
подрастващите в Мексико 

заплахата, които тези 
престъпни организации 

представляват
винаги е налице. През повечето време 
беше възможно да блокирам безкрай-
ните новинарски емисии или слуховете 
за кървави убийства, но когато най-
накрая това се промъкна в моя живот, 
се притеснявах, че няма да мога да 
избягам.

Израснах на място, където всички се 
познават и новините се разпространяват 
бързо. Разбрах колко опасни наистина са 
картелите, когато бях на около 15 г. Това 
беше през 2006 г., а новият президент на 
страната Фелипе Калдерон точно беше 
встъпил в длъжност. Той дойде на власт 
с обещанието да възстанови “върховен-
ството на закона” в Мексико, обявявай-
ки кървава война на наркотрафика в 
страната.

Спомням си, че беше решен да се бори 
с наркокартелите и изпращаше армията 
срещу тях. Той беше президент до 2012 
г., но битката продължи и след това. От 
2006 г. насам над 200 000 души са загина-
ли или се водят изчезнали в Мексико в 
резултат на войната срещу наркотиците. 
Картелите започнаха да се разделят на 
по-малки групировки, разширявайки 
първоначалните си райони на контрол. В 
исторически план повечето от северната 
част на Мексико беше под контрола на 
картела „Синалоа“, оглавяван от Ел Чапо, 
докато „Лос Сетас“ – картел, основан от 
дезертьори от армията, контролираше 
по-голяма част от източните райони. 
Контролираните райони се променяха 
и фрагментираха с появяването на нови 
групировки. Те се стреляха с автомати 
„Калашников“ в центровете на градовете 
– никога не бях виждал нещо такова. Хо-
рата бяха убивани, а телата им оставяни 
на улицата. Като тийнейджър си спом-
ням как се разхождах по улицата, а на 
известно разстояние се чуваха изстрели. 
Не видях момента на убийството, но 
след това видях тялото, което лежеше на 
улицата. Бях шокиран първия път, когато 
видях нещо такова, но за съжаление

скоро след това то 
се превърна в нещо 

нормално
За мен сега е шокиращо как това 

брутално насилие се беше превърнало 
в такава част от нашия живот. Мои по-
знати се страхуваха да започнат бизнес, 

защото членове на картелите след това 
идваха и се опитваха да ги изнудват.

Ако видеха, че имаш магазин напри-
мер, те идваха и искаха дял от печалбата 
в замяна на „защита“ – с други думи, „дай 
ми парите ти, иначе ще те убия“. Виждах 
ги наоколо и когато излизах по клубове 
с приятелите си. Обикновено това беше 
някой огромен тип със златни вериги, 
заобиколен от красиви жени, и се чудех 
какво го прави толкова привлекателен. 
Веднъж един ме заплаши. Той ме обвини, 
че съм взел напитка от масата на шефа и 
ми каза, че повече не иска да ме вижда 
там. Бях ужасен, избягах от клуба, а сър-
цето ми биеше лудо. Като дете исках да 
бъда археолог, защото обичам древната 
история.

Мисля, че се бях вдъхновил от фи-
лмите за Индиана Джоунс. Когато стана 
време да избирам по кой професиона-
лен път да поема, избрах нещо, което 

мислех, че ще ми 
носи повече пари – маркетинга. Мой 
приятел ми уреди работа в местно списа-
ние и не след дълго вече бях направил 
име в тази сфера. След това познат, който 
работеше за успешна рекламна агенция, 
сред чиито клиенти бяха и ресторанти, и 
барове, притежавани от наркокартели, 
ме попита дали искам да припечелвам 
допълнително, като му помагам с техни-
те рекламни материали. 

Картелите трябваше да се 
представят като редовни 

компании 
за да могат да изпират парите, които 
печелеха от незаконна дейност. Когато 
разбрах какво е заплащането ( 1300 до-
лара за един уикенд работа), не можах 
да откажа. Това са близо 25 000 мекси-
кански песо. Минималното заплащане е 
102 песо (5.3 долара) на ден.

Парите ме привлякоха. Бях на 21 г. 

и започнах да се перча, да живея като 
рокзвезда, да купонясвам и да плащам 
за алкохола на приятелите ми. Не се из-
несох от къщата на родителите ми обаче. 
Гледах да не се набивам много на очи, за 
да не ми задават въпроси. На онзи етап 
имах подозрения, че тези хора работят с 
наркокартелите, но не чувствах, че съм 
част от това – всичко, което правех, беше 
да им помагам да рекламират баровете и 
ресторантите си.

Родителите ми се притесняваха от 
моя начин на живот и от хората, за 
които работя. Казаха ми да внимавам, 
но отначало всичко беше наред. Не се 
срещах с никого от картелите, просто си 
вършех работата и си получавах парите. 
Няколко седмици по-късно един от 
шефовете влезе в офиса. Веднага усетих, 
че нещо не е наред и че не мога да му 
имам доверие. Беше облечен от глава до 
пети в дизайнерски дрехи и беше дошъл 
с луксозна кола… Тези типове обожават 
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да парадират с парите си – някои хора си 
мислят, че са модни икони. Когато някол-
ко членове на картели бяха арестувани 
с тениски на един определен дизайнер 
през 2010 г., всички след това искаха да 
имат такива. В Instagram дори има хаштаг 
#narcofashion.

Попита ме дали искам допълнителна 
работа и пари. Каза, че щял започне да 
организира концерти с мексиканска 
фолклорна музика и искаше да помагам 
с рекламата. Понякога наркобароните 
поръчват на тези певци, известни като 
corridos, да пишат песни за тях. В някои 
части от Мексико е незаконно такива 
песни да се пеят.

Те възхваляват насилието в света на 
картелите. Тази практика също така е 
опасна. Певци са били убивани от кон-
курентни наркокартели, защото пеят за 
неправилния наркобарон.

На онзи етап не знаех 

доколко общо с картелите 
ще имат тези концерти

Те се провеждаха в местни ферми, а на 
тях присъстваха по около 30 000 души. 
Започнах да ходя на концертите, а там 
имаше въоръжени типове, които бяха 
охрана. Не се чувствах в безопасност 
– това бе първият път, в който започ-
нах да се страхувам, че мога да умра, 
защото човек не знае кога може да се 
появи конкурентен картел и да започне 
стрелба или пък да дойде полицията. 
Нито едно от тези неща не се случи, но 
знаех, че има вероятност. Странното е, 
че в същото време се чувствах защитен 
заради цялата тази охрана. Да бъда с 

тези типове също така беше забавно, ако 
не исках да си спомням какви всъщност 
са те. След като започнах да ходя на 
работа по концертите, те започнаха да 
ме водят заедно с моите колеги на изис-
кани ресторанти и барове. Винаги обаче 
бях наясно, че някой от тях може да ме 
застреля, ако поиска.

Моралният аспект от това, че работех 
с тези хора, влияеше сериозно и на пси-
хиката ми. Колкото повече се сближавах 
с тях, толкова по-убеден бях, че са част 
от наркокартел. 
Въпреки че не се 
занимавах с нищо 
лошо – като тра-
фик на наркотици 
или убийства, и 
не ги виждах и те 
да правят такива 
неща, аз знаех, че 
те се случват някъ-
де. Не бях член на 
някаква престъп-
на организация, 
но участвах, тъй 
като ми плащаха с 
техните пари.

Усещах, че е 
нередно

На този етап 
вече ходех по-
често в офиса и 
тогава виждах 
типовете с много 
пари. Босът също 
така ме заведе в 
някакви имения, 

които строеше в планината – бяха огро-
мни. Видях и неговия шеф – големия бос, 
няколко пъти. Той не участваше пряко и 

основно движеше бизнеса 
от къщата си 

Имаше ягуар за домашен любимец и 
красива съпруга.

Попитах моя шеф: „Участваш ли в нар-
кокартел?“ Отговорът му бе двусмислен. 
„Искаш ли да знаеш повече, или искаш 
да се преструваш, че не знаеш нищо?“, 
попита ме той. Огледах се неловко нао-
коло, мислейки си за сложната ситуация, 
в която се намирам. Казах му: „Да се 
преструваме.“ 

Продължих, но се чувствах все по-не-
ловко. Не исках вече да се занимавам с 
това, но се опасявах, че ако напусна, това 
може да бъде опасно. Започнах да се 
дистанцирам от колегите си в рекламна-
та агенция. Вече не се чувствах защитен 
около тези типове – бях наясно, че ако 
някога потърся помощта им, след това 
ще им дължа услуга вечно. Освен това не 
съм човек, който се забърква в непри-
ятности, и всичко това започваше да ми 
идва в повече.

Един ден получих обаждане от шефа. 
„Искаш ли да продължаваш да работиш 
за нас?“, попита той. Поех си дълбоко 
въздух и реших да кажа истината. „Ако 
трябва да съм честен, не искам.“ „OK, ус-

пех!“, отговори той. Казах му, че ще отида 
до офиса, за да си взема компютъра и 
фотоапарата, с който правех рекламните 
снимки. Последва пауза. „OK“, каза той 
отново. „Успех.“

Започнах да се паниксьовам. „Какво 
имаш предвид? Това са моите неща“, 
попитах. „Да, но са в моя офис“, отгово-
ри той. Усетих, че сякаш ме заплашва 
и може да ми се случи нещо лошо, ако 
отида до офиса. Реших, че беше прека-
лено опасно, така че не си взех нещата. 
Оборудването беше скъпо, но не си 
заслужаваше риска. Работих за тях около 
осем месеца.

Когато има терористично нападение, 
новината обикаля света, а мексиканците 
се разчувстват и започват да изпра-
щат подкрепа в социалните медии до 
Париж или Лондон, или където и да е. 
Това обаче ме кара да се замисля, че не 
гледаме собствената си страна. Ако тук 
има убийство, хората си казват: „О, една 
глава се търкаля по улицата.“ Обичам 
Мексико, но мисля, че е тъжно, че сме 
толкова свикнали с това. Това, че разказ-
вам моята история, може би ще помогне 
на хората да осъзнаят какъв е животът 
в Мексико и как нещо ужасно може да 
изглежда почти нормално. Радвам се, че 
вече не съм част от този свят. 

(Имената в статията са променени.)

Собствениците на магазини дават дял от печалбта срещу защита



П
едикюрът: 7 грешки, 
които допускате

Понякога ги допускат и 
в салоните за красота

Летни горещини са 
тук, а с тях и сандалите и 

свободата на босите крака. Но заедно с 
всичко това се завръща и задължението 
жените да се погрижат за стъпалата си 
и за красотата на ноктите си. Тези грижи 
често са съпроводени с грешки, които за 
щастие могат да бъдат избегнати. Ето ги:

1. Използвате пилата на 
мокри стъпала

Често срещана грешка е да влизате с 
пилата за стъпала в банята и да търкате 
петите под душа, когато кожата е по-
мека. По този начин се наранява горният 
слой на кожата и не допринасяте за 

добрия външен вид на стъпалата. Пилата 
трябва да се използва преди баня, на 
суха кожа.

Интересното е, че тази грешка често 
се допуска и в салоните за красота, най-
често при неквалифицирани служители.

2. Не ексфолиирате
Кожата на стъпалата също трябва да 

се ексфолиира. Има специални продукти 
за крака, които можете да използвате. 
Ексфолиирайте поне веднъж седмично, 
в идеалния случай – два пъти. След екс-
фолииране нанесете хидратиращ крем 
за стъпала.

3. Режете кутикулите
Изрязването на кутикулите крие 

риск от инфекция или пренасяне на 
вирус, особено при недобре почистени 

инструменти. Затова ви съветваме да 
не позволявате на маникюристката да 
изрязва кутикулите. Вместо това тя може 
да ги избута с малко масло за кутикули 
и специален инструмент. Редовното по-
втаряне на тази процедура ще ви донесе 
също толкова добри резултати, колкото 
изрязването, но без риск да пипнете 
болест.

4. Пропускате да сложите 
основа и топ лак

Сигурна рецепта за нетраен педикюр 
е неизползването на основа и топ лак. 
Тези два продукта гарантират по-дълъг 
живот на вашия педикюр, а и предпазват 
ноктите. Не пропускайте тези два проду-
кта, когато си правите педикюр.

5. Не режете ноктите 
правилно

Често срещана грешка е ноктите на кра-
ката да се изрязват под формата на овал. 
Това почти сигурно ще причини враства-
не, което е много болезнено и понякога 
изисква дори лекарска намеса. Ноктите 
на краката трябва да се режат под права 
линия, за да избегне този проблем.

6. Слагате лака след 
киснене на краката

Често допускана грешка както при 
педикюра у дома, така и в салоните, 
е слагането на лак след киснене на 
краката. Дори да не ви се вярва, ноктите 
абсорбират вода и леко се разширяват. 
Това остава невидимо за невъоръжено-
то око, но е факт. Ако в този интервал от 
време се лакирате, лакът почти сигурно 
ще се напука. Изчакайте поне 20 минути 
след киснене на стъпалата, преди да 
нанесете лака за нокти.
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„Д
иор” показа новата си 
колекция висша мода във 
френската столица Париж. 

