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ОТ РЕДАКТОРА

Go back where you came from. Фраза, която 
мнозина може би са чували в годините на 
имиграция. В Европа я чуват по-често, откол-
кото в САЩ. Но пък тази седмица расистката 
и ксенофобска фраза тук се чу от най-висше-
то място – градината на Белия дом. Изрече я 
оранжевият човек, който е син на имигран-
ти и чиито две съпруги също са родени в 
чужбина. Каза го за четири дами от Конгреса 
– три от които са родени в САЩ, а едната е 
била по-дълго американски гражданин от 
сегашната първа дама. В дните след скандала 
предизборният му щаб се опита да смени 
темата – атаката не е расистка, а четирите 
конгресдами мразели Америка и били социа-
листки. Да сте чули Тръмп да казва на Бърни 
Сандърс – открито заявен социалист от десе-
тилетия – да се върне там, откъдето е дошъл? 
Не. Сандърс е бял мъж. Точно като Тръмп (и 
не по-малко луд, но това е друга тема).

Интересно ми беше да наблюдавам 
подкрепящите президента коментари на 
българи в социалните мрежи, включително и 
на такива, които живеят в САЩ.

Не съм много сигурен дали те осъзнават, 
че за Доналд Тръмп и неговите привърже-
ници ние сме точно толкова цветнокожи 
и различни, колкото тези четири жени и 
имигрантите, които идват от Централна и 
Южна Америка. Да, физически белият цвят на 
кожата и европейският ни произход ни дават 
някакво успокоение и предимство на този 
етап, но това е временно. 

Би трябвало да осъзнавате, че когато 
тръмпистите приключат саморазправата с 
имигрантите, базирана на два фактора – цвят 
на кожата и място на раждане, ще остане 
вторият фактор – кой къде е роден. И тогава 
няма значение колко си бял и колко си евро-
пеец. Защото Тръмп и неговата чета расисти 
смятат, че имигрантите са причина да загубят 
работните си места, доходите и просперитета 
(не лошото образование, роботизацията, 
натискът на големите корпорации и липсата 
на регулации за тяхното поведение спрямо 
работниците и данъчни облекчения). Не се 
заблуждавайте – следващите на прицел сме 
ние.

А според Федералната комисия по равни 
права при наемане на работа (не съм сигу-
рен, че това е най-точният превод на U.S. 
Equal Employment Opportunity Commission) 
фразата Go back where you came from е 
пример за тормоз, базиран на национален 

произход – изрично е отбелязана в сайта им. 
Ако все пак решите да се върнете там, 

откъдето сте дошли, бъдете готови за коруп-
ция, некомпетентност и тотален разпад на 
държавността. Плюс шезлонги по 70 лв. на 
плажа. По пътя наобратно Bulgaria Air веро-
ятно ще ви загуби багажа, а полетът ви няма 
да е навреме. Това  е така, защото всичко по-
голямо там, откъдето сме дошли, е заграбено 
или раздадено на некомпетентни мутри, 
които нямат за цел нито да го развиват, нито 
да се грижат за клиентите си, защото прихо-
дите им са гарантирани от монополното им 
положение, гарантирано от държавата. 

А тя, държавата, ясно показва, че й 
пука още по-малко пък за вас и за вашата 
сигурност. Ако случайно не ви ограбят или 
пък наритат с шутове в някой хотел, защото 
платената от вас стая е дадена на друг, то е 
ясно, че личните ви данни не са на сигурно 
място. Те всъщност вече са изтекли от маси-
вите на Националната агенция по приходите. 
А обяснението на финансовия министър – 
протеже на Делян Пеевски и живеещ в чужд 
апартамент без наем, Владислав Горанов 
е, че това станало, защото имало онлайн 
услуги. А причината не е, че ги има (колкото и 
малко да са), а същата тази дива некадърност 
и незагриженост за отделния човек, която се 
е превърнала в запазена марка на България, 
на нейния политически и бизнес елит. Когато 
наскоро един “бял” хакер показа пробив в 
системата за записвания за детски градини, 
вместо държавата да го поощри, тя използва 
тежката ръка на прокуратурата и го наказа. А 
на всички е ясно кой и как получава проек-
тите за изработване на сайтове, бази данни и 
друга такава технологична и IT инфраструкту-
ра – същата върхушка от некадърни, корум-
пирани и нагли мутри, наследили остатъците 
от Държавна сигурност. 

За тях е посланието с цитат от Ари Голд – 
герой в един от любимите ми сериали “Анту-
раж” и в стила на Тръмп: “Върнете се обратно 
в п...те на майките си да се досготвите още 
малко” (Climb back inside your mother’s vagina 
and cook a little bit longer). Да, да, знам, че е 
грубо. But it feels right.

 Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Върнете се обратно в...





С
рещу сървър на Национал-
ната агенция по приходите 
(НАП) е имало хакерска атака. 
Това признаха държавни 

институции.
Финансовият министър Владислав 

Горанов заяви, че около 3% от базата 
данни на НАП е била засегната. Той 
допълни, че има изтекла данъчноосигу-
рителна информация, но не може да се 
каже колко души са засегнати. Самите 
киберпирати твърдят, че в техни ръце е 
информация на около 5 милиона души. 
Горанов обясни, че става въпрос за ми-
лиони записи, но някои от тях е възмож-
но да се отнасят до едно и също лице.

Финансовият министър потвърди, че 
съобщението за атаката е било изпра-
тено до българските медии от руски 
домейн. Той обаче призова да не се на-
влиза в конспиративни теории, че повод 
за атаката от вчера е и вчерашното ре-
шение на правителството свързано със 
закупуването на F-16. Опити за хакерски 
атаки били засечени още в края на юни.

IT специалистите подозират, че 

хакерите са „влезли” през 
една от електронните 

услуги 
на НАП – системата за възстановяване 
ДДС от български граждани, които са 
извършвали сделки в чужбина.

„Тъжният извод е, че държавните 
системи, колкото и да са съвършени и 
да се подобряват, винаги ще бъдат уязвими”, 
заяви министърът.

Хакерска атака: Данни на Хакерска атака: Данни на 
Подозрения за руска връзка, Горанов призна, Подозрения за руска връзка, Горанов призна, 
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Заради случая премиерът Бойко Бори-
сов е разпоредил проверка на системите 
за сигурност на цялата държавна админи-
страция. 

Вътрешният министър Младен Маринов 
потвърди, че е имало „несанкциониран дос-
тъп до сървър на НАП”. Маринов коментира 
още, че хакерската атака „при всички случаи 
има политически ефект, тя засяга национал-
ната сигурност”. Той допълни, че екипи от 
МВР, ДАНС и НАП работят за изясняване на 
случая и степента на заплаха, както и откъде 
идва течът. По думите му според първона-
чалната информация на разследващите 

пробивът е станал преди 
около месец

В понеделник анонимни хакери раз-
пространиха до различни медии масив от 
57 папки с над 1 млн. реда. Те съдържат 

ЕГН, имена, адреси и дори доходи. Спо-
ред авторите на лийка информацията е 
добита от един от сървърите на Минис-
терството на финансите. Хакерите твър-
дят още, че до момента е разпространена 
половината от информацията – 11 GB. 