Много от манекенките, 
които минаха на модния 
подиум, носеха туники и 

сандали в опит да напомнят кариатиди. 
Върху белите туники на някои от моде-
лите бе бродиран изразът Are Clothes 
Modern? („Модерни ли са облеклата?“) 
на архитекта Бърнард Рудофски. 

Новата колекция отдава почит към 
увлечението на Кристиан Диор по 
архитектурата.

„Кариатидите са като архитектурни 
стълбове, които поддържат грацията 
в облеклото и стойката – заяви твор-
ческата директорка за колекциите за 
жени в „Диор” Мария Грация Киури. 
– Сила, комбинирана с грация – за мен 
това е красотата.” 

Представени бяха рокли, сака, кос-
тюми тайори, поли панталони, вечерни 
и бални тоалети. Повечето облекла са 
черни. Мрежести тъкани възпроиз-
веждат намерени в архивите на „Диор” 
мотиви от стари дантели. Бижутата са 
огромни и сюрреалистични. 

„Черното е предпочитаният от мен 
цвят, както и бялото – отбеляза Ки-
ури. – Това е цветът на елегантността и 
съблазняването.” 

Вниманието привлякоха също асиме-
трична бална рокля с украса от ламе в 
бронзов цвят, които създават впечатле-
ние за пламъци, и туники като носените 
от древните елини.

Снимки: БТА/AP

44 - 45

„Диор” – туники и спомен „Диор” – туники и спомен 
за стари дантелиза стари дантели

Новата колекция е почит към Новата колекция е почит към 
увлечението на Кристиан увлечението на Кристиан 

Диор по архитектуратаДиор по архитектурата

Мария Грация Киури
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B 
cъвpeмeнния cвят нoвитe 
тexнoлoгии пoмaгaт 
мнoгo във вcяĸa дeйнocт 
зa инфopмиpaнocт и 
coциaлнo oбщyвaнe. Ho 
cъщeвpeмeннo c тoвa 

cъздaвaт дoпълнитeлнo нaпpeжeниe нa 
paбoтнoтo мяcтo и извън нeгo.

Ето няколко съвета за дигитaлнaтa 
дeтoĸcиĸaция и нaмaлявaнe нa cтpeca.

Дeaĸтивиpaне на имeйлa
Haй-лecният нaчин дa се нaмaли 

cтpecът нa paбoтнoтo мяcтo e дa се 
изĸлючи бpoячът зa нeпpoчeтeни 
cъoбщeния. Πpoyчвaниятa пoĸaзвaт, чe 
нaй-виcoĸитe нивa нa cтpec ca cpeд cлy-
житeлитe, ĸoитo пpoвepявaт пoщaтa, и 
пpeз извънpaбoтнo вpeмe. Taĸa чe тoвa 
пpocтo дeйcтвиe e eднo oт нaй-вaжнитe 
cтъпĸи зa нaмaлявaнe нa нaпpeжeниeтo.

Обяд
Bтopият cъвeт e дa нe се зaбpaвя зa 

oбядa. Учeнитe нacтoявaт, чe нaй-дoбpи-
ят нaчин дa ce чyвcтвa човек пълeн c 
eнepгия e дa пpaви пayзи в paбoтнaтa 
cи дeйнocт oт вpeмe нa вpeмe.

Aĸтивиpaне на peжим 
„мoнax”

Идeятa зa вpeмeннo нaпycĸaнe нa 
paбoтнoтo мяcтo и pecтapтиpaнe нe 
мoжe дa ce нapeчe peвoлюциoннa. Ho 
нaпocлeдъĸ вce пoвeчe xopa oбядвaт нa 
ĸoмпютъpa, ĸoeтo caмo дoпpинacя зa 
cтpeca. Πpoфecopът oт Джopджтayнcĸия 
yнивepcитeт във Baшингтoн Kaл 
Hюпopт cмятa, чe тpябвa дa пoмиcлим 
дaли дa вĸлючим „peжимa нa мoнaxa”. 
Toвa oзнaчaвa дa ce нaмepи yeдинeнo 
тиxo мяcтo, ĸъдeтo ниĸoй и нищo нe oт-
вличa внимaниeтo, и дa се ceди тaм чac 
и пoлoвинa няĸoлĸo пъти ceдмичнo.

Cлeд тoвa мoжe отново дa се oтидe 
в oфиca и дa се ocъщecтвят cpeщи, дa 
ce прегледа пoщaтa и т.н. Аĸo пo тoзи 

нaчин ce пpoпycне cyтpeшният пиĸoв 
чac, това cъщo e пoлeзнo.

Oбщyвaне
Πoвeчeтo ĸoмпaнии тъpcят нoви нaчи-

ни зa yвeличaвaнe твopчecĸaтa eнepгия 
нa cлyжитeлитe cи, зa гeнepиpaнe нa 
нoви, нeoбичaйни идeи. Любoпитнo 
пpoyчвaнe нa Macaчyзeтcĸия тexнoлo-
гичeн инcтитyт пoĸaзвa, чe eдин oт 
нaй-дoбpитe нaчини зa yвeличaвaнe 
нa твopчecĸaтa възвpъщaeмocт e 
бъpбopeнeтo.

Бeн Beбep, eдин oт aвтopитe нa 
изcлeдвaнeтo, твъpди, чe e възмoжнo дa 
ce yвeличи твopчecтвoтo нa cлyжитeли-
тe, aĸo пpocтo ce зaвъpтят oĸoлo ĸaфe 
мaшинaтa. Kaфe мaшинa, чaйниĸ или 
oxлaдитeл зa вoдa е мяcтo, oĸoлo ĸoeтo 
xopaтa пocтoяннo ce paзxoждaт. Cъoтвeт-
нo щe имa нoви paзгoвopи.

Toвa мoжe дa e диcĸycия, пoĸaзaнa в 

тeлeвизиoннaтa пpoгpaмa или cпopтeн мaч, 
нo oбиĸнoвeнo тaĸивa paзгoвopи paнo или 
ĸъcнo ce oбpъщaт ĸъм paбoтни тeми.

Изглeждa нeлoгичнo, чe чpeз 
пoдтиĸвaнe xopaтa дa бъpбopят в paбoт-
нoтo вpeмe мoжe дa ce пoдoбpят peзyл-
тaтитe нa ĸoмпaниятa. Ho пpoyчвaниятa 
пoĸaзвaт, чe нaй-твopчecĸитe eĸипи ca 
тeзи, в ĸoитo oбщyвaт мнoгo нeфopмaл-
нo и пo paзлични нepaбoтни тeми.

Дeн бeз цифpoви 
тexнoлoгии

Учeнитe ca ycтaнoвили, чe cтpecът e 
eднa oт ocнoвнитe пpeчĸи пpeд нoвитe 
идeи нa paбoтнoтo мяcтo. Ceгa вceĸи 
имa cмapтфoн и тoзи cтpec e пo-виcoĸ 
oт вcяĸoгa.

Зaтoвa, ĸaĸтo ниĸoгa пpeди, e вaжнo 
дa ce нaмepи нaчин дa ce нaмaли 
нaпpeжeниeтo, cъздaвaнo oт нoвитe 
тexнoлoгии. И eдин oт нaй-дoбpитe 

нaчини e дa ce opгaнизиpa paзтoвapвaщ 
дeн, нaпpимep пpeз yиĸeндa.

Πpeз пoчивнитe дни човек тpябвa дa 
cи пoзвoли дa ce oтĸъcнe нaпълнo oт 
paбoтaтa и дигитaлнитe ycтpoйcтвa.

У нepвнитe xopa ĸpeaтивнocттa 
oбиĸнoвeнo нe e нa дoбpo paвнищe.

40 чaca paбoтa e 
дocтaтъчнo

Уcпeшнитe xopa, зa ĸoитo чeтeм в 
мeдиитe и ĸoитo виждaмe пo тeлeвизи-
ятa, paзĸaзвaт ĸoлĸo мнoгo paбoтят. Ho 
вcъщнocт вce пoвeчe дaнни пoĸaзвaт, 
чe ĸaĸтo изглeждa, мнoгoтo paбoтa нe e 
нaй-дoбpoтo peшeниe.

Moжe би 40 чaca paбoтa нa ceдмицa 
e най-добрият вариант. Aĸo се из-
пoлзвa ocтaвaщoтo вpeмe зa пoчивĸa 
и възcтaнoвявaнe, нa cлeдвaщия дeн 
човек отново има достатъчно енергия, 
за да работи.

Как да постигнем дигитална Как да постигнем дигитална 
детоксикациядетоксикация

Новите технологии помагат, но и Новите технологии помагат, но и 
създават допълнително напрежениесъздават допълнително напрежение
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Н
едоверието във вакси-
ните може да доведе до 
глобална криза. Според 
Световната здравна 
организация колебание-
то спрямо ваксините е в 

10-те най-големи заплахи за здравето 
в световен мащаб. Антиваксърите са 
силни в задоволените западни об-
щества, където фалшивите новини 
процъфтяват, докато точно обратното 
е положението в тези държави, които 
познават „от първа ръка” унищожител-
ните епидемии.

Проучване на „Уеллкъм тръст” включ-
ва повече от 140 хил. души в над 140 
държави. В него се наблюдава особено 
висок брой европейци и американци, 
които не вярват на ваксините. Бълга-
рия не прави изключение.

Глобално погледнато, ваксините 
все още се считат за безопасни – 79% 
от отговорите в анализа го доказват. 
Най-високо доверие има в азиатските 
страни и Африка (където прилагането 
им всяка година спасява милиони жи-
воти и спира епидемии – б.р.). Според 
здравните експерти обаче растящото 
убеждение, че имунизацията не е безо-
пасна, е притеснително явление.

В Европа цифрите са показателни. 
Около 50% в източната част и малко 
над 60% в западната част на Стария 
континент показват доверие във вак-
синацията. Така в страни, които са били 
близо до елиминирането на дребна 
шарка, негативното настроение спря-
мо имунизациите 

е довело до висок брой 
заразени

Примери за това са Франция и 
Украйна.

Във Франция един от всеки трима 
не вярва в ефективността на вакси-
ните – най-високият процент в света. 
Едва 19% от французите смятат, че има 
реален ефект, а 10% смятат, че те са 

важни за здравето на подрастващите. 
Към трите до момента задължителни 
имунизации за деца френското прави-
телство добави нови 8.

Интерактивна статистика на сайта на 
Би Би Си показва, че 40% от българите 

вярват, че ваксините са безопасни, а 
57% смятат, че те са ефективни. Най-ви-
сок е процентът, които смятат, че иму-
низациите са важни за децата – 71%.

Противно на очакванията в африкан-
ските страни доверието е изключител-
но високо. Руанда например е първата 
страна от социално и икономическо 
слабите страни, която даде на младите 
жени достъп до ваксината срещу ХПВ 
(човешки папиломен вирус), водещ до 
рак на маточната шийка.

Интернет и социалните мрежи са 
основен източник на фалшива или 
непроверена информация. Огромен 
брой експерти смятат, че бързото и 
недостоверно разпространение на 
„новини” онлайн буди недоверие и 
скептицизъм у хората.

Докладът посочва, че хората с вяра 
и пряк достъп до учени, доктори и 
медицински сестри гласуват високо 
доверие на ваксинацията. От друга 

страна, хората, търсещи информация 
за наука, медицина и здравеопазване, 
се сблъскват с

безброй фейк източници 
Оттам и доверието спада. 

За постигането 
на т.нар. стаден 
имунитет за 
защита на цели 
популации е не-
обходимо степен-
та на имунизация 
да бъде над 90 
или 95 процента. 
Недоверието към 
ваксините обаче 
скоростно нама-
лява тази защита. 

„През по-
следния век 
опустошителни 
инфекциозни 
заболявания се 

превърнаха в далечен спомен благода-
рение на ваксините. Обнадеждаващо е, 
че почти всички родители по света вак-
синират децата си. Тревожно е обаче, 
че на места доверието към ваксините 
е ниско”, казва Чарли Уелър от „Уелкъм 
тръст“. 

Епидемиите от дребна шарка в САЩ, 
Филипините и Украйна са само един от 
здравните рискове, свързани с недове-
рието към ваксините.

В Афганистан и Пакистан например 
лъжливите слухове за ваксината срещу 
полиомиелит като част от западен 
заговор през последните години 
възпрепятстват глобалните усилия за 
изкореняването на болестта. 

Според данните от проучването 
6 процента от родителите по света 
– еквивалент на 188 милиона души, 
казват, че децата им не са ваксинира-
ни. Процентите са най-високи в Китай 
(9 на сто), Австрия (8 на сто) и Япония 
(7 на сто).

Ваксините: Близо ли е Ваксините: Близо ли е 
светът до глобална криза?светът до глобална криза?

За постигането на т.нар. стаден имунитет За постигането на т.нар. стаден имунитет 
имунизацията трябва да е над 90%имунизацията трябва да е над 90%



О
бонянието на човека 
е направо мизерно 
в сравнение с обо-
нянието на кучетата. 
Четириногите улавят 
миризмите между 10 

000 и 100 000 пъти по-силно от хората. 
Те са в състояние да надушат не само 
наркотици и експлозиви, но и ракови 
заболявания. От досегашни изследва-
ния излизаше, че точността, с която те 
разпознават рака, не е особено голяма.

Ново американско изследване обаче 
изненада с новината, че процентът на 
точните разпознавания на болестта е 
удивително висок. Три кучета, порода 
„Бигъл“, били идентифицирали с точ-
ност от 96,7% рак на белите дробове 

от взети кръвни проби на 
пациенти

Сред контролната група от здрави 
хора точността също е била невероятно 
висока – в 97,5% от случаите кучетата 
дали верния отговор. Само четвъртото 
куче на име Снъгълс, участвало в из-
следването, изобщо не било в настрое-

ние да работи.
Хедър Жонкейра от изследовател-

ската и развойна фирма BioScentDx e 
съавтор на студията и е във възторг 
от постижението на кучетата. Нашата 
работа проправя пътя за нови направ-
ления в бъдещите изследвания, които 
могат да доведат до разработването на 
нови методи за разпознаване на ракови 
заболявания, казва тя.

Едната възможност е кучетата да 
започнат да „преглеждат” пациенти в 
условията на медицинските заведения. 
А другата: изследователите да изди-
рят онези биологични компоненти, 
съдържащи се в кръвта на пациентите 
с рак, които кучетата надушват, за да 
се разработят нови тестове за ранно 
диагностициране на болестта.

Още през ноември миналата година 
BioScentDx стартира изследване, свър-
зано с рака на гърдата. За тази цел се 
правят опити с кучета, които трябва да 
надушат раковото заболяване само по 
дъха на пациентите. И кой знае, може 
дори мързеливият Снъгълс този път да 
се заинтересува от експеримента.

Доказано: Кучетата могат да Доказано: Кучетата могат да 
надушат рак при стопаните синадушат рак при стопаните си
Ново изследване показва Ново изследване показва 
удивително висок удивително висок 
процент на разпознаванепроцент на разпознаване

Всяко десето американче с дефицит на 
вниманието

Едно от всеки десет деца в САЩ 
са диагностицирани с т нар. 
синдром на дефицит на внима-

нието и хиперактивност. Нивата на 
децата със синдрома вече надвишиха 
10%, съобщава Си Ен Ен, като се позо-
вава на публикувано ново изследване. 
Цифрите регистрират значително 
показване на честотата на децата с 
този синдром в сравнение с преди 20 
години. За този период двойно повече 
момичета са засегнати в процентно 
съотношение, макар все още синдро-
мът да преобладава при момчетата.

В САЩ диагнозата се среща по-чес-

то от която и да е друга от развитите 
страни, като спoред някои изследова-
тели диагнозата там се поставя често 
необосновано. Авторите на проучва-
нето обаче твърдят, че не са открили 
доказателства за това.

Според някои учени диагноза-
та няма нито един отличителен 
биологически маркер и за да бъде 
поставена, е нужен задълбочен 
психологически анализ, а с това 
нараства и рискът от субективност. 
Симптомите включват липса на кон-
центрация, непостоянно поведение 
и импулсивност.

Кои витамини да приемаме през лятото

Свикнали сме да мислим, че е 
нужно да пием витамини един-
ствено през зимния период, но 

това е грешно разбиране. 
Слънцето е един от най-големите 

противници на кожата ни, особено 
през този период, затова не просто 
е добре, но и се налага да приемаме 
по-често витамин А. Храните, в които 
ще го намерите, са домати, магданоз, 
тиква, черен дроб, моркови и грах.

Витамин С  е сред най-мощните 
антиоксиданти и подсилва производ-
ството на колаген, който е изключи-
телно необходим при борбата със 

слънчевите лъчи и прави кожата 
да изглежда млада и сияйна. Той се 
съдържа в кивито, папаята, портока-
лите, лимоните, ягодите, в зелените и 
червените люти чушки.

Антиоксидантното действие на 
витамин Е може да намали вредното 
въздействие на свободните радикали 
и токсините, като удължава живота 
на клетките на кожата. Той намалява 
и забавя появата на бръчките, като 
предотвратява кожните раздразнения 
и белезите. Храните, богати на витамин 
Е, са: бадеми, лешници, сушени кайсии, 
спанак, авокадо и червените чушки.
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� � ☺
- Подсъдими, защо не сте се притекли 

на помощ на съпругата си, когато тя се 
е давела?

- А аз откъде да знам, че се дави? 
Викаше по мен, както обикновено.

� � ☺
Гледах филма „Красавицата и Звяра” 

отзад напред. Получи се доста по-ре-
алистично. Млада жена се ожени за 
красив принц, превърна го в чудовище, 
избяга при родителите си и живя дълго 
и щастливо.

� � ☺
Стои една жена пред огледалото и 

казва на мъжа си:
- Напълняла съм, много съм грозна, 

ужасно изглеждам, имам нужда да ми 
направиш комплимент.

Той отговаря:
- Имаш перфектно зрение, скъпа.

� � ☺
След като спорих с жена си близо час, 

на края изтормозен се предадох:
- Добре, нека да бъде на твоето...
А тя ми отговори:
- Късно е! Аз вече размислих!

� � ☺
– Жоре, притеснявам се за баща ти! 

Стана вече 23:00 часа, а него го няма! 
Кой знае къде се е запилял по барове и 
дискотеки!

– Мамо, престани, тате е пред блока 
на детската площадка, играе си в пясъч-
ника...

� � ☺
Мама помага с домашното по мате-

матика на синчето. Чете условието и се 
възмущава:

- „На Петьо е 27 сантиметра, на Кольо 
- с 3 сантиметра по-малко, а на Таня - с 6 
повече от на Кольо...” Извр*теняци! Как 
може! Момчетата - как и да е... особено 
Петьо... мда... ама каква е тая Таня там! 
Ужас!

И в тоя момент получава един зад 
врата от съпруга си.

- Мълчи ма! Само сантиметри са ти в 
главата! Кьорава ли си, пише „КОСАТА 
на Петьо”!

� � ☺
Мама към синчето:
- Я ми кажи сега, моето дете... аз, като 

отида до магазина и ме няма вкъщи, ти 
с какво си играеш?

- Или с детегледачката, или с влачке-
то. Зависи какво първо ще си избере 
тате.

� � ☺
Двама глухонеми седят в бара и си 

приказват с жестове.
Първият:
- Вчера ми провървя - прибирам се в 

един посреднощ. Жената спи. Аз тихо, 
тихо и се мушнах в леглото, а тя дори не 
забеляза...

Вторият:
- Аз пък се прибрах в 2 ч. посреднощ. 

Жената обаче не спеше и ме чакаше. 
Започна да крещи, да псува...

Първият:
- И ти какво направи?
Вторият:

- А, изгасих лампата. Няма да и слу-
шам глупостите, я...

� � ☺
Вечер. Спалня. Зъл мъжки глас: 
- Тази седмица само веждите не са те 

болели.

� � ☺
Мъж се приближава към хубаво мо-

миче в супермаркет. 
- Изгубих жена си. 

Може ли да поговоря 
с вас?

- Защо?
- Защото всеки път 

щом заговоря хубаво 
момиче, жена ми из-
никва изневиделица!

� � ☺
Жената ни обеща 

изненада. Каза ни:
- Затворете очи и 

бройте до десет.
Затворихме очи, 

броихме, обръщаме 
се - на масата бележка 
- „В салона за красота 
съм, телефона не съм 
го взела, супата и 
кашата са в хладилни-
ка, ще се върна след 
три часа... Приятна 
почивка!

� � ☺
Заумирал един 

пустиняк. Докторът го 
питал:

- Щеш ли да си 
дариш органите?

- Щем - рекъл оня. 
Чернио дроб го давам на 
баджанака, да мое да млати 
повече рикия. Сърцето на тъща-
та, оти она нема. А онаа работа 
на балдъзата, да умре от яд, коги 
види кво е изпущила, като ми не 
даде...

� � ☺
Мъж без балдъза е като шофьор без 

резервна гума!

� � ☺
Жена ми пак замина с шефа си на 

фирмено парти, спа-релакс и тийм бил-
динг. Аз останах сам с балдъзата и оооо, 
ужас! Тя не знае да играе табла!

� � ☺
Отива един при балдъзата и й казва:
- Балдъзо, ще ми дадеш ли?
Тя:
- Да не си се побъркал?
- Хайде де, толкова си готина!
- А, ти това ли... А аз се изплаших, че 

ще искаш ракия назаем.

� � ☺
Между приятели:
- Как различаваш жена си и балдъза-

та? Нали са близначки…
- Балдъзата винаги носи червени 

бикини.

� � ☺
Нарушител към катаджия:
- Бях под въздействие на психотроп-

ни същества..
- Казва се - вещества!
- Имам предвид жената и тъщата!

� � ☺
Съпругът на отвлечена съпруга раз-

говаря с похитителите по телефона:
- Защо забравихте майка й, изроди 

долни!?

� � ☺
Съдията:
- Вие сте видели как чужд човек удря 

тъща ви. Защо не помогнахте?
- Но как, и двамата ли да я бием?

� � ☺
Рускиня към мъжа си:
- Скъпи, мама пристига на 22 юни, в 4 

сутринта!
- Ужас, както фашистите през 1941 

година!

� � ☺
Петров копае в градината на вилата, 

до него седи тъща му, а на главата й 
военна каска... Минава съседът и пита:

- Абе, Петров, защо тъща ти е с каска?
- А ти к’во искаш, да ходя всеки път до 

дирека на оградата, за да си изтръскам 
лопатата...

� � ☺
- Значи вие бяхте на лов и сбъркахте 

тъща си с елен?
- Точно така, господин съдия.
- И всичко се случи насред мола?
- Точно така...

� � ☺
Възрастен мъж към по-млад в авто-

буса:
- Младеж, защо не отстъпиш мястото 

си, виж, възрастна жена стои права до 
теб!

- Това е тъщата ми.
- Ааааа, ми какво си се натоварил с 

тоя тежък сак върху коленете, дай й го 
да го държи!

� � ☺
Снощи жена ми ми вика:
- Избирай, или ще ми помагаш в 

къщната работа, или ще доведа мама да 
живее у нас!

� � ☺
Най-големият стрес за един мъж е 

жена му да го прегърне без повод с 
думите: „Толкова те обичам!!!”

А. Ударила е колата?!
Б. Тъщата ще се мести да живее с тях?!
В. Харесала си е обувки от новата 

колекция на „Маноло Бланик”?!
Неизвестността убива!

� � ☺
- Вие видяхте ли как той бие тъща си?
- Да...
- Защо не помогнахте?
- Ами той и сам се справяше добре с 

нея!

� � ☺
Тъща и зет стоят на масата, жена му 

се щура в кухнята. Зетя реже луканка, 
хапва си, пийва червено вино, гледа 
мач... Тъщата преглъща няколко пъти и 
боязливо пита:

- Зетко, ще ми отрежеш ли едно 
парче?

- Да, разбира се, колко дебело да е?
- Колкото сърце ти даде...
- Ееее... толкова тънко не мога!

� � ☺
Да знаете... Ако, тъщата поеме всички 

разходи по сватбата, то значи, че щер-
ката... не е подарък.

� � ☺

Две блондинки си 

говорят:

- Виж, муци, каква 

природа, каква красо-

та...
- Офф, от тези дърве-

та нищо не виждам...

Виц в снимка

Хубаво нещо е медитацията. 
Преди нея ти се иска 

да убиеш някого,
след нея – знаеш кого!

ПЕТ ПЪТИ ВЕЧЕ Й ОБЕЩАВАМ
ДА СЕ ОЖЕНЯ ЗА НЕЯ, ВСЕ Й Е МАЛКО...
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ТИКВИЧКИ
на фурна

ВЕТРИЛО 
от патладжани

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: МАТИНО. Арека. Арам. Ракитово. Аналема. Накат. Са-
ган (Франсоаз). Котак. Латина. Опора. ИРА. Медина. “Узана”. “Анар”. 
Лава. Орех. ДЕРО. Ре. Наган. Нивалин. Пит (Брад). Лин. Накип. Ма. Пи-
ридин. СОМАТ. Во. Пират. Мита. “Атила”. Фенол. Малимо. Етал. Дала-
вера. Анера. Мит. Ранина. Атанас. Анасон. Метан. “Ра”. Бисе (Жаклин). 
Иносан. Ноко. Кемал (Намък). Варава. Ама. Ковачев (Олег). Теке. 
Алан. Натаван (Хуршудбану). Лекова (Николина). Но. Ор (Робърт). 
Рада. Ана. АМ. Мед. Кафе. Аретино (Пиетро). Пик. Линотип. Гамен. Ке-
сар. РЕНО. Ирала (Доминго). “Маракана”. Апенини. 
ОТВЕСНО: Паралелепипеди. Икономика. “Така,Да!”. Ирина Тасева. 
Екер. Сикатив. Тирол. Нематод. Са. Нитинан. Далара (Чарлз). Ачар. 
Лак. Вот. “На”. Алит. Василев (Милчо). Кира. Оса. Огин. “Менон”. Варан. 
Тава. Уран. Маринов (Никола). Нафора. Рогозен. СИЛАН. САТ. Дете. 
Не. Апах. Ноти. Амарела. “Ина”. Канон. “На мама”. Енаке (Стела). Апоп. 
МАН. Радика. Онат (Илхан). Векар. Ака. “Евита”. Етана. Онегин (Евге-
ний). Вало. Арап. ТЕРАНО. Аватари. Ретинол. Витан. Кала. Иман. Кама-
ра. “Имола”. АРОМА. Анели (Джовани). “Макарена”. Алиса. Анемона. 