При преглед на информацията в тях 
в. „Капитал” откри данни на няколко 
журналисти от вестника, както и на 

финансовия министър Владислав 
Горанов. Според анонимния имейл това 
не е целият масив от изтекли данни. 
Като доказателство е приложен линк 
към част от откраднатата информация. 
„Правителството ви е бавноразвиващо 
се. Състоянието на киберсигурността ви 
е пародийно”, пишат неговите автори. 
Мотивите на хакерите не са ясни, но 

съобщението завършва с призив за 
освобождаването на създател на Уикии-
лйкс Джулиан Асандж. 

„Ние сме в ситуация на един информа-
ционен Чернобил”, коментира експертът 
по киберсигурност Ясен Танев хакерската 
атака срещу НАП. Според него „файлове-
те са истински и са огромни, в тях има 
много информация”. 

милиони изтекоха от НАП

Хакерът: Ако истината се прикрие, пускам още 

По-късно през деня в публичното 
пространство се появи ново 
писмо от човек, който твърди, 

че е автор на хакерската атака. Пред-
ставя се като руски гражданин, женен 
за българка. Според писмото такъв теч 

има от 11 години насам. В писмото 
правителството се нарича “корум-
пирано” и се заявява, че „глупавите 
ви правораздавателни органи няма 
да открият нищо“. Хакерът освен 
това заплашва, че ако истината бъде 
прикрита, той лично ще качи инфор-
мацията в руски и български торент 
тракери, за да може всеки да я свали 
свободно. 

Писмото е изпратено от имейл 
адрес, различен от този, от който бяха 
получени хакнатите данни.

Ето текста на писмото с малки съкра-
щения:

“Здравейте и благодаря, че направи-
хте случващото се публично достоя-
ние… С радост ще разкрия подроб-
ности за този пробив, така че вашето 
корумпирано правителство да не лъже 
аудиторията ви.” Този теч се случва от 
11 години насам. Ако корумпираното 

ви правителство разкрие уязвимата 
система, ще можете да видите тази 
информация в Web Archive (Internet 
Wayback Machine). Данните са хаквани 
и през 2012 г. Тогава никой не разбра, 
че сме успели да инфилтрираме 30 GB 
информация. Родителите на съпругата 
ми живеят в България и със собствени-
те си очи съм виждал колко прецакана 
е държавата ви. 

Глупавите ви правораздавателни 
органи няма да открият нищо. Просто 
ще прикрият истината. Ако това се 
случи, аз лично ще кача информацията 
в руски и български торент тракери, 
така че всеки ще може да я свали 
свободно. 

Ако медиите, с които влизам в 
контакт, публикуват невярна инфор-
мация, ще разкрия още два масива от 
данни – отново от Министерството на 
финансите.”
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Р
ежисьорът от Тексас 

Кевин Буут и екипът му от 

разследващи журналисти 

са направили филм за ма-

фията в България. Основна 

роля е отредена на депута-

та от ДПС, бизнесмен и медиен магнат 

Делян Пеевски. „Сенките на София“ 

(Shadows of Sofi a) се разпространява 

онлайн и вече набира популярност 

както в България, така и извън нея. 

Според информацията във Facebook 

страницата на филма от 9 юли той е 

наличен в платената платформа iTunes. 

В описанието на филма в базата данни 

imdb.com видеото, дълго 119 минути, 

може да се гледа в САЩ от 15 юли.

Кевин Буут снима филма си в София, 

където търси отговори за появата на 

нов тип студена война. България е из-

брана, защото е бивш съветски сателит, 

където се смята, че  

КГБ е вградила мафия
която се е превъплътила в сегашното 

правителство.

“Той пътува до България, където 

нелегална среща с прочутия банкер на 

олигарсите разкрива всичко, превръ-

щайки историята в политическо при-

ключение – цяла страна, контролирана 

от сенчест мафиотски бос, свързан с 

КГБ”, се казва в описанието на филма.

В краткото представяне на „Сенките 

на София” има синхрони с обвинения 

за източването на КТБ банкер Цветан 

Василев, виждат се кадри от протестите 

срещу Делян Пеевски и правителството 

на Пламен Орешарски след избирането 

на депутата и бизнесмен за председа-

тел на ДАНС. 

Във видеото са включени и разго-

вор с бившия румънски топ прокурор 

Моника Маковей, с бившия премиер 

Симеон Сакскобургготски, със следова-

теля Бойко Атанасов и много други.

Популярността на лентата идва и за-

ради специалното участието на руските 

активистки от „Пуси райт“ (Pussy Riot), 

които прекараха известно време в за-

твор заради критиките си към властта.

„Десетилетия след падането на 

Съветския съюз една престъпна мрежа 

успешно заграбва цялата държава. Ще 

станете участници в едно неочаквано 

приключение в подземния свят. Посте-

пенно осъзнаваме, че руското влияние 

в българската политика е явен пред-

вестник на неотдавнашната намеса на 

Русия в американската и британската 

политика, избори и референдуми. Това, 

което се случва напоследък на Запад, 

се случва от дълго време в България, 

където Русия отдавна практикува и 

развива техниките и стратегиите си”, 

споделя авторът на филма.

На постера на новата лента върху т. 

нар. триъгълник на властта в центъра 

на София са сложени изображенията 

на депутата Делян Пеевски, на дейст-

ващия премиер Бойко Борисов и на 

руския президент Владимир Путин, 

гушнал кученцето, което българският 

министър-председател му подари пре-

ди години. Надписът отдолу гласи: 

„В България мафията си 
има... правителство”

„Сенките на София” показва българ-

ската политическа действителност като 

„резерват на таласъмите”, създаден от 

сценаристи на КГБ. Това каза главният 

редактор на „Биволъ” Атанас Чобанов в 

телевизионно интервю пред TV+ TV1.

Кой е режисьорът 
Кевин Буут?

Кевин Буут е многократно 

награждаван документалист, 

който прави първия си филм – 

„Войната на наркотиците в Америка“ 

(American Drug War), през 2008 г. за 

Showtime & Netfl ix. Лентата разкри-

ва съучастничеството на ЦРУ при 

разпространението на кокаин в 

американски гета и е гледана от над 

50 милиона души. „Сенки на София“ 

е най-новият му филм. В представя-

нето му се казва, че тя проследява 

руската намеса, която прониква “в 

едно източноевропейско правител-

ство, тайно създадено от КГБ след 

падането на комунизма, което е из-

ползвано да манипулира банковата 

система, комуникации и избори”.

Режисьор от Тексас направи Режисьор от Тексас направи 
филм за България на Пеевскифилм за България на Пеевски

„България – „България – 
цяла страна, цяла страна, 
контролирана от контролирана от 
мафиотски бос“мафиотски бос“

Екипът разговаря и с бившия премиер Сакскобургготски
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Б
ългарските джебчийки 
отново се прочуха с под-
визите си из Европа. Банди 
от добре обучени жени 
от България и Румъния 
печелят по 20 000 британ-

ски лири на месец от обири по улици 
и магазини във Великобритания. Това 
написа преди дни британският в. „Сън”.