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
»  2-3 патладжана;
»  100 г бекон;
»  1-2 домата;
»  1 чушка;
»  100 г кашкавал;
майонеза;
»  2-3 скилидки чесън;
»  магданоз, сол и че-

рен пипер на вкус.

Продукти
»  3-4 тиквички;
»  1 ч.л. червен пипер;
»  3 скилидки чесън;
»  1 ч.л. сол;
»  1 ч.л. олио;
»  50 г настърган каш-

кавал.

И
змийте и подсушете патладжаните. Наре-
жете ги на две, а после и на ветрило с успо-
редни разрези, без да прерязвате докрая. 
Поръсете със сол в разрезите и оставете за 

30 минути. Измийте ги пак и ги подсушете.
Бекона нарежете на ивици, чушката също. 

Доматите нарежете на филийки или полумесеци. 
Кашкавалът също трябва да е на филийки.

Поставете патладжаните ветрила с разреза 
надолу в намазнена и покрита с хартия тавичка. В 
разрезите сложете бекон, домат, чушка и кашкавал.

Разбъркайте майонезата с чесъна, магданоза 
и солта и пипера и намажете отгоре и отвътре 
„ветрилата“.

Печете в предварително загрята фурна на 180 
градуса за около 30 минути, докато омекнат.

Н
арежете тиквичките на дълги филий-
ки, поръсете ги със сол и олио.

В купа смесете олио, подправки-
те, кашкавала и чесъна. Потопете 

тиквичките в тази панировка и ги поставете 
в тавичката. Печете във фурна, загрята на 200 
градуса за 20 минути. Сервирайте със заквасе-
на сметана или сос от кисело мляко.
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Р
одителите понякога дават 

на децата си странни име-

на. В предходните години 

често се срещаха такива 

като Епъл (Apple) или пък 

Blanket (одеяло).

По данни на щатската администра-

ция, цитирани от Mashable, общо 109 

двойки родители през 2018 г. в САЩ 

са кръстили децата си Tesla, или иначе 

казано – на компанията на известния 

предприемач Илон Мъск.

До 2003 г. името Тесла се свързваше 

с изобретателя Никола Тесла, но през 

последните години

популярността 
на колите

с тази марка продължава да расте.

През миналата година 102 момичета 

и 7 момчета са получили това име. Това 

обаче не е рекорд, тъй като през 2017 г., 

когато книжата на компанията достиг-

наха рекордна стойност, общо 143 деца 

бяха кръстени по този начин.

Освен това доста животни в САЩ 

също вече носят това име. Проверете в 

Instagram, ако не ни вярвате.

Тесла обаче далеч не е най-популяр-

ното автомобилно име в САЩ. Общо 11 

500 деца през 2018 г. получават имена 

на коли, като особено популярни са 

Chevy от Chevrolet и Ford.

При положение че се чудите, други 

222 деца пък са кръстени именно на 

Илон Мъск. Това обаче е доста далеч от 

551 деца, които носят името на извест-

ния изобретател Томас Едисън.

Ж
ена на име Марихуана 

Пепси Вандайк е получила 

наскоро докторска степен 

от университета „Кардинал 

Стрич“ в Уисконсин.

И не, тя не харесва нито наркоти-

ка, нито газираната напитка, пише 

Huff post.

Вандайк получава докторска степен 

през миналия месец, с което увенчава 

с успех усилията си през годините, в 

които опитва да се докаже въпреки 

своето име.

„Хората му обръщат прекалено се-

риозно внимание, просто не можех да 

избягам от него“, казва Вандайк пред 

Milwaukee Journal Sentinel.

Темата на нейната дисертация била 

„Черните имена в белите класни стаи: 

Поведението на преподавателите 

и възприятията на студентите“, и е 

избрана вследствие на нейния личен 

опит на студент с необичайно име.

Вандайк разказва пред Sentinel, че и 

„относно

ефекта от техните 
отличителни имена

върху начина, по който преподавате-

лите се отнасяли с тях и върху акаде-

мичните им постижения.“

Много от тях й разказали как препо-

давателите прекъсвали занятията, за 

да ги разпитват за техните уникални 

имена.

Заради подигравки в училище Ма-

рихуана Пепси започнала да се пред-

ставя като Мери. Майка й разбрала 

за това, когато дъщеря й се прибрала 

един ден с диплома на името на Мери 

Джаксън.

След последвалия скандал между 

майка и дъщеря Марихуана Пепси 

повече не посмяла да се представя с 

друго име.

След всичко Вандайк не приема 

хората да я наричат Мери. Тя припис-

ва на майка си заслугата за това, че я 

превърнала в жената, която е.

Историята на Вандайк и нейното 

име придобиха сериозна популярност 

в социалните медии. Някои потреби-

тели се зарадваха на това, че акаде-

мичните й постижения не остават 

незабелязани, докато други побързаха 

да предположат какви шеги е чувала 

през годините заради името си.

Жена на име Марихуана Пепси Жена на име Марихуана Пепси 
стана доктор в Уисконсинстана доктор в Уисконсин

Странните имена на Странните имена на 
американчетата – американчетата – 
Tesla, Chevrolet, Ford...Tesla, Chevrolet, Ford...
Все повече родители в САЩ кръщават децата си по странен начинВсе повече родители в САЩ кръщават децата си по странен начин

Dodge

15

Audi

18

Lexus

40

Tesla

109

Chevy

176

Ford

419БРОЙ ДЕЦА С ИМЕНА 
НА КОЛИ ЗА 2018 г.
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Астрологична прогноза Астрологична прогноза 
за 10 -16 юли 2019 г.за 10 -16 юли 2019 г.

ОВЕН
Ако сте плани-
рали нещо, сега 
е времето да 
го постигнете. 
Бъдете активни 
и предприемчи-
ви. Това е добър 
момент да се 
погрижите и за 

себе си. Лесно е общуването с близки-
те - дори с тези, които обикновено ви 
дразнят. Активният отдих с любимия 
човек или със семейството ще ви зареди 
с положителна енергия, а оптимистич-
ното настроение ще бъде гаранция за 
добро здраве.

ТЕЛЕЦ
В професио-
нален план 
- напрегната 
обстановка. 
Разправии с 
ръководството, 
поради което 
да ви се появи 
желание да на-

пуснете и да се отправите на свободно 
плаване. Не действайте инстинктивно. 
Преди да предприемете нещо, помис-
лете за последствията. Личният живот е 
стабилен. Добър период за нова връзка. 
Не е време да се отказвате от любовта. 
Опитайте се да намерите баланс между 
разума и чувствата.

БЛИЗНАЦИ 
Бъдете готови за 
повече отговор-
ности. Предраз-
положени сте 
към главоболие, 
причинено от 
стрес. Определе-
но се нуждаете 

от време за почивка. Що се отнася до 
влиянието на Венера, то ще се прояви в 
сферата на приятелските отношения. В 
личния ви живот - значителни промени. 
Освободете се от всички ненужни, бо-
лезнени, неподходящи контакти, от хора, 
които не позволяват да се развивате и да 
вървите напред.

РАК
Период, пълен 
с изненади. 
Съсредоточете 
се върху това, 
от което имате 
нужда. Бъдете 
предпазливи. 
Прекалената ви 
емоционална 

природа ще разваля отношенията ви с 
другите. Дръжите чувствата под контрол, 
не изпадайте в гняв. Бъдете общителни 
и оптимистични. Излъчвате светлина и 
позитивизъм. Очаква ви бурна и страстна 
романтика по време на пътуване.  Бъдете 
внимателни - някои хора не са такива, за 
каквито се представят. 

ЛЪВ
Спокойствие 
и стабилност. 
Дори да възник-
нат трудни ситу-
ации в работата 
или в личния 
живот, те ще 
ви помогнат да 
преразгледате 

принципите си и да намерите плюсо-
вете при възникващите изпитания. Не 
пренебрегвайте контрола над финан-
сите. Не разчитайте на невероятни 
приходи. Бъдете доволни от това, което 
вече сте натрупали, почивайте, забавля-
вайте се.

ДЕВА
Упоритостта и 
решителността 
ви ще се проявят 
в професионал-
ните въпроси. Не 
харчете много. 
Времето за себе 
си и за почивка 
е малко. Очак-

ват се много срещи,  имате шанс за нови 
приятели, но и нови партньори в живота. 
Натрапчиви мисли, спомени или срещи с 
бивши любими ви връщат в миналото. Де-
вите в стабилна връзка трябва да вземат 
сериозно решение. То може да се отнася 
до официален брак, преместване при (или 
раздяла с) партньор.

ВЕЗНИ
Очаква ви 
активна и упо-
рита работа. 
Предстоят ви 
високи цели. 
Времето за 
личен живот не 
е достатъчно. 
Бъдете отворе-

ни към нови идеи и преживявания. Ве-
нера, вашият традиционен управител, 
бдително ще пази вашия мир и спокой-
ствие. Бъдете предпазливи с инвести-
рането на пари и на пътя! Погрижите се 
за имунитета си и за външния си вид. 
Чувствайте се свободни и романтични. 

СКОРПИОН
Сериозни 
трансформа-
ции. Отворят се 
нови хоризон-
ти. Старайте се 
да избегнете 
рисковите 
инвестиции. 
Действайки 

самостоятелно, вие не само ще ели-
минирате проблемите, но отново ще 
докажете своята професионална компе-
тентност. Опитайте се да контролирате 
негативните си емоции и не забравяйте, 
че трябва да сте благодарни за това, 
което ви дава животът.

СТРЕЛЕЦ
Глътка свеж въз-
дух. В състояние 
сте да постигне-
те добри резул-
тати в работата. 
Успехът ще 
повиши само-
чувствието ви. 
Бъдете бдител-

ни при подписването на документи. Ще 
имате много повече свобода, отколкото 
преди. В личната сфера всичко се стаби-
лизира и урежда. Има шанс мнозина да 
започнат нова и силна връзка. Възмож-
но е  да решите да разширите жилищно-
то пространство, да направитет ремонт 
или да увеличите потомството си. 

КОЗИРОГ
Успешен период 
в професиона-
лен план. Ще 
работите много, 
ще бъдете актив-
ни от сутрин до 
тъмно. Бъдете 
безупречни във 
всичко, което 

правите. Подкрепата на Венера дава 
положителна нагласа и дори да има 
трудности във връзката ви, ще намерите 
начини да ги решите. Въпреки че сте 
безупречни перфекционисти, не търсете 
съвършенство у партньора си, не го кри-
тикувайте за грешки и не се опитвайте 
да го „оформите” по ваше желание.

ВОДОЛЕЙ
Нещата в този 
период ще се дви-
жат бавно, така че 
се съсредоточете 
върху работата 
и направете най-
доброто, което 
можете, и когато 

този период отмине, ще има резултати. 
Има големи шансове за нови работни 
места и договори. Някои събития от 
миналото се повторят. Препоръчително 
е да бъдете разумни. За представите-
лите на творческите професии обаче 
времето е добро, очакват се успехи и 
признание от обществеността.

РИБИ
Време за нови 
впечатления и 
ярки емоции. Ще 
имате възмож-
ност да покажете 
всичките си 
работни умения, 
да се конкурира-
те с колегите си. 

Дълго време сте стискали езика си между 
зъбите и хапехте устните си, за да не изра-
зите истинските си чувства. Време е да се 
отървете от буцата в гърлото си. Пазете се 
от вашите конкуренти и врагове. Здравето 
ви е променливо и чувствително. Възмож-
ни са хормонален дисбаланс и алергични 
реакции.
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К
огато си на полуфинал на 
Световно първенство по футбол, 
вълнението вероятно е неопису-
емо. А какво остава, ако вкараш 
победен гол...

Това направи една от звездите 
на американския женски футбол Алекс Мор-
ган. Навръх рождения си ден тя се разписа за 
победата с 2:1 срещу Англия, с която амери-
канките стигнаха третия си пореден финал.

В радостта си след гола Морган изигра как 
„отпива” чаша чай, като дори улови и детай-
лите с вдигане на малкия пръст. Запалянко-
вците разчетоха това действие като закачка с 
англичаните.

Още по време на двубоя необичайното 
празнуване предизвика вълна от реакции в 
социалните мрежи. Почитателите на отбора 
на САЩ масово изразяваха задоволство, като 
определиха начина за изразяване на радост-
та на Морган за гениален.

Американският политик Хилъри Клинтън 
написа: „Поздравления за отбора на САЩ, че 

заслужи този чай
Радостта беше отразена и в официалния 

профил на отбора на САЩ в туитър.
Английският телевизионен водещ Пиърс 

Морган обаче разчете това като „обявяване 

на война”. Мнозина споменаха в коментарите 
си и т.нар. Бостънско чаено парти, препра-
щайки към историческото събитие от 1773 г., 
когато в знак на протест е унищожен голям 
товар с пресован британски чай.

Но войната вероятно е силно преувеличе-
на, а Алекс Морган добави още блясък към 
популярността си. Тя е на гребена й, защото 
последователите й в социалните мрежи са 
повече от тези на Върджил ван Дайк и дори 
на „Тотнъм”.

Холандецът може и да е най-силният 
защитник в света през последната година и 
шампион на Европа, а „шпорите” – втори в 
турнира „Шампионска лига“, но фактите са си 
факти. Нещо повече – дори Краля на футбола 
Пеле има по-малка армия, която го следва в 
социалните мрежи от Алекс. Номер 13. Лице-
то на женския футбол, която отдавна е нещо 
повече от обикновен играч.

Тя е нападател на САЩ, най-силния отбор 
в света на футбола при дамите. В момента е 
във Франция в търсене на защита на титлата 
на мондиала, като вече вкара няколко пъти 
на турнира. Алекс Морган е Меси на женска-
та игра. Или, ако предпочитате – Роналдо.

Тя има 

106 гола за националния 
отбор

в 165 мача... Световна шампионка, вицешам-
пионка от 2011-а. Има злато на олимпиада 
от Лондон 2012. Печелила е всичко в играта, 
вкарвала е голове на всеки континент.

Но Морган е нещо повече от страхотен 
нападател и голаджия. Тя е лицето, символът 
на това, че женският футбол също може да 
създава суперзвезди.

Играе от дете в Калифорния, а по-късно в 
Университета в Бъркли, един от най-престиж-
ните в Щатите, става сериозен играч и вече е 
убедена за професионална кариера.

Там получава и диплома по политическа 
икономика, среща любовта на живота си – 
Сервандо Караско, и поема по пътя на това 
днес в Америка всеки да знае коя е. По света 
също е много популярна.

Съпругът й Караско (ожениха се през 
2014-а на бляскава церемония, следена на 
живо по телевизията в Калифорния), е халф 
на „Лос Анджелис Галакси“, играе редом със 
Златан Ибрахимович. Не е слаб футболист, но 
е далеч от славата на Алекс.

Морган играе за клуба си „Орландо“, 
пише книги за деца, дава интервюта, води 
собствено предаване и се появява на корици 
на списания. 

Поредицата й с комиксови истории The 
Kicks стана невероятен хит в началото на това 
десетилетие, а през 2015-а в сътрудничество 
с култовия продуцент Дейвид Бабкок Морган 
създаде и телевизионен сериал със същото 
заглавие. Сама се появява в някои серии –

просто заради тръпката
Изключително фотогенична и с непрес-

танна слънчева усмивка, разумна и изчерпа-
телна във винаги съдържателните интервюта 
и телевизионни участия, Алекс е символ на 
успелия спортист в Америка. Толкова е попу-
лярна, че има над 15 милиона последователи 
в трите основни социални мрежи – фейсбук, 
туитър и инстаграм. Повече от целия футбо-
лен отбор „Тотнъм“ и от споменатия Ван Дайк.

Алекс Морган – Роналдо и Алекс Морган – Роналдо и 
Меси на женския футболМеси на женския футбол

Красивата американка има повече фенове Красивата американка има повече фенове 
в интернет от целия отбор „Тотнъм“в интернет от целия отбор „Тотнъм“

САЩ отново на върха на женския футбол

С Алекс Морган начело отбо-
рът на САЩ оправда напълно 
предварителните прогнози и 

отново спечели титлата на световното 
първенство за жени, което се проведе 
във Франция.

На финала в Лион американките 
победиха Холандия с 2:0. Попадени-
ята отбелязаха вездесъщата Меган 
Рапино (61-дузпа) и Роуз Лавел (69). 
По този начин тимът защити титлата 
си от 2015 г., като това е рекорден 
4-и трофей в 8-те издания на състе-
занието.

САЩ заслужено се поздрави с 
победата, след като беше по-добрият 
отбор през почти целия мач. Първа-

та опасност в двубоя дойде в 28-ата 
минута, когато след корнер Джули Ерц 
отправи опасен удар, но Сари ван Ве-
енендаал го отрази. Последваха силни 
минути за САЩ.

В 38-ата холандската вратарка 
трябваше да избие изстрел с глава на 
Саманта Мюис, а секунди след това и 
гредата й помогна. В 40-ата минута и 
Алекс Морган пропусна.

Бронзовите медали отидоха при 
Швеция, която вчера победи Англия 
с 2:1 в малкия финал. Рапино получи 
Златната топка и Златната обувка на 
турнира заради шестте си гола в него, 
а Ван Веенендаал грабна Златната 
ръкавица.
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Б
оксьорът Кубрат Пулев заяви, 
че е осъзнал, че има грани-
ца, която не трябва да бъде 
прекрачвана. Думите му 

дойдоха във връзка със скандала около 
целувката по устата на журналистката 
Дженифър Равало и образователния 
курс за сексуалното насилие, който 
българинът изкара в САЩ като част от 
наказанието си от Спортната комисия в 
Калифорния.

Пулев обясни, че е извлякъл поуки 
както от двучасовия курс, така и от 
участието си в обсъждане на темата за 
жените в журналистиката в Универси-

тета в Лас Вегас. 
Той каза, че Барет 
Морис, който 
водил курса, му е 
обяснил важната 
информация.

„Научих, че има 
ясна граница, коя-
то не бива никога 
да се прекрачва. 

Направих 
грешка и се поучих от нея

каза Пулев, цитиран от „Лас Вегас 
сън”.

Въпреки че в началото твърдеше 
пред българските медии, че не е напра-
вил нищо лошо, боксьорът сега казва, 
че още от първите мигове е бил наясно, 
че е сбъркал. „Знаех, че това е грешка. 
Знам го. Но го направих, защото бях 
щастлив и много развълнуван (от побе-
дата срещу Богдан Дину). Но това не е 
оправдание за стореното от мен”, каза 
той и посочи, че това, което за него е 
хубаво, може да се приеме по различен 

начин от отсрещната страна.
Морис е уверен, че Пулев никога 

повече няма да попада в същото поло-
жение. „Мисля, че той се поучи. Съдя за 
това спрямо това къде беше той преди 
и след курса.”

Въпреки това Морис посочва, че 
българският боксьор винаги ще остане 

свързан с тази история. „Ако напишете 
„Пулев” в гугъл, това ще се появи. Зато-
ва за него е много важно да продължи 
да бъде борец за справедливост и за 
граждански права.”

На 22 юли Пулев отново ще се яви 
пред комисията в Калифорния с надеж-
дата, че наказанието му ще приключи.

Пулев – от „не съм направил Пулев – от „не съм направил 
нищо лошо“ до „това е грешка“нищо лошо“ до „това е грешка“

Боксьорът осъзнал, че има граница, Боксьорът осъзнал, че има граница, 
която не трябва да бъде прекрачванакоято не трябва да бъде прекрачвана

Пулев по време на участието си в обсъждане на темата за жените в журналистиката в Университета в Лас Вегас



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

РАБОТНИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ПРОЗОРЦИ
Цена US$ , Зипкод 60131, Фирма в 
FRANKLIN PARK търси работник за про-
изводство и инсталация на прозорци. 
Постоянна работа. Добро заплащане. 
Английски е за предпочитане но не е за-
дължителен. Янко: 708-769-4716 №16577

VOLVO’07 MONEYMAKER
Цена US$ 19,990.00, Зипкод 60525, Про-
давам VOLVO 670 2007г. Отлично със-
тояние, готов за работа Нови батерии 
70% гуми Имам документи от подръж-
ката 8 години DYNO TEST може да се 
направи Мили - 1,320,000 Цена - по дого-
варяне Светлин (708)261-9099 №16572

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

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 

Chicago + suburbs

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

ШОФЬОРИ- СОБСТВЕНИЦИ
Цена US$ , Зипкод 60048, Предлагаме работа за CDL 
шофьори и собственици на камиони! Без чакане за 
товари! Предимно Midwest! Strong 24/7 Dispatch! 
Flexible Schedule! Direct Deposit всеки петък! Fuel 
Discounts - до $0.70 / gal. За повече информация: 
847-665-9273 или 847-483-8787 №16524

РАБОТНИК В СКЛАД
Цена US$ , Зипкод 60007, Delta Wholesale Tire търси 
работник в склад за гуми на full time. Задължител-
но - шофьорска книжка. Познания по английски са 
желателни. Работно време: Пон-Пет: 8ам-5пм, Събо-
та- 8ам - 2 пм. Склада е в Elk Grove Village. Тел.: 630-
509-3722 №16528

ЛАКИРАНЕ НА МЕБЕЛИ
Цена US$ , Зипкод 60517, Мебелна фирма търси да 
назначи човек с умения да лакира и боядисва мебе-
ли .Опитът с дървесина , спрей пистолет и кабина 
е препоръчителен. Заплащане редовно. Телефон за 
връзка -630 696 0497 №16531

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся отговорен CDL 
Hazmat шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голя-
мата кабина с APU, Около 3000-3500 мили седмич-
но, $0.60/миля. Отлична работна с човешко отно-
шение. Говоря руски, български и английски. Тел.: 
7737421235 №16533

CDL
Цена US$ , Зипкод 60007, Предлага за hazmat driver 
на Волво автоматик перфектни Телефон за врьзка 
224-3882400 2243882400 №16541

CDL FLATBED DRIVER 
Цена US$ 2,300.00, Зипкод 60504, We are a small 
family owned company. We off er 0.70 cpm or 30% of 
gross. Home weekends if you like. text call Polina 773 
272 6570 №16552

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

STRAIGHT TRUCK DRIVE
Цена US$ , Зипкод , Looking for Straight Truck driver 
for local work , CDL B + Hazmat needed, starting $1000 
a week plus bonuses for more info call or text 224 334 
7119 №16555

CONSTRUCTION
Цена US$ 0.00, Зипкод 60187, Набираме контрак-
тори - дърводелци и бояджии с опит. Добро запла-
щане - всяка седмица. За повече информация: 773-
744-9990 №16557

CDL Class A
Цена US$ , Зипкод 60007, Транспортна 
компания набира шофьори CDL-class A 
с чист драйвинг рекърд, 55-60cents/per 
mile. За информация и контакти : 773-603- 
6413    № 1 6 5 3 8

РАБОТА ПРЕДЛАГАМ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся шофьор за тим, 
class A, double-triple, може и без опит,добро 
заплащане,call:847-877-4745 №16559

СЕРВИТОЬРИ/КИ 
Цена US$ , Зипкод 60656, Avalon Bar & Grill търси да 
назначи Сервитьори/ки и Бармани/ки за part или 
full time предлагаме добро заплащане и приятна 
атмосфера за работа. На телефон 7734954405 или 
7735100583 за повече информация №16564

OWNER OPER. /DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60048, Транспортана компания 
предлага работа за CDL шофьори и собственици на 
камиони! Midwest Accounts! Strong 24/7 Dispatch! 
Предимно леки товари! Добро заплащане! Direct 
Deposit всеки петък! Fuel Discounts - up to $0.70 / 
gal. Коректно отношение! Обадете се днес: 847-665-
9273 или 847-483-8787 №16566

CDL ШОФЬОРИ И OWNERS
Цена US$ , Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-ДОБРИЯ 
ДИСПЕЧ за собственици на камиони и CDL шофьо-
ри! Тел. 847-665-9273 ; или тел. (847) 483-8787 *24/7 
Диспеч * Регионална работа * Предимно леки това-
ри * Flexible schedule!* Direct Deposit всеки петък* 
Fuel Discounts – до 70 цента на галон!!! №16567

ТЪРСИМ СЕРВИТЬОРКИ
Цена US$ , Зипкод 60656, Cafe IL Cortile is looking 
for waitress, fl exible schedule, some experience is 
preferred, if not we will train. If interested stop by for 
more details at 8445 W. Lawrence Ave, Chicago, IL 
60656. Tel: 7736257087 №16568

CDL DRIVERS AND OO
Цена US$ , Зипкод 60053, Small family owned motor 
carrier company is looking for experienced CDL 
DRIVERS AND OWNER OPERATORS for Dry Van OTR. 
- We pay every week; - Paid detention, layover, extra 
stops; - Personal attention; - Friendly dispatch; - Loads 
pre-booked previous day; - Honest relationship. 
8477910050 №16571