Изданието описва подробно дей-
ността им и строгата им организация 
на работа. Джебчийките действали 
на оживени улици и в посещавани от 

много хора вериги или шикозни мага-
зини. Те имали и екипи от хора, които 
да забаламосват набелязаните жертви. 
Бандите, наброяващи до пет души, 
работели на четириседмичен рота-
ционен принцип. Техни мишени били 
често пъти японски и арабски туристи. 
Те рядко са залавяни, макар че има и 
издънки. Преди време 

една от бандите била 
спипана в крачка 

Жените били заснети случайно в 
акция, когато тайландска туристка си 
направила фотография със селфи стик. 
Точно в този момент бандата й отмък-
нала 400 лири.

В. „Сън” се сдобил и със снимки от 

мобилни телефони на членове на една 
от бандите. На един от фотосите се 
вижда голяма камара от банкноти от 
20 лири, а на друга – коледно дърво, 
украсено с банкноти от 50 лири.

Частен детектив, работещ на Окс-
форд стрийт, казва, че обществеността 
все още не си дава сметка за мащабите 
на проблема. Много от магазините, в 
които действат бандите, използват ус-
лугите на частни детективи и се обръ-
щат към полицията само като заловят 

крадец с хиляди лири у него, тъй като 
полицията и без това била претова-
рена от работа. Иначе детективите за-
държат крадлите, вземат им данните от 
личните карти, правят им снимка и им 
издават забрана за влизане в магазина, 

разказва детективът.
Крадлите се състезавали една с 

друга коя ще се представи по-добре и 
си имали нещо като собствена Шам-
пионска лига. Начело сега е крадла, 
известна с прозвището Диана Експрес. 
Група от крадли, действащи винаги по 
пет, се наричала Спайс гърлс. Отделно 
прякорите на петте в групата били 

Страховитата, Бебчето, 
Дъртата

Красавицата и Закръглената. На лон-

донската Оксфорд стрийт „гастролира-
ли” само най-добрите крадли. Изявата 
там била все едно да играеш финал на 
Шампионска лига на „Уембли“, разказва 
частният детектив. Крадлите обикаля-
ли из цялата страна, а когато натрупа-
ли достатъчно пари, се прибирали у 
дома в огромните си къщи, разказва 
детективът.

Твърди се, че жените са от районите 
на трите най-големи града в България 
и от района на Букурещ в Румъния. Те 
пътували с националните си лични кар-
ти, но някои от тях имали и британски 
шофьорски книжки. За първи път са 
започнали да идват през 2007 г., когато 
паднаха ограниченията за работа за 
българи и румънци.

Любимите магазини за действие в 
Лондон са „Хародс“, „Селфриджис“ или 
чейндж бюрата, но също и магазини 
от веригите „Гап“ и „Топшоп“. Работ-
ното време на крадлите било от 10 ч. 
сутринта с обедна почивка около 13 ч. 
и после подновяване на работа следо-
бед, като пикът е между 16 и 19 ч.

Ако крадлите са две, то става дума 
за румънки, но по-големите групи 
са общо взето от българки, разказва 
детективът. Крадлите носели дизай-
нерски очила и скъпи чанти, но се 
познавали по маратонките, които им 
позволявали да се придвижват бързо. 
В магазините те набелязвали жертвите 
и ги следвали на улицата. Там някоя от 
тях разсейвала жертвата, като я молела 
да я ориентира по карта, защото уж 
се е загубила, или пък се навежда да 
си завърже точно пред нея обувките. 
През това време други вземали парите 
на жертвата.

Жените са добре обучени и имат строга Жените са добре обучени и имат строга 
организация на дейност, пише в „Сън“организация на дейност, пише в „Сън“

Кадър от кражбата, заснета при селфи от тайландска туристка

£20 000 на месец: £20 000 на месец: 
Българки в Българки в 
шампионска лига шампионска лига 
на джебчийкитена джебчийките
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Р
едица свидетелства за 
условията в затворите за 
мигранти, включително и 
такива на конгресмени, оп-
исват едно и също – задър-
жаните живеят без мини-

мални санитарни условия, разделени от 
семействата си, изложени на опасност 
от зарази от грип, шарка, заушка и 
туберкулоза. На всичкото отгоре, ако са 
жени, могат да бъдат и изнасилени. „И 
при администрацията на Обама имаше 
проблеми с третирането на хората в 
тези центрове, но сега сме в ситуация, 
при която има жестокост и култура, коя-
то толерира нехуманността и дехумани-
зацията“, казва Урсула Ожеда, адвокат 
за защита правата на имигрантите. „Тази 
криза е реална и моментът за действие 
вече е настъпил“, каза преди няколко 
дни вицепрезидентът Майк Пенс, който 
посети два от затворите.

Преди призива на Пенс разследващи 
служители на американското правителство 
показаха свой доклад по въпроса. Неговото 

съдържание беше изпълнено със същите 
потресаващи картини – мигрантите са 
наблъскани като „сардини”, нямат легла, 
тоалетни и достъп до душове.

Тръмп първо отрече, че докладът е дос-

товерен, и каза, че условията в затворите са 
„прекрасни“, но после изпрати вицепрези-
дента Пенс да провери със собствените си 
очи за какво става дума. Към момента 

в имиграционните 

затвори има около 50 хил. 
души

разпределени в 200 затвора. Те са пре-
димно бежанци от Централна Америка 
(Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор). 
Обикновено тя бягат от насилието и 
бедността, които са пропили родните 
им места. 

В една килия разследващи на правител-
ството преброили 88 мъже при капацитет 41 
души. На друго място имало 900 души, а поме-
щението било пригодено само за 125. Един от 
мъжете подал на проверяващите бележка, на 
която пишело „Помощ. Тук съм вече 40 дни”. 

Децата пък спели направо на бетонния 
под и нямали достъп до душове. Много от 
възрастните задържани били сами в килия, 
отделени от семействата си, но в тях нямало 
легло и те трябвало да стоят прави. Тези 
наблюдения на правителството са от края 
на май. Сега вицепрезидентът Пенс видя 
същите препълнени затвори, като този път 
мигрантите вътре се оплакаха, че са гладни, 
не са си вземали душ и не са си мили зъбите 
от 10 дена. 

През зимните и пролетните месеци 
починаха няколко деца, за които стана ясно, 
че са спали на студени подове без дюшеци и 
одеяла и са били болни от грип. На някои от 
тях им е отказвана медицинска помощ. Общо 

24 души са починали

BG VOICE

Ад в затворите за мигранти: Ад в затворите за мигранти: 
Хората са наблъскани като „сардини”, нямат Хората са наблъскани като „сардини”, нямат 
легла, тоалетни и достъп до душовелегла, тоалетни и достъп до душове

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Мигрантите са натъпкани в килии без елементарни условия

Мигранти, молещи за помощ



17 - 23 юли 2019 10-11

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

Няма легла и лекарства. Няма легла и лекарства. 
Има смърт и изнасилванияИма смърт и изнасилвания
докато са били в ръцете на имигра-
ционните, 6 деца – докато са били под 
наблюдение от граничните полицаи. 

В началото на юли ООН в лицето на 
върховния комисар за правата на човека 
Мишел Бачелет разкритикува Щатите за 
лошите грижи за мигрантите, като каза, че 
затварянето им в затвори трябва да е после-
ден вариант за администрацията на Тръмп. 
Особено остра бе критиката за отношението 
към децата, които са разделяни от роди-
телите им, заради политиката на Тръмп за 

нулева толерантност спрямо имигрантите. 
Всъщност по данни на американското пра-
вителство към този момент почти всички 
непълнолетни деца са върнати на близките 
им. 11 хил. малчугани пък вече са прех-
върлени на грижите на Министерството на 
здравеопазването, където се предполага, че 
ще получат нужната помощ.