ТЪРСИ СЕ СDL ШОФЬОР 

Цена US$ , Зипкод 60714, Търся отговорен CDL шо-
фьор. Превоз на материали в радиус на 100 мили 
от зипкод 60714. Работни часове: 8:00ам до 4:30-
5:00пм (Понеделник-Петък). Прибиране в къщи 
всеки ден. Добро заплащане базирано на опит. За 
повече информация 847-972-1161 №16574

FULL-TIME BOOKKEEPER
Цена US$ , Зипкод 60714, Bookkeeper position in 
Niles, IL -8:00am- 4:30pm (Monday- Friday). Must have 
accounting experience as well as exeperience with 
Quickbooks and Microsoft Offi  ce. Salary depends on 
experience. Call 847 972 1161 №16575

Non CDL Required
Цена US$ , Зипкод 60031, Шофьор-дос-
тавчик (Delivery Driver) с любителска 
книжка, (Class: D) за доставки на хартия 
и офис консумативи. Изисквания: же-
лание за работа и валидна шофьорска 
книжка. Ползването на английски език 
не е задължително. Заплащане $18–$20 
на час. Ежедневни маршрути от Buff alo 
Grovе. Работна седмица, от понеделник 
до петък. За контакти: (224) 518 7032 
careers@tangraexpedited.com №16565

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, 
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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
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
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
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

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
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

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 

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
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
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

НЮ ЙОРК
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
ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или офиси за 
почистване. Тел.: 7088900577 7088900577 №16519
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
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, $500, всички разходи са вклю-
чени, BG телевизия, ползване на хол и кухня. 
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2244001696 №16471
2BDR. 1 BATH DES PL, 
Цена US$ 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. $1800 PER MONTH 224 392 6309 №16504
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ , 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
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, $500, всички разходи са вклю-
чени, BG телевизия, ползване на хол и кухня. 
2244001696 №16471
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Давам стаи под наем в 
Des Plaines, IL 7739344547 №16357
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 - 
$800. Имаме куче. +17738292393 №16261
POD NAEM
Цена US$ , 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 ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Непушач, търси стая 
под наем около летището, от началото на Септем-
ври. +359879910861 №16518
ТЪРСЯ СТАЯ
Цена US$ , Зипкод 60018, Търся стая. Около 
летището. След Август 2019. Работя на смени. 
8592702860 №16305

ИМОТИ 
Продавам

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

SOMEWHERE ELSE
REAL ESTATE
Цена US$ 0.00, Зипкод , Екоимоти е фирма за недви-
жими имоти с голям опит в продажбите и отдава-
нето под наем на имоти в България и чужбина. Ние 
предлагаме също така и пълния набор пропърти 
мениджмънт услуги.За контакт:+359897463810; 

ecoproperties@abv.bg 0893669881 №16510

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs
ШИВАШКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60016, Предлагам всякакви ви-
дове шивашки услуги. Намирам се в Des Plaines. Б. 
Николаева. Тел.: 2244109027 №16502
ФОКУСНИК
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Най-добрият фокус-
ник-magician за рожденият ден ан вашето дете. 
Иван -tel. 708 415 0590 №16505

КЛИМАТИЦИ ОБСЛУЖВАНЕ
Цена US$ , Зипкод , Ремонт, подръж-
ка и инсталации на всички видове 
климатици и отоплителни системи, 
бойлери и водно парно. Работим 
с всички производители - Rheem, 
Goodman, American Standard, Trane, 
Carrier и други. Фирмата има лиценз 
и застраховка. Гарантираме дос-
тъпни и най-ниски цени. All Home 
Repairs - Ivan - 630-670-6468. №16512

FREIGHT DISPATCHER 
Цена US$ , Зипкод 34652, Dispatcher is an 
independent freight dispatching company based in 
US We dispatch dry van, reefer, and fl atbed trucks. Тел.: 
7278355206 №16513
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60194, Гледам деца в домът си 
в Hoff man Estate. За повече инфо tel:224 659 1156 
2246591156 №16515
FOR RENT
Цена US$ 350.00, Зипкод 60176, For Rent-Car hauler-8 
cars-350 per week 7084074466 №16556
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
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
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
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
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
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
IИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60194, Имиграционни услуги, 15 
години опит. Петиции, визи, американско граждан-
ство. tel. 708 415 0590 Станчо №16506
ИМОТИ ДАВАМ ПОД НАЕМ
ЧИКАГО

HOUSE FOR RENT
Цена US$ 1,800.00, Зипкод 60089, House for rent in 
Des Plaines 1500 sq ft and two cars garage. Des Plaines 
corner Walnut and White. $1800 per month 224 392 
6309 №16504
STAIA POD NAEM
Цена US$ 290.00, Зипкод 60630, Отдава се стая 
в апартамент под наем на FOSTER и PULASKI.
Наем290.00$ от 5 юли. TEL. 6308500701 №16527
ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим съквартирант-
ка за вече нает апартамент на комуникативно мяс-
то до транспорт и хранителни магазини в Чикаго, 
може веднага. Тел.: 7738292329 №16530
POD NAEM
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Давам стая под наем 
на 2ри етаж в Norrige. 650$ с всичко включено. Ин-
тернет, ток с 1 паркоместо. За инфо: 773 3687169 
Радмила,773 3664225 Кремена №16535
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ
Цена US$ 920.00, Зипкод 60007, Давам малък еднос-
таен апартамент под наем в Елк Гроув. Близо до ма-
газини и магистала, с тераса, ламинатен под, перал-
ни и сушилни на етажа. Отоплението е включено 
към наема. За оглед, моля обадете се на 7739372933 
- Юлия №16540
TURSQ SAKVARTIRANTKA
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016, Tърся съкварти-
рантка.2 bedroom 2 bathroom апартамент в Des 
Plaines, IL. Тел.: 2246590039 №16551
2 BEDROOM APARTMENT
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60176, Апартамент в 
Schiller park с хол, кухня, 2 спални, баня, тераса, 2 
паркоместа, пералня и сушилня. Комплексът е с ба-
сейн и фитнес зала. Наем $1,200. Близо до O’hare. За 
информация (773) 672 0805 - Иван. №16554
ПОД НАЕM DES PLAINES
Цена US$ , Зипкод 60016, Давам под наем обзаведен 
едностаен сутерен от къща в Des Plaines , за един 
наемател , самостоятелен вход и паркинг, всичко 
включено. 224-616-8985 2246168985 №16569
СТАЯ ОТ КЪЩА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60070, Prospect Heights, иде-

ална локация близо до магазини и магистрали. Пар-
ко място. Изгодна цена! 8472192272 №16576

MMIGRATZIONNI 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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
КАМИОН И РЕМАРКЕ
Цена US$ 32,000.00, Зипкод 60101, Продавам ка-
мион и хладилно ремарке заедно или по отделно 
Volvo 01/ TK 06/12 new engine 6k h. Тел.: 3125328899 
3125328899 №16532

КАМИОН ВОЛВО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Волво 2008г.,ISX 500 
без DEF , ЕАТОН 13 ; 990 000 ml ,18000$; Трейлър 
Great Dane 2017 г., 19 000$ 7736200271 №16534

ПРОДАВАМ
Цена US$ 20,000.00, Зипкод 53092, Ремарке UTILITY 
2015 dry van , 8 нови гуми , отлично състяние. Тел.: 
2622711933 2622711933 №16558

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

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

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

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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К
огато става въпрос за за-
куска, има много различни 
варианти за първото хра-
нене за деня. От кремооб-
разна торта от царевичен 
хляб през пухкави украин-

ски палачинки до кокосови сладкиши в 
Сингапур, тези международни спе-
циалитети предлагат по нещо за всеки 
вкус. CNN предложи на читателите си 
кулинарното разнообразие по света, 
като не пропусна и България.

В Швейцария
В делничните дни швейцарецът често 

се придържа към бързи закуски като 
традиционния birchermüesli. Това пред-
ставлява овесена смес в стил гранола 
с плодове и ядки, която обикновено се 
сервира върху гъсто кисело мляко. Но в 
събота и неделя идва време за изоби-
лие. Заедно с картофените палачинки, 
сирената и колбасите централната част 
на масата е отредена за zopf – характе-
рен хляб, който се сервира с мед, масло 
и конфитюр.

В Етиопия
На закуска в страната най-нормално 

е да се яде каша. Въпреки че има много 
разновидности и имена за нея в цялата 
страна, genfo с чубрица е една от най-
популярните.

В Япония
На масата си японците поставят 

селекция от малки чинии, всяка съдър-
жаща по няколко хапки от традиционно 
японско ястие, като например сьомга 
или скумрия, супа мисо, кисели зелен-
чуци и ориз. Има и тамагояки омлет.

В Исландия
Денят в Исландия започва с обилна 

доза омега-3 мастни киселини и lysi – 
един от продуктите на рибната индус-
трия в страната. Това обаче съвсем не 
е единствената възможност за закуска. 
Можете да се хапнете и hafragrautur – 
гъста овесена каша с ядки, стафиди и 
захар, както и skyr – гъсто кисело мляко, 
което всъщност е прясно сирене.

В Сингапур
Доста хора тук хапват пикантна къри 

юфка. За традиционна закуска обаче 
kaya toast е задължителен. Този иначе 
скромен сандвич с препечен хляб е 
пълен с ароматна кая – сладко от ко-
косово мляко, яйца и екзотичния плод 
пандан, който му придава характерен 
зелен цвят.

В Мароко
Заедно с ментовия чай хлябът от грис 

е основна съставка на мароканската 
маса за закуска. Baghrir са тънки кръго-
ве, обсипани с малки дупки, откъдето 
идва и името им „палачинки с хиляда 
дупки”. Вместо кленов сироп тези леки 
хлебчета от грис се покриват с масло 
и мед. Harcha са по-дебели кръгли 
бисквити, които имат хрупкава кора. 
Те се сервират със сирене или масло, 
конфитюр и мед.

В Австралия
За тези, които обичат тестените закус-

ки, тостове с авокадо и други препе-
чени филийки, австралийската brekkie 
е идеален вариант. С акцент върху 
пресните продукти, пълнозърнестите 
храни и подходящите хранителни ком-
бинации, австралийската закуска може 
да варира от класическия препечен 
авокадо тост до оризов пудинг с кисело 
мляко, семена и плодове.

В Аржентина
Има една дума, която определя ар-

жентинската закуска: facturas. Всеобх-
ватният термин за сладкиши събира 
в себе си всякакви форми, размери и 
вкусове. Някои от най-популярните 
предложения включват medialunes – 
тестени изделия с формата на кроасан, 
сладки понички, както и churros, често 
потопени в шоколад.

В Германия
Колбасите и други меса играят главна 

роля в традиционната немска закуска. 
Те са допълнени от гевреци, пресни 
плодове, меко сварени яйца и други. 
Изобилието е налице.

В Бразилия
Pao de queijo са пухкави варени 

сладкиши, които са основна част от бра-

зилската култура. Те могат да се хапват 
на закуска. Но за вариант на бразилски 
хляб за закуска трябва да се опита bolo 
de fuba. Това е торта от царевичен хляб 
с влажна и кремообразна текстура, коя-
то идва от добавянето на настъргани 
сирене и кокос.

В Тунис
Любителите на пикантните ястия със 

сигурност ще станат фенове на супата 
от нахут, която се сервира за закуска в 
Тунис.

В България
Попарата е резултат от дългата тради-

ция да се използва останалият от вчера 
хляб като ястие на следващия ден. Тази 
топла успокояваща закуска е любима 

част от детството на много българи – не 
е точно овесена каша и не е съвсем 
хляб, но споделя характеристиките и на 
двете, посочва CNN.

Топло мляко или чай се изсипват вър-
ху хляб, нарязан на кубчета, натрошено 
българско сирене, масло и захар и се 
оставя да се накисне.

В Турция
Kahvalti – традиционната турска 

закуска, е пищно хранене, на което има 
по малко за всеки. Сервират се турските 
хлябове simit и pide, придружени от 
фета и други видове сирена, маслини, 
яйца и други.

В Португалия
Кафе напитките с много мляко са пър-

вият вариант за закуска в Португалия. 
Uma mei de leite или um galao са лесен 
старт на деня. Въпреки че много пор-
тугалци хапват просто парче препечен 
хляб заедно с напитката, перфектната 
компания на тези млечни кафета са 
pasteis de nata, или яйчен крем.

В Украйна
Нежна и пухкава от вътрешната 

страна и хрупкава златисто-кафяво от 
външната страна, украинската палачин-
ка syrniki би била на място и на масата в 
петзвезден хотел. Подобно на амери-
канските палачинки или френския тост 
те могат да бъдат покрити с пресни 
плодове или пудра захар.