Освен проблема със санитарните условия 
и игнорирането на състоянието на болните 
бежанците казват, че жените и момичетата 
били изнасилвани. От октомври 2014 г. до 

юли 2018 г. агенцията за настаняване на 
бежанците е регистрирала

 4556 оплаквания за 
сексуално посегателство

Изглежда повечето от тях са заведени 
при администрацията на Тръмп, тъй като 
според друга статистика от 2010 г. дo 2017 
г. са записани 1224.

Наред с всичко дотук агентите на гранич-
ната полиция подигравали задържаните в 
тайна фейсбук група. В един от постовете 

се коментира как един от агентите никога 
не е виждал тела на умрели мигранти 
да плуват по този начин във водата (по 
повод скорошната смърт на баща и дете, 
опитващи да преминат границата по вода) 
и дори се спекулира, че снимките може да 
са фалшиви и че това може да е дело на 
демократите.

Президентът Тръмп пък, в опит да 
облекчи кризата, издаде заповед, с която 
се спира даването на убежище на бежанци, 
преминали през друга държава.

Вицепрезидентът Майк Пенс на посещение в затвора в Макалън, Тексас



BG ТЕЛЕГРАФ
България няма да доплаща за F-16България няма да доплаща за F-16

България няма да плаща нищо за дооборудване 
на новите изтребители F-16, блок 70, каза зам.-
министърът на отбраната ген. Атанас Запрянов. 

Той обясни, че всички системи на самолетите са 
отворени за добавяне на всякакъв вид оръжия и че с 
подписването на договора пакетът не е затворен.

„Самолетите, които получаваме, имат цялата 
авионика и електронно оборудване, кодове и програми, отключени на борда, 
позволяващи да се отключат всякакви оръжия в перспектива и да бъдат из-
ползвани ракети въздух-въздух, въздух-земя, ако искате – и въздух-кораб. Така 
че ние няма да плащаме повече за дооборудване на самолетите, ако закупим 
каквото и да е оръжие, което е намалено, или какъвто е да е нов тип оръжие“, 
каза Запрянов.

Белград обвини София, че Белград обвини София, че 
дестабилизара регионадестабилизара региона

Председателят на парламентарния комитет 
за Косово Милован Дрецун обвини бъл-
гарски разузнавачи в дестабилизиране на 

региона.
В интервю за вестник “Курир” Дрецун твърди, че 

“преди два месеца в Скопие е сформиран мощен 
разузнавателен екип, който работи под прикритие 
в един голям западноевропейски автомобилен 

завод”. “Неговата цел е да бъде блокирано постигането на компромисно реше-
ние между Белград и Прищина. В този екип работят разузнавачи от България, 
Северна Македония, Германия и Албания“, твърди още Дрецун.

ЕК прогнозира икономически ЕК прогнозира икономически 
растежрастеж
Прогнозите за икономическия растеж на 

България през 2019 г. и 2020 г. остават 
непроменени – 3,3% и 3,4% съответно. 

Инфлацията ще бъде 2,4% през тази и 1,7% през 
2020 г. Това се казва в лятната икономическа 
прогноза на Европейската комисия.

През първото тримесечие на годината растежът в еврозоната бе по-голям 
от очакваното поради редица временни фактори, като например меката зима 
и увеличаването на продажбите на автомобили. Растежът бе благоприятстван 
също така от мерките на фискалната политика, благодарение на които разпола-
гаемият доход на домакинствата в редица държави членки нарасна. 

Общо честване на светите братя Общо честване на светите братя 
Кирил и Методий и цар СамуилКирил и Методий и цар Самуил

Македонското правителство взе решение за 
съвместно честване с България на светите братя 
Кирил и Методий, свети Климент Охридски, свети 

Наум и цар Самуил. Това стана по време на правителстве-
ното заседание, ръководено лично от премиера Зоран 
Заев. В официалното съобщение се казва, че до края на 

годината Българо-македонската експертна комисия по въпросите на историята 
и образованието трябва да разреши въпросите от общата история свързани с 
Илинденското въстание, Гоце Делчев и др. Правителството подкрепи и предло-
жението на комисията за преглед на учебния материал в учебниците за шести 
клас в България и за седми клас в Македония (Средновековие) до края на 2019 г.

Сняг на Мусала през юлиСняг на Мусала през юли

Рязкото застудяване на Балканите през 
последните дни доведе до снегова-
леж на връх Мусала – най-високия в 

региона.
Лошото време обхвана цяла България 

след големите горещини. Имаше валежи, на 
някои места и гръмотевични бури.

Оранжев и жълт код за обилни валежи 
бе обявен за цялата страна с изключение 
на Добрич и Силистра. Количеството дъжд 
надхвърли 50 литра на квадратен метър в 
Западна, Централна и Южна България. Най-
много валежи имаше в планините.
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С
трах е обзел имигрантските 
общности след стартиралата 
миналата неделя акция по масови 
арести и депортации, обявена от 

президента Доналд Тръмп. Тактиката обаче 
е сменена след медийното внимание върху 
операцията и вместо едновременни масови 
арести в няколко града властите залагат на 
малки акции. В началото на седмицата стана 
ясно, че агентите на имиграционната служба 
ICE са започнали проверки и в офисите на 
транспортните компании в предградията на 
Чикаго, където работят стотици българи и 
други имигранти, разказват работещи там. 
BG VOICE пръв писа за това на нашия сайт.

В понеделник агентите са отишли на 
проверка в поне две сръбски компании в 
предградието Алсип, Илинойс.

Агентите били цивилни и 
пристигнали пеша

Те поискали документите за иденти-
фикация на работещите в тези фирми, 
чиито имена ще запазим. Имиграцион-
ните раздали формуляри на служите-
лите по наемането в тези компании и 
поискали списък за работещите там и 
имиграционния им статут. От компании-
те поискали формулярите I-9 на всички 
служители – документ, който се попълва 

при наемането на всеки служител. Към 
него се прибавя документ за самоличност 
и такъв, който удостоверява легален 
статут и право на работа – като номер 
на социалната осигуровка, зелена карта, 
паспорт и др.

Новината за проверките в сръбските 
компании бързо се разпространи сред 
колегите в транспортния бизнес и това 
предизвика паника. Освен че собствениците 
на компании бързо се опитаха да приведат 
документацията си в изрядност, много от 
служителите им без легален статут си оста-
ват по домовете. Други заключват офисите, 
защото агентите на ICE нямат право да вли-
зат без позволение или съдебна заповед, но 
могат да правят проверка на документите 
по всяко време.

Преди няколко години имиграционни-
те власти нахлули в една от българските 
транспортни компании в Чикаго. “Дойдоха 

изневиделица. Блокираха двата входа на 
офиса и прегледаха документите на всички. 
Понеже някои не бяха попълнили формата 
I-9, ни глобиха с над 30 хиляди долара. Сега 

ги очаквам отново да дойдат”, 
разказа пред  BG VOICE собстве-
никът на тази компания. 

Не е ясно дали има 
задържани при 

проверките
в сръбските компании през тази 
седмица. Но собствениците 
на бизнеси очакват, че те ще 
продължат и през следващите 
дни и седмици.

На прицел в акцията на ICE, 
обявена от Тръмп и отлагана 
няколко пъти, са над 2,000 
имигранти с финална заповед 
за депортация в поне 10 големи 
града на САЩ – Чикаго, Ню 
Йорк, Денвър, Атланта, Хюстън, 
Лос Анджелис и Маями.

Освен предварително плани-
раните за задържане имигранти 
властите обявиха, че 

ще арестуват и 
други, които се 

окажат без статут и 
са на мястото

където се провежда операци-
ята, въпреки че не са били първоначален 
таргет. Все още от ICE отказват да съобщат 
пред медиите данни за броя на арестувани-
те от началото на акцията. 

Акцията за арести и депортации Акцията за арести и депортации 
нахлу и в транспортните компаниинахлу и в транспортните компании
Имиграционните проверяват документи за Имиграционните проверяват документи за 
легален статут,  страх обзема служителителегален статут,  страх обзема служителите

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Какви права имате?

Агентите на ICE нямат право да вли-
зат в домове и в офиси, освен ако 
нямат изрична заповед за обиск, 

подписана от съда. Това е различна от 
заповедта за депортация, която може 
да имат за човек, когото търсят – тя не 
им дава право да влизат в дома ви или 
в офисите.

От Американския съюз за граждански 
права (ACLU) имат специална секция на 
сайта си с това какви права имате, ако 

агентите на ICE се появят на вратата ви.
“Имате право да замълчите и не е 

нужно да обсъждате вашия имиграцио-
нен статут с полицията, имиграционни-
те агенти или други служители. Всичко, 
което кажете, по-късно може да бъде 
използвано срещу вас в съда”, преду-
преждават от ACLU.

Видео и още информация за правата 
си може да намерите на нашия сайт 
www.BG-VOICE.com
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П
резидентът Доналд 
Тръмп се нахвърли в 
туитър срещу група 
представителки на 
Демократическата 
партия в Конгреса, като 

ги прикани да се върнат в страните, от 
които първоначално са дошли, вместо 
да критикуват САЩ. Туитовете на Тръмп 
предизвикаха вълна от остро осъждане 
от демократите.

Макар че не ги назова поименно, 
Тръмп явно имаше предвид членовете 
на Камарата на представителите Алек-
сандрия Окасио-Кортес, Илхан Омар, 
Рашида Тлаиб и Аяна Пресли. Три от 
тях са американски гражданки, родени 
в страната. Изключение прави Омар, 
която е бежанка от Сомалия и е дошла в 
САЩ с родителите си като дете.

„Толкова е интересно да се види 
как „прогресивни” демократически 
конгресмени, които първоначално са 
дошли от страни, чиито правителства 
са пълна и тотална катастрофа – най-ло-
шите, най-корумпираните и неспособ-
ни където и да било по света, злобно 
казват на народа на Съединените щати 
– най-великата и най-могъща нация на 
земята, как да бъде управлявано наше-
то правителство”, написа Тръмп.

„Защо те не се върнат, за да помогнат 
да се оправят тотално съсипаните и 
изнемогващи от престъпност места, 
откъдето са дошли”, туитна Тръмп, като 
добави, че после могат да се върнат 
в САЩ и „да ни покажат как се прави 
това”.

„Тези места силно се нуждаят от 
вашата помощ,

колкото и бързо да 
заминете, няма да е 

достатъчно бързо
– добави Тръмп. Сигурен съм, че Пело-
си ще бъде „много доволна бързо да 
уреди безплатно пътуване”, каза освен 
това президентът.

Пелоси отвърна на Тръмп, като заяви 
в туитър: „Когато Доналд Тръмп казва на 
четирима американски конгресмени да 
се върнат обратно в родните си страни, 
той потвърждава, че неговият план 
„Да направим Америка велика отново” 
винаги е целял да се направи Америка 
бяла отново.”

Засегнатите отговориха на обща 
пресконференция във Вашингтон. 
„Няма да ни накарат да замълчим”, каза 
чернокожата Аяна Пресли от Масачу-
зетс. Тя обвини Тръмп, че му липсват до-
брота, съчувствие и почтеност, необхо-
дими за изпълнение на президентските 
задължения. „Въпреки това насърчавам 
американците да не се хващат на тази 
въдица”, продължи Пресли, според коя-
то нападките на президента имат за цел 
да отклонят вниманието от проблемите 
на американците.

Илхан Омар, която също бе мишена на 
президентските туитове, обвини Тръмп, 
че отстоява идеите на белите национа-
листи. Тя добави, че той е предприел 
открито расистка атака срещу четири 
цветнокожи народни представителки. 
Най-младата дама в Камарата на пред-
ставителите – Александрия Окасио-Кор-
тес, каза, че не е изненадана от ретори-
ката на президента, обвиняван редовно 
в расизъм, откакто влезе в Белия дом.

Мюсюлманката от Мичиган Рашида 
Тлаиб 

поиска задействане на 
процедура за импийчмънт 
срещу Тръмп – въпрос, който всява раз-
деление в демократическата опозиция.

Тръмп обаче застана зад думите си. 
По време на събитие в Белия дом пред 
репортери той заяви, че въпросните 
дами „мразят нашата страна“. „Те само 
се оплакват“, заяви Тръмп. „Ако не им 
харесва тук, 

нека да си ходят. И знаете ли, сигурен 
съм, че на много хора те няма да липс-
ват. Може и да греша. Избирателите ще 

решат”, допълни той, явно раздразнен. 
Расистките изказвания на Тръмп пре-

дизвикаха и международен отзвук. 
Британският премиер Тереза Мей 

определи като „напълно неприемлив“ 
езика на американския президент, като 
наруши правилото да не коментира въ-
проси от вътрешната политика на САЩ. 

По-късно кандидатите за лидер на 
Консервативната партия и британски 
премиер Борис Джонсън и Джереми 
Хънт осъдиха ксенофобските изблици 
на Тръмп. По време на дебати, орга-
низирани от вестник „Сън”, двамата 
подкрепиха изявлението на Тереза Мей, 
макар че на журналистически въпрос те 
отказаха да нарекат расистки изявле-
нията на Тръмп. „Напълно неприемливо 
е и аз съм съгласен с министър-пред-
седателката”, заяви Джонсън, който е 
смятан за фаворит за неин наследник. 
„Мисля, че отношенията между Обеди-
неното кралство и Съединените щати са 
изключително важни. Но ако сте лидер 
на голямо многорасово и мултикултур-
но общество, 

просто не можете да 
използвате такъв език

допълни той. „Съгласен съм с Тереза 
Мей”, заяви от своя страна външният 
министър  Джереми Хънт. „Аз имам три 
деца, които са наполовина китайци, и те 
са британски граждани. Ако някой им 
каже: връщайте се в Китай, ще се смая. 
Подобно изказване би било съвсем 
небританско”, подчерта Хънт.