В Ямайка
Закуската в Ямайка е патриотична, 

тъй като се сервира националното 
ястие: ackee. Уникална комбинация от 
плодове, солена треска, домати, чесън, 
люти чушки и лук, която обединява 
сладкия, соления и пикантния вкус 
на един остров. Макар да прилича на 
бъркани яйца, жълтата част е плод, а не 
птичи продукт.

В Тайван
Докато чашата мляко често се рекла-

мира като „част от балансираната закус-
ка”, duu jiāng отвежда тази традиция на 
друго ниво. Това прясно соево мляко е 
специалитет на Тайван, който обикно-
вено се предлага сутрин от уличните 
търговци и ресторанти.

В Италия
Италианците са прекалено заети за 

закуска. Или поне така изглежда, съдей-
ки по броя на кафебаровете, от които 
те купуват еспресото си. Винаги обаче 
има време за италиански сладкиши с 
кафето. Sfogliatelle – хрупкаво мнолист-
но тесто със сладко сирене от рикота е 
друг вариант за закуска.

В САЩ
Когато става въпрос за класически 

американски брънч, не може да се про-
пуснат пухкавите палачинки, сервирани 
заедно с купчина хрупкав бекон. Конт-
растните текстури и солено-сладкият 
вкус правят тази закуска любима на 
деца и възрастни. И докато палачинките 
могат да бъдат комбинирани с всичко 
– от пресни боровинки до пекани, кла-
сическата гарнитура от масло и кленов 
сироп остава златен стандарт.

В Русия
Въпреки че звучи странно, хайверът 

всъщност е руската храна за закуска. 
Независимо дали е червен или черен 
хайвер, той остава любим топинг за 
блините или малките палачинки, които 
се хапват през уикенда. В делничните 
дни обаче закуските са по-прости. Тога-
ва хайверът се маже върху ръжен хляб, 
понякога комбиниран и с масло.

Какво ядат Какво ядат 
по света по света 

на закускана закуска
Българската попара беше Българската попара беше 

специално отбелязана от CNNспециално отбелязана от CNN

ПопараПопараБразилияБразилия

АржентинаАржентина

МарокоМароко

АвстралияАвстралия

СингапурСингапур

ИсландияИсландияЯпонияЯпония

ЕтиопияЕтиопияШвейцарияШвейцария
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„Игра на тронове“ 
пресъздадена върху гоблен
В 

музей в Белфаст добровол-
ки, „въоръжени” с искрящи 
червени и златисти конци, 
нанасят довършителните 

щрихи към огромен гоблен, пос-
ветен на фентъзи сериала „Игра на 
тронове”. Дългият 90 метра гоблен 
представлява „бродиран разказ” на 
осемте сезона на хитовата поре-
дица, голяма част от която беше 
заснета в Белфаст. 

Частите от гоблена, предста-
вляващи седемте сезона, вече са 
готови. След като бъде завършен 
и осмият, творбата бъде изложена 
във Франция през септември за-
едно с гоблена от Байо, чийто стил 
имитира. 

Прочутият гоблен от Байо пред-
ставлява „бродиран разказ” за зав-

ладяването на Англия през XI век. 
„Гобленът е отличен инструмент 

за разказване на истории”, отбе-

лязва Валъри Уилсън, куратор на 
костюми и текстил в Националните 
музеи на Северна Ирландия.

Оттеглиха иск срещу Кевин 
Спейси
М

ладият мъж, който 
обвини актьора Кевин 
Спейси, че го е опипал 
в заведение в Нантъкет 

през 2016 г., е оттеглил граждан-
ския си иск срещу него. Новината 
съобщи адвокатът му.

Гражданският иск бе подаден на 
26 юни в съда в Нантъкет. Засега 
не става ясно защо е бил оттеглен. 
Според експерти подобно бързо 
оттегляне на иска често се прави 
при извънсъдебно уреждане на 
въпроса.

Обвинителят на Спейси, който 
е син на телевизионна водеща от 
Бостън, твърдеше, че актьорът го 
е напил и го опипал в ресторант, ко-
гато той бил на 18 години и работел 
там като сервитьор.

Въпреки оттеглянето на граж-
данския иск остават повдигнати-
те срещу Спейси обвинения по 
наказателно дело. През януари той 
пледира невинен по тях. 

Елвис Пресли грейна на 
светофар
К

ралят на рокендрола ще 
регулира движението през 
кръстовище в германския 
град Бад Наухайм, след 

като там беше инсталиран свето-
фар с неговия силует.

Елвис с китара и характерния 
перчем протяга ръце, когато е 
червено и ходи спокойно на зелена 
светлина.

„Това не е само номер. Свето-
фарът кара сърцата на феновете 
на Елвис да бият по-бързо” – каза 
кметът Клаус Крес.

Градът още пази спомена за 
легендарния музикант, който от 
октомври 1958 г. до март 1960 г. е 
на служба в съседния гр. Фридберг, 
но живее в Бад Наухайм.

Във Фридберг има светофари 
със силуета на Елвис Пресли още 
от декември миналата година. Те 

са малко по-различни – Елвис стои 
с микрофон, когато е червено, а 
когато е зелено – танцува.

Трилион дървета срещу 
парниковия ефект

Учени призоваха протестиращите срещу 
климатичните промени да спасят планетата, 
като садят дървета, защото това е най-до-

брият начин за контролиране на парниковия 
ефект.

Ако бъдат засадени дървета на свободните 
площи, които са колкото територията на САЩ, 
те биха уловили две трети от произведените 
от човека парникови емисии. Дори при съ-
ществуващите градове и обработваеми площи 
има 9 милиона квадратни километра свободно 
пространство, на което могат да бъдат засадени 
трилион дървета, пишат еколози от Федералния 
технологичен институт в Цюрих.

Те са изчислили, че тези нови дървета за 
десетилетия ще могат да погълнат почти 830 
милиарда тона въглероден двуокис от атмосфе-
рата. Това е почти колкото хората са произвели 
през предишните 25 години. Ползата ще е бърза, 
защото дърветата пречистват въздуха най-добре, 
когато са млади.

„Всяко друго решение срещу климатичните 
промени би изисквало всички да променим 
поведението си или някакво решение от поли-
тици, или пък научно откритие, каквото още не е 
направено“, каза Том Краутър от екипа.

Бебе морска свиня – хит 
в социалните мрежи

Бебе морска свиня – застрашен от изчезва-
не вид морски бозайници, стана сензация 
в социалните мрежи, откакто ветеринари 

го хранят с биберон в морето край тайландския 
бряг.

Бебето морска свиня, кръстено Мериам, бе от-
крито на плаж през май. То бе на едва 6 месеца, 
докато отбиването обикновено става на 18-ме-
сечна възраст.

Ветеринари от Центъра по морска биология 
на остров Пукет се погрижиха за него. Те отбе-
лязаха, че човешката дейност, и по-специално 
риболовът е виновен бебето морска свиня да 
бъде отделено от майка му.

„Екземпляри от вида често са наранявани от 
перките на двигатели на морски съдове и са 
ловувани заради месото им”, се казва в инфор-
мация, качена на сайта на Световния фонд за 
дивата природа.
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Хали Бейли ще играе Малката 
русалка
Р

итъм енд блус певицата от 
афроамерикански произ-
ход Хали Бейли ще се пре-
въплъти в образа на Ариел 

в игралната версия на хитовата 
анимация „Малката русалка”. 

Деветнадесетгодишната Бейли, 
която заедно със сестра си е част от 
протежираното от суперзвездата 
Бионсе дуо Клоуи и Хали, сподели 
в туитър, че изборът й за ролята на 
Ариел е „сбъдната мечта”.

Игралната версия на „Малката ру-
салка” ще бъде режисирана от Роб 
Маршал („Мери Попинз се завръ-
ща”, „Чикаго”). Филмът ще включва 
песни както от оригиналната 
анимация, така и нови композиции 
от Алън Менкен и Лин-Мануел 
Миранда. 

Режисьорът на продукцията 
Роб Маршал на свой ред заяви, че 
Хали Бейли притежава „рядката 

комбинация от дух, сърце, младост, 
невинност и съдържание, плюс 
невероятен глас”.

Кайли Дженър купи „Ролс-Ройс“
К

айли Дженър купи луксозен 
автомобил „Ролс-Ройс Фан-
том” за 450 000 долара. 

Кайли качи на страницата 
си в инстаграм снимка на возилото. 

По-рано риалити звездата и 
модел подари ламборгини на 
приятеля си, рапъра Травис Скот, за 
рождения му ден.

Травис качи в интернет видео, на 
което се вижда новият му спортен 
автомобил в сребрист цвят.

Двадесет и една годишната Кайли 
Дженър освен това изпрати на при-
ятеля си чифт маратонки, напра-
вени от цветя, декорира дома им с 
балони и поднесе на изпълнителя 
на хита Sicko Mode куп подаръци, 
опаковани в хартия с лика на дъще-
ря им Сторми.

Кайли неотдавна поясни, че 
дъщеря й няма да участва заедно с 
нея в риалити шоу, докато не пора-
сне достатъчно, за да избере дали 
да е част от подобна програма. 

Риалити звездата се гордее, че 
макар семейството й да е известно, 

е натрупала сама богатството си, 
което е най-малко 900 млн. долара.

Южна Италия приема Джеймс 
Бонд
Две области в Южна Италия се 

готвят да посрещнат снимач-
ния екип и актьорския състав 
на 25-ия филм за Джеймс 

Бонд. Главната роля в новия филм 
отново е поверена на Даниъл Крейг.

В град Матера в областта Базили-
ката, обявен за световна столица на 
културата през 2019 г., и в Гравина 
ди Пулия в областта Пулия ще бъдат 
заснети редица сцени от филма.

„След като тук бяха заснети сцени 
от италиански и международни фил-
мови продукции, сега дойде ред на 
новия филм за Джеймс Бонд”, заяви 
кметът на Гравина ди Пулия Алесио 
Валенте.

Подробностите за сцените от 
новия филм и датите на снимките 
се пазят в тайна. Властите в Гравина 
ди Пулия обаче разкриха, че през 
август и септември там ще бъдат 
заснети сцени от новия филм, който 
все още не е озаглавен.

Котките подражават на 
стопаните си

Поведението на котките може да е отраже-
ние на характера на техните стопани. 

Изследване на специалисти от универ-
ситета „Нотингам Трент” и университета на Лин-
кълн е обхванало над 3000 собственици на котки 
във Великобритания. Участниците е трябвало да 
отговарят на въпроси за собствените си характе-
ри, както и за тези на питомките си. 

Авторите на изследването са установили, че 
различните черти на стопаните са свързани с 
различно поведение при котките. Например соб-
ствениците, които са съобщили за поведенчески 
проблеми при питомките си, са имали по-високи 
резултати по показателя невротизъм. 

Оказало се също, че котките на по-невро-
тичните стопани по-често страдат от болести в 
резултат на стрес и наднормено тегло и имат по-
агресивни, тревожни или боязливи характери. 

В предишни изследвания тенденцията е на-
блюдавана и при собственици на кучета.

Бебето Гугъл получи 
подаръци от „Гугъл“

Американският технологичен гигант „Гугъл” 
изпрати подаръци на бебето от Индонезия, 
кръстено на компанията, след като майка 

му публикува акта му за раждане в социалните 
мрежи. Тогава някои онлайн коментатори не 
пропуснаха да се пошегуват, че на малчугана ще 
му е трудно да „гуглира” името си. 

„В знак на признателност от компанията ни из-
пратиха няколко неща. От „Гугъл” ни благодариха 
и изразиха надежда, че синът ни ще помогне на 
много хора”, споделя майката Ела Карина. 

Жената допълва, че първоначално е била про-
тив идеята на съпруга си да кръстят Гугъл второ-
то си отроче, но вече не съжалява за решението. 

„Благодарим на компанията за оказаното 
внимание. Вече се чувстваме по-уверени”, казва 
Ела Карина.
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Португалски дизайнер поема 
„Кензо“
П

ортугалският моден ди-
зайнер Фелипе Оливейра 
Баптиста бе избран за нов 
творчески директор на 

модна къща „Кензо” след оттегляне-
то на заемащото поста дуо от кали-
форнийски дизайнери Лим и Леон. 
Това оповести групировката LVMH, 
която е собственик на „Кензо”.

Четиридесет и четири годишният 
дизайнер е родом от Азорските 
острови и има диплома от прес-
тижния университет за изкуство 
и дизайн „Кингстън” в Лондон. Той 
прави първите си стъпки в модата 
в Милано, преда да се установи 
в Париж, където е сътрудник на 
Кристоф Лемер, сегашния моден 
дизайнер на японския бранд 
„Уникло”. 

Баптиста основа свой собствен 
бранд през 2003 г. и от 2010 г. до 

2018 г. бе творчески директор на 
„Лакост”.

Лил Нас Екс начело в „Билборд“
Р

апърът Лил Нас Екс за 13-а 
поредна седмица е начело 
в класацията на „Билборд” 
за сингли с ремикса на 

дебютното си парче Old Town Road, 
записан в сътрудничество с изпъл-
нителя на оригиналната песен Били 
Рей Сайръс. 