Премиерът на Нова Зеландия Джасин-
да Ардърн също не остана встрани от 
полемиката между Тръмп и демократ-
ките и се присъедини към критиките 
срещу ксенофобските му изказвания. 
„Обикновено не се меся в политиката 
на другите, но е ясно за мнозина, че 
аз съм напълно и изцяло несъгласна с 
него, заяви Ардърн. – В Нова Зеландия 
ние смятаме, че нашият парламент е 
представително място. Той трябва да 
прилича на Нова Зеландия, да бъде 
съставен от цялата палитра от различ-
ни етноси и култури“, допълни тя. 

Премиерът на Канада Джъстин Трюдо 
каза в коментар на атаките на Тръмп 
срещу четирите демократки, че „това 
не е начинът, по който правим нещата в 
Канада“.

Те отговориха: Няма да ни накарат да замълчим!  Те отговориха: Няма да ни накарат да замълчим!  

Тръмп прикани демократки да Тръмп прикани демократки да 
си ходят, откъдето са дошлиси ходят, откъдето са дошли

Рашида Тлаиб, Илхан Омар, Александрия Кортес и Аяна Пресли (от ляво на дясно) Доналд Тръмп
Снимки: AP/БТА Снимки: AP/БТА
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И
талия обвинява българин 
за убийство, обир и пожар. 
29-годишният Васил Найденов 
Иванов беше екстрадиран от 

България по искане на съдебните вла-
сти от Ламеция Терме, област Калабрия.

Мъжът е обвинен в убийството на 
75-годишния Андреа Мастрандреа. Бълга-
ринът е бил екстрадиран от България на 
летище “Фиумичино” в Рим, след което е 
бил откаран в затвора “Ребибия”.

На 20 юни 2013 г. двама престъпници, 
както се оказaло по-късно – български 
граждани, се вмъкнали в дома на Ма-
страндреа, завързали го и го пребили до 
смърт. Италианецът бил с премазан череп 
и ребра и бил открит на пода в жилище-
то си в Скаро ди Филаделфия, до Вибо 
Валентиа.

Според карабинерите убийството 
станало заради обир.

Иванов се вмъкнал в жилището заедно 
със съучастника си Тихомир Антов Краси-
миров. Той е разследван, но е на свобода. 
Властите смятат, че двамата искали да 
откраднат 

парите на италианеца, 
скрити в буркани

Този детайл бил добре познат на Ива-
нов, тъй като бил племенник на гледач-
ката на Мастрандреа и знаел къде крие 
парите си.

Веднага щом влезли в апартамента, два-
мата крадци се насочили към бурканите, 
но били видени от жертвата, затова го за-
вързали и го удряли до умъртвяването му. 
Мъжът бил удрян многократно по черепа, 
заради което получил кръвоизлив.

За да заличат следите си, българите 
подпалили мебелите в апартамента. На 
мястото пристигнали по-късно пожарни-
карите и карабинерите, извикани от сина 
на жертвата. От престъпниците обаче 

нямало и следа.
След разследване карабинерите, ра-

ботещи по случая, поискали съдействие 
от Интерпол и от българската полиция. 
От разследването станало ясно, че 

Иванов печелел предимно от действия, 
свързани с престъпния свят. Съдията от 
предварителното следствие на Ламе-
ция Терме поискал екстрадирането на 
българина. 

Б
ългарка загина при инцидент в 
турския курорт Кушадасъ. Же-
ната е била на семейна почивка 
през миналата седмица, пише 

Haskovo.info.
Злополуката е станала, когато туристите 

били натоварени в препълнено и необез-
опасено влакче, за да ги върнат в хотела, 

който е на около 2 километра от плажа. 
Влакчето е било пълно с правостоящи, 
сред които е била и 67-годишната Станка 
Стоянова от Хасково.

По разказа на нейните близки водачът 
на влакчето е влязъл с голяма скорост в 
един от завоите и жената е изхвърчала в 
движение.

От жестокото падане хасковлийката 
е получила два кръвоизлива в мозъка. 
Първа помощ са й оказали хора, живеещи 
в съседни къщи. По-късно пристигнала 
линейка, която откарала жената в болни-
ца, където тя била оперирана.

Въпреки усилията на лекарите Станка 
Стоянова починала след 3 дни.

Близките на 
хасковлийката 
поискали съдей-
ствие от управата 
на хотела, където 
били отседнали, но 
такава на практика 
им била отказана. Те 
потърсили помощ 
от консулството на 
България в Истанбул, 
откъдето ги свърза-
ли с жена, която знае 
български език. Тя 
им помогнала при 
комуникацията с 
лекарите в болни-
цата и по-късно за 
отнасянето на тялото 
в България.

Семейството на Станка Стоянова е 
твърдо решено да се бори за справед-
ливост и да съди управата на хотелския 
комплекс, където е станала фаталната зло-
полука. Хасковлиите търсят съдействие 
и от българската държава, за да се заведе 
дело срещу турския хотел, който не е 
осигурил безопасността на туристите.

Италия арестува българин Италия арестува българин 
за убийство, обир и пожарза убийство, обир и пожар

Българка загина на хотелско Българка загина на хотелско 
влакче в турски курортвлакче в турски курорт

Мъжът е обвинен, че е пребил до смърт Мъжът е обвинен, че е пребил до смърт 
възрастен италианец, за да го ограбивъзрастен италианец, за да го ограби

Жертвата и мястото на престъплението



САЩ и Русия обсъждат САЩ и Русия обсъждат 
контрола над оръжиятаконтрола над оръжията
Делегации от Съединените щати и Русия ще 

обсъждат в Женева контрола над оръжията и 
възможността за тристранен договор за ядрени-

те оръжия с Китай.
Новият договор СТАРТ – последният голям договор 

за контрол над оръжията, действащ между САЩ и 
Русия, изтича през 2021 г.

Висши служители от правителството на САЩ, поже-
лали анонимност, казаха, че ядреният арсенал на Ки-
тай се е увеличил през последните години и САЩ са на мнение, че Пекин повече 
не бива да бъде изключван от споразуменията за контрол над ядрените оръжия.

Марк Еспър става министър Марк Еспър става министър 
на отбранатана отбраната
Белият дом официално номинира днес Марк 

Еспър за министър на отбраната на САЩ – пост, 
който той заема като изпълняващ длъжността от 

около месец.
В американското правителство няма утвърден от 

Сената министър на отбраната след оставката на Джим 
Матис през декември и това е най-дългият срок без министър титуляр в истори-
ята на Пентагона.

Докато продължава процедурата по утвърждаване на Еспър от Сената, длъж-
ността министър на отбраната ще изпълнява министърът на военноморските 
сили Ричард Спенсър.

“Хуавей” се изтегля от САЩ “Хуавей” се изтегля от САЩ 
в Италияв Италия
Китайският телекомуникационен гигант 

„Хуавей” ще инвестира 3,1 милиарда щатски 
долара до 2021 г. в Италия и ще създаде 1000 

работни места.
Това съобщение бе направено в момент, когато 

„Хуавей” може да съкрати стотици работни места в САЩ, където са заети 850 
души.

„През следващите три години ще инвестираме в Италия 1,9 милиарда долара 
за закупуването на материали, 1,2 милиарда долара за маркетинг и 52 милиона 
долара за изследователска дейност и развитие”, обясни генералният директор 
на италианското подразделение на „Хуавей” Томас Мяо.

Молба към Холандия за Молба към Холандия за 
Ормузкия протокОрмузкия проток

Холандия ще обмисли молбата от страна 
на САЩ за оказване на военна помощ в 
Ормузкия проток за защита на търгов-

ското корабоплаване през него.
Холандският външен министър Стеф 

Блок заяви, че правителството ще направи 
преценка на молбата до средата на септем-
ври, преди да вземе решение. Той каза, че 
решението зависи от военните сили, които 

ще са необходими и цялостните рискове за сигурността.
„Ще използваме лятото, за да преценим какъв отговор да дадем”, каза Блок.

„Ситигруп“ обяви 7% печалба„Ситигруп“ обяви 7% печалба

Citigroup отчете повишение на 
тримесечната си печалба със 7 про-

цента, тъй като по-ниските разходи и 
засиленото потребителско кредитиране е по-
могнало на банката да компенсира слабостта в 
търговския бизнес. Чистата печалба е нараснала 
до 4,80 милиарда долара спрямо 4,5 милиарда 
година по-рано.

Приходите са се вдигнали с 2 процента до 18,76 милиарда долара, а разходи-
те са спаднали с 2 процента.

„Сити“ е първата голяма американска банка, която отчита резултатите си за 
второто тримесечие тази година.

US ТЕЛЕГРАФ
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А
мериканският щат Коло-

радо генерира приходи 

от данъци и такси върху 

продажбите на марихуана 

в размер на 1 млрд. долара. 

Сумата е събрана от 2014 г. 

насам, когато в щата беше легализирана 

свободната употреба на канабис.

Общите продажби на изделия от 

марихуана в Колорадо възлизат на над 

6.5 млрд. долара към края на май тази го-

дина, отчитат от местната данъчна служба.

Април и май 2019 г. са били най-силни-

те месеци за индустрията до този момент. 

През април са отчетени рекордни данъч-

ни постъпления от 24.2 млн. долара.

За достигането на границата от 500 

млн. приходи за щата от продажбите на 

канабис бяха необходими три години и 

половина, а за удвояването им до 1 млрд. 

– под две години.

От юли 2017 г. насам няма месец, в 

който приходите от данъци и такси върху 

продажбите на марихуана в щата да са 

били под 20 млн. долара. През февру-

ари 2014 г. (първия месец, в който има 

събрани данни за легалните продажби) 

постъпленията бяха на стойност 3.5 млн. 

долара.

„Канабис индустрията се развива много 

добре. Тя създава 

десетки хиляди работни 
места

носи приходи на щата, регионите се 

съживяват, а престъпността намалява.

“Естествено за мен лично би било 

по-добре да кажа на своите колеги от 

останалите щати: „Не върви добре, не се 

захващайте.” В момента имаме привиле-

гията да бъдем специални, но е очевидно, 

че все повече щати ще се движат в тази 

посока”, казва губернаторът на Колорадо 

Джаред Полис.

В Колорадо има близо 3000 лицензира-

ни компании за производство и търговия 

с марихуана, в което са заети над 41 000 

души.

Наскоро Илинойс стана 11-ият щат, 

който легализира употребата на канабис 

с развлекателна цел. Постановление-

то ще влезе в сила от 1 януари 2020 г. 

Към момента това е възможно още във 

Вашингтон, Аляска, Калифорния, Мейн, 

Масачузетс, Орегон, Върмонт, Мичиган, 

Невада и Колорадо.

Единствено в Илинойс и Върмонт лега-

лизацията беше предложена от местната 

администрация, докато в останалите 

щати това се случи след провеждането на 

референдуми.

Губернаторът на Илинойс Джей Би 

Прицкър от Демократическата партия се 

надява, че мярката ще помогне за 

стабилизирането на 

щатската хазна
която е изправена пред сериозна 

фискална криза. Той очаква над 170 

млн. долара приходи от продажбата 

на лицензи за продажба на изделия от 

канабис.

Медицинската употреба на марихуана-

та пък е законна в над 30 щата. Колкото до 

продажбите за свободна употреба, те не 

успяха навсякъде да доведат до очаква-

ните ефекти. В Калифорния например 

легалните дистрибутори на марихуана не 

успяват да се преборят с конкуренцията 

на черния пазар и изпитват сериозни 

затруднения, продиктувани от ограниче-

ния достъп до банкови услуги и високите 

данъци.

През май властите в Калифорния 

занижиха очакваните данъчни приходи 

от канабис индустрията за тази година 

с 223 млн. долара. Щатският сенат дори 

обмисля възможността за създаване 

на специални щатски банки и кредитни 

съюзи, които да отпускат заеми на компа-

ниите, занимаващи се с производство и 

търговия с марихуана.

16-17

В Колорадо: В Колорадо: 
$1 млрд. от $1 млрд. от 
данък „марихуана“данък „марихуана“
Илинойс очаква $170 млн. от продажбата на Илинойс очаква $170 млн. от продажбата на 
лицензи за изделия от канабислицензи за изделия от канабис

Google забрани продажбата 
на канабис в Play Store

Google забрани приложения, 

които служат за поръчки или 

продажба на марихуана, в своя 

онлайн магазин за софтуер Play Store.

Промяната в политиката на плат-

формата засяга всички приложе-

ния, които позволяват на потре-

бителите да поръчват марихуана 

онлайн, асистират с доставката или 

разпространяват продукти, съдър-

жащи THC (тетрахидроканабинол).

Новите правила на Play Store не 

са нещо невиждано в технологич-

ната индустрия, след като Google 

приложи същата забрана и за при-

ложенията, участващи в разпрос-

транението на тютюневи изделия, 

предава Business Insider.

Забраната се очаква да удари 

бизнеса на двeте най-популярни 

приложения за доставка на мари-

хуана Weedmaps и Eaze. Първото 

има над 1 млн. сваляния от Play 

Store, докато второто е свалено 

около 50 хил. пъти.

За да изпълнят новите правила, 

двете приложения ще трябва да 

премахнат опцията за пазаруване 

онлайн на марихуана, посочва 

говорител на Google.

По този начин приложенията 

няма да бъдат премахнати от Play 

Store, а само опцията за добавяне в 

„количката”.
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П
ревръщайки страстта си за 
пътуване в собствена индус-
трия, Емилия Танева обикаля 
земното кълбо, вкусвайки от 

най-изискания лукс, който може да си 
представите. Тя описва приключенията 
си в изключително успешния си блог 
Bubbly Moments, а също показва мо-
менти от всекидневието си в инстаграм, 

където е събрала внушителните 655 
хил. последователи (само за година 
и половина). Всъщност са повече от 
655 хиляди. А много от тях дори не 
подозират, че могат да я видят и в бяла 
престилка, защото Емилия е и дипло-
миран ортодонт и има  процъфтяваща 
кариера в тази област.

Нейният блог е завладяващ и в него 
Емилия дава съвети на хората къде биха 
могли да отседнат или да похапнат, за да 
се насладят истински на приказни места 
като Сейшелските острови, 

Дубай, Малдивите, Бора 
Бора

Емилия се надява „да даде крила“ на 
пътешествениците  да осъществят и най-
смелите си мечти. Начинанията й често 
са подкрепяни от големи марки като 
Clinique, Olay, Pantene, Macy’s и FabFitFun, 
които работят с нея с удоволствие. 

Получава спонсорствата си или ди-
ректно, или чрез infl uencer платформи. 
Големите брандове казват, че харесват в 
снимките й използването на ярки цвето-
ве, а също и местата, на които се снима. 
„Те харесват идеята, че тяхната марка 
е, или ще е, свързана с тези красиви и 
екзотични места“, казва Емилия.

Танева се премества в Съединените 
щати, за да учи за ортодонт в Универ-
ситета на Илинойс в Чикаго. „Вече бях 
зъболекар в България, преди да дойда 
в Чикаго, така че знаех какво ще получа 
от една специалност в Америка“, казва 
тя. Изборът й на тази специалност е 
може би повлиян от това, че родители-
те й имат два зъболекарски кабинета 
във Варна и Велико Търново. Докато 
следва в Америка, Емилия се влюбва в 
мъжа, който сега е неин съпруг. Марката 
Bubbly Moments се ражда от желание-
то на младата двойка за романтични 
пътувания.

„Частта със социалните медии дойде 
преди три години, след като 

пътувахме много със 
съпруга ми

и събрахме доста съдържание. Видях 
блоговете на други хора  и осъзнах, 
че мога да превърна пътуванията си в 
марка. По това време следвах няколко 
блогъри, а именно @nomadicmatt и @
theblondeabroad и финансовия блогър 

@thewhitecoatinvestor. Първо се фоку-
сирах върху изграждането на мой сайт 
и след това дойде Instagram и остана-
лата част със социалните медии“, казва 
още предприемчивата дама. 

„Ако искате да имате успешен блог или 
профил в социалните медии, най-напред 
разберете какво ви вълнува – красота, 
мода, храна, пътуване. Трябва да инвес-
тирате много време. Аз прекарвам 4 или 
5 часа на ден само за да преглеждам 
снимки, които ще бъдат публикувани в 
социалните медии. Инвестирах и лични 
финанси, за да изградя тази марка. Като 
всеки друг бизнес, ако искате да бъде 
успешен, трябва да го третирате като 
бизнес и да му отделяте време“, разкри-
ва Емилия. „Съставям отделни графици 
за ортодонтската си практика и за мар-
ката ми на блога“, допълва тя. 

Първото вълнуващо пътуване на Еми-
лия било до Френската ривиера, когато 
била на 19 години. Сега 

пътува поне по 12 
седмици в годината 

Често взема със себе си приятели или 
някой от семейството си. През зимата за-
дължително се опитва да избяга от студа 
в Чикаго. Казва, че препоръчва на всеки 
да отиде и до България заради природа-
та и гостоприемството ни и богатата ни 
история. Като всяка жена Емилия мечтае 
един ден да има деца.

Българка от Чикаго сБългарка от Чикаго с
успешен блог за пътуванияуспешен блог за пътувания
Емилия Танева е една Емилия Танева е една 
от най-популярните от най-популярните 
инфлуенсъри в Америкаинфлуенсъри в Америка

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Емилия в Кападокия В Париж

Емилия в ЯпонияИ в Чикаго



17 - 23 юли 2019 19



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Китай потвърди за ареста Китай потвърди за ареста 
на канадски гражданинна канадски гражданин

Канадски гражданин е бил задържан през минала-
та седмица в Китай във връзка с разследване за 
разпространяване на наркотици сред студенти, 

потвърди говорител на китайското министерство на 
външните работи. Той посочи, че разследването на случая 
продължава, без да даде подробности. По думите му 
китайските власти ще позволят на представители на канадското посолство да 
посетят канадския студент, задържан в източната провинция Шандун.

В китайски арести се намират още двама канадски граждани, които са обви-
нени в кражба на държавни тайни. Смята се, че двамата са задържани в отговор 
на ареста на финансовия директор на  „Хуавей” Мън Ванчжоу. 

Мъж почина от бяс след Мъж почина от бяс след 
контакт с прилепконтакт с прилеп
21-годишен жител на Британска Колумбия 

починал от бяс, след като имал контакт с 
прилеп на остров Ванкувър. Той влязъл в 

контакт с прилепа в средата на май, а симптоми-
те се появили шест седмици по-късно. Според 
здравните власти се случва много рядко човек 

да умре от бяс. Само 25 смъртни случаи от болестта са регистрирани в Канада, 
откакто е започнало да се съобщава за нея през 1924 година, като повечето 
от тях са били в Онтарио и Квебек. Най-скорошните случаи са през 2012 г. в 
Онтарио и 2007 г. в Албърта. В Британска Колумбия това е едва вторият случай, 
предишният е бил през 2003 г.  

Рекордната жега в крайния Рекордната жега в крайния 
Север е безпрецедентнаСевер е безпрецедентна

Синоптици определиха горещините в най-се-
верния населен край на света като безпреце-
дентни. „Това наистина е впечатляващо“, заяви 

Дейвид Филипс, главен климатолог в екологичното 
министерство на Канада. Агенцията за времето 
потвърди, че в Алърт, Нунавут, е бил регистриран 
рекорд от 21 градуса в неделя. Обичайно средната 
температура през юли в  най-северната населена точ-
ка в света е 7 градуса. Според специалистите горещата вълна там е еквивалент 
на регистрираната в Торонто температура от 42 градуса. Филипс допълни, че 
синоптичните модели за останалата част от лятото казват: „Свиквайте!“

Социалните медии Социалните медии 
причиняват депресия сред причиняват депресия сред 

тийнейджъритетийнейджърите

Социалните медии, а не видеоигрите са свързани с де-
пресията при тийнейджърите, е установило проучване, 
проведено в Монреал. Изследователският екип е проу-

чил връзката между депресията при подрастващите и времето, 
прекарано пред монитора и най-вече в социалните мрежи за 4-годишен преиод. 
„Това, което установихме нееднократно, е, че ефектът от социалните мрежи е много 
по-голям от всички останали дигитални видове екранно време“, казва професор по 
психиатрия от университета в Монреал. Изследвано е бил поведението на близо 4000 
тийнейджъри, които е трябвало да посочат колко време прекарват пред монитора. 

Онтарио се подготвя за Онтарио се подготвя за 
тежък грипен сезонтежък грипен сезон
Онтарио се подготвя за „много труден“ 

грипен сезон и се запасява с допълнителни 
количества от най-силните ваксини, съобщи 

здравният министър на провинцията Кристин 
Елиът. По думите й „на база на случващото се в Ав-
стралия трябва да обърнем поглед към това, което 
е възможно да се случи в Онтарио“.  

Властите в Австралия съобщават за ранен сезон 
на грип с необичайно висока активност за това време на годината. Независимо 
че като цяло тежестта на случаите според докладите е ниска, хоспитализациите 
са три пъти над нормалното за този годишен период и досега има повече от 200 
смъртни случая според здравното министерство на страната.
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С
тефани Станчева е 
само на 33 години, 
а вече е професор 
и преподавател 
по икономика в 
Харвард. Списание 

„Икономист“ я определи за един 
от най-добрите млади икономисти 
на десетилетието, а в края на май 
френският вестник „Монд“ я постави 
на първо място.

Тя е и научен сътрудник в 
Националното бюро за икономи-
чески изследвания, изследовател в 
Центъра за изследване на икономи-
ческата политика и член на Съвета за 
икономически анализи във Франция. 
Дипломира се в Кеймбридж, Екол по-
литекник (Парижката политехника), 
Националното