Сингълът Old Town Road запазва 
първенството си с 88,7 милиона 
стрийминга за периода на отчита-
не. Задържайки се 13 седмици на 
върха, парчето поставя нов рекорд 
за най-дълга доминация на хип-хоп 
хит.

Второ място в класацията заемат 
Шон Мендес и Камила Кабело със 
сингъла Senorita. Певицата Били 
Айлиш запазва третата си позиция 
с парчето Bad Guy. 

Челната петица в класацията Хот 
100 се допълва от певеца и автор 
на песни Калид със сингъла Talk 
и Ед Шийран и Джъстин Бийбър с 
парчето I Don’t Care. 

Уди Алън дебютира в операта
У

ди Алън дебютира като ре-
жисьор в Миланската скала 
с комичната опера в едно 
действие „Джани Скики” от 

Пучини. Режисьорът беше посрещ-
нат с аплодисменти на пресконфе-
ренцията за премиерата. Той каза, 
че почитателите му в Европа винаги 
са го приемали топло.

Макар и репутацията на 83-го-
дишния Уди Алън да пострада 
заради разкрития на движението 
#Аз също в САЩ, и в Холивуд все 
повече да го избягват, в Европа той 
е добре приет. 

В САЩ „Амазон” прекрати дого-
вора за дистрибуция на най-новия 
му филм „Дъждовен ден в Ню Йорк”. 
Филмът обаче ще бъде пуснат по 
екраните през есента в Италия и 
Испания.

Наред с постановката в Милан-
ската скала музеят на киното в 
града показва ретроспектива на 28 
филма на Уди Алън.

Намалява ледът около 
Антарктида

Количеството на плаващия лед около Ан-
тарктида внезапно е спаднало от рекорден 
максимум до рекорден минимум, което 

озадачава учените. 
Изследване на сателитни данни, направено от 

НАСА, показва, че плаващият лед около конти-
нента се е увеличавал постоянно от 1979 до 2014 
г. Три години по-късно обаче количеството му е 
достигнало рекорден минимум от 10,7 милиона 
квадратни километра. През 2018 г. ледът леко се 
е увеличил, но въпреки това количеството му е 
било второто най-ниско след 1979 г.

Учените не могат да обяснят този парадокс, 
тъй като Антарктика все още не е толкова силно 
засегната от глобалното затопляне, колкото Ар-
ктика. Според тях намаляването на леда може да 
е както естествено колебание, така и дългосроч-
но явление, свързано с човешката дейност. 

Специалистите отбелязват, че количеството на 
изгубения плаващ лед е по-голямо от площта на 
Мексико. 

Шахматна фигура 
продадена за 900 000 
долара

Средновековна шахматна фигура, закупе-
на за 5 лири и съхранявана в чекмедже 
в продължение на над 50 години, беше 

продадена на търг на аукционна къща „Сотбис” 
в Лондон за 735 000 лири (над 900 000 щатски 
долара).

Първоначалната оценка на 900-годишния 
предмет, идентифициран като една от отдавна 
изгубените шахматни фигури от остров Луис, 
беше между 600 000 и 1 милион лири. Името 
на новия собственик на ценния артикул не се 
съобщава.

Шахматното съкровище, открито през 1831 г. 
на остров Луис (Външни Хебриди), включва 93 
фигури. Местонахождението на пет други сред-
новековни фигури от общо четирите шахматни 
комплекта остава загадка.

Шахматните фигури от остров Луис пред-
ставляват седнали крале, кралици, епископи и 
рицари и изправени надзиратели и пешки. 

Продадената на търга на „Сотбис” фигура пред-
ставлява надзирател – еквивалент на топа.
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Адел засечена с друг мъж
А

дел бе видяна с друг мъж 

в лондонския Хайд парк – 

двамата се държали за ръце 

въпреки многото папараци 

наоколо. Те дойдоха в кралския 

парк заради концерт на Селин Дион. 

Известно е, че 31-годишната певица 

обяви през април раздялата с мъжа 

си Саймън Конески. След това звез-

дата значително отслабна, започна да 

се наслаждава на живота и реши да 

не зацикля върху проблемите.

Както обаче впоследствие се изя-

сни, тайнственият непознат се оказа 

не новият бойфренд на звездата, а 

Пол Дрейтън, мъжът на нейния най-

добър приятел Алан Кар. Изпълни-

телката на хита Hello организира тях-

ната сватба в дома си в Лос Анджелис 

през 2018 година.

По този повод Алън се пошегува, 

че неговата еднополова „половинка” 

погрешно е била възприета за гадже 

на Адел. В Twitter той написа: „Новият 

мъж на Адел е в добра форма.”

Хю Грант нападна жена в 
Италия
Х

ю Грант е взел мобилния 

телефон на неизвестна 

жена, покрай която мина-

вал, защото помислил, че е 

папарак. Британският актьор е бил 

в Рим заедно със съпругата си Анна 

Елизабет Еберщайн, когато налетели 

на Луис Мелара, директор на компа-

нията за комунални отпадъци АМА.

Мелара снимала работници, 

изхвърлящи строителни отпадъци 

в район, предназначен само за 

битови отпадъци. В този момент тя 

се озовала пред съпругата на Грант 

и звездната двойка се разгневила.

Във видео първо се чува женски 

глас, който вероятно принадлежи 

на съпругата на Грант, казвайки на 

английски: „Извинете, какво прави-

те? Много добре, глупава кучко.”

Тогава Грант й казала: “Не стойте 

пред жена ми”, а след това сграбчил 

мобилния й телефон.

Германия връща картина на 
Италия
Г

ермания ще върне картина 

на холандския художник 

Ян ван Хейсум на галерията 

„Уфици” във Флоренция.

Картината „Ваза с цветя” е кон-

фискувана по време на Втората све-

товна война. Тя е била в колекцията 

на двореца „Пити” от 1824 г. През 

1940 г. е евакуирана в близко село 

и е изчезнала оттам. Нищо не е 

известно за нея до обединяването 

на Германия. 

Засега не е ясно дали притежава-

щото картината семейство ще бъде 

компенсирано.

„Най-накрая творбата ще се при-

бере след 75 години. Битката беше 

трудна, но това е голяма победа 

за цяла Италия”, каза Ейке Шмид, 

директор на галерия „Уфици”, който 

призоваваше картината да бъде 

върната.

Министрите на външните работи 

на Италия и Германия ще отидат до 

Флоренция за официалното преда-

ване на картината.

Deep Zone Project с 
пробив в Холивуд

Deep Zone Project получиха престижна 

номинация в конкурса на авторитетната 

американска платформа Filmfreeway /

Hollywood Songwriting Contest в категорията 

„поп музика“ за своята песен Please Don’t Go. 

Песента е официален финалист в международ-

ния конкурс и е избрана измежду стотици кан-

дидати от цял свят. Специално интернационално 

жури от продуценти и композитори селектира 

прeдложенията и дава шанс само на професио-

нално изпипаните, отговарящи на последните 

международни тенденции записи.

Автор на музиката, текста и аранжимента на 

Please Don’t Go е трикратният носител на титлата 

Best DJ - Bulgaria – Dian Solo. 

Създателят на Deep Zone Project e и един от 

най-успешните продуценти и ремиксатори на 

Балканите с над 20 хита, достигнали номер 1 в 

различни музикални класации.

Война срещу 
изоставянето на 
домашни животни

Френски депутати искат да сложат край на 

практиката масово изоставяне на домаш-

ни животни, особено през лятото, когато 

хората отиват на почивка и изхвърлят любимци-

те си на улицата.

Двеста и четиридесет парламентаристи от 

всички политически партии обявиха, че в скоро 

време ще внесат проект на закон за прекратя-

ване на практиката на масово изоставяне на 

домашни животни, която „е недостойна за циви-

лизованите общества и за Франция”.

„Как да приемем, че 100 000 кучета и котки се 

изоставят всяка година в нашата страна? Това е 

един тъжен рекорд на европейско ниво”, казват 

депутатите.

Около 60 000 животни се изоставят във Фран-

ция само през лятото въпреки кампаниите на 

асоциации, защитаващи животните. През 1999 г. 

бяха приети по-сурови санкции за хората, изо-

ставящи животните – две години затвор и 30 000 

евро глоба. Но ефект от тях не беше постигнат.



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

П
рез последните години 
Перу се превръща във 
все по-популярна турис-
тическа дестинация.

Най-важната причина 
за популяризирането на 

южноамериканската страна е древният 
град на инките Мачу Пикчу, за когото 
специалисти сигнализират, че е застра-
шен от разрушаване поради големия 
наплив от туристи.

Възможността да затворят Мачу 
Пикчу за посетители все още е малка, 
но дори и това да се случи в някакъв 
момент, в Перу има още много неща, 
които могат да се разгледат.

Страната е място, което съчетава 
в себе си много различни пейзажи. 
Пустинята Сечура прилича много на 
Сахара.

В тази пустиня се намира и най-висо-
ката пясъчна дюна в света – Серо Блан-
ко, издигаща се на 1180 м от основите 
на възвишението.

Перу е родината на 
картофите

Там се отглеждат над 3000 вида, а 
сред местните горди перуанци изклю-
чително популярна е следната фраза: 
„Повече перуанец съм дори от картофа.”

Испанският е официален език в 
страната, но не е единственият. Заедно 

с него равноправни езици са кечуа и 
аймара, две по-популярни форми на 
индианските диалекти.

Няма как да говорим за Перу и да не 
споменем Мачу Пикчу. Освен, че е най-
голямата гордост на местното населе-
ние, древният град на инките е и едно 

от Седемте чудеса на новия свят.
В Перу може да се види най-голямата 

птица в света – южноамериканският 
кондор. Размахът на крилете на тази 
птица е малко над 4 метра, а летейки 
високо в небето, кондорът изглежда 
повече от величествен.

Езерото с любопитното име Титикака 
е най-високо разположеното плавател-
но езеро в света. Титикака се намира на 
3812 м надморска височина.

Перу е една от най-популярните сърф 
дестинации. Там вълните са изключи-
телно благоприятни за практикуването 
на този спорт.

В Перу несъмнено трябва да се 
опита традиционният коктейл Pisco 
Sour. Местните го приготвят с гроздово 
бренди, лимон, подсладена вода, яйчен 
белтък, лед и още няколко тайни кисели 
съставки.

В Перу пейзажите са толкова различ-
ни, че всеки, който обиколи страната, 
има чувството, че е видял половината 
земно кълбо. Освен това там същест-
вуват около 90 микроклиматични 
области. Това означава, че в багажа на 
туриста трябва да има както пуловери, 
така и бански.

Един от най-големите деликатеси 
в Перу е печеното морско свинче. 
Перуанците го предпочитат, защото има 
повече протеин и по-малко мазнини в 
сравнение с месото от лама.

Определено една от най-популярните 
дестинации след Мачу Пикчу е Цветната 
планина (Виникунка), която е изклю-
чително привлекателна за туристите с 
интересната си визия.

Семейният статус на жените от инди-
анския народ кечуа се познава по това 
какви шапки носят. Омъжените жени 
обикновено носят сламени шапки, а 
неомъжените момичета – плетени.

В Перу 

буквално може да се спи 
върху скалите

В южноамериканската страна същест-
вуват прозрачни „стаи”, които висят от 
скалите и могат да бъдат достигнати 
само с катерене.

Шаманизмът е традиция в Перу 
от над 3000 години. Много хора от 
местното население нямат достатъчни 
средства за здравеопазване и често 
се допитват до съветите на шаманите. 
Единствено Индия изпреварва Перу по 
брой шамани.

Перу се нарежда на 6-о място в света 
по производство на злато. Южноаме-
риканската страна произвежда над 162 
тона злато на година, чиято стойност е 
над 7 млрд. долара.

Не е задължително да се ходи до 
Антарктида, за да се видят пингвини. В 
Перу също си имат.

В света има около 10 милиона пред-
ставители на животинския вид алпака. 
Три четвърти от тях се намират в Перу.

Листата от кока играят важна роля 
в перуанската народна медицина. В 
миналото те са се използвали за прео-
доляване на умора, глад, жажда, както и 
като ефикасен лек в борбата с пробле-
мите, настъпващи вследствие на дългия 
престой на голяма надморска височина.

Инките са вземали астрономията 
изключително присърце, като голяма 
част от сградите им са били строени по 
такъв начин, че да съвпадат с положе-
нието на звездите в определена част от 
годината.

Куско някога е бил най-важният 
град в Империята на инките, която се е 
простирала на север до Кито (днешната 
столица на Еквадор) и на юг до Сантяго 
(днешната столица на Чили).

Планинската верига на Андите, която 
преминава през територията на стра-
ната, е втората най-висока в света след 
тази на Хималаите.

Перу е едно изключително място, 
което си заслужава да бъде посетено.

Страната има пейзажи за Страната има пейзажи за 
половината земно кълбополовината земно кълбо

Перу примамва все Перу примамва все 
повече туристиповече туристи
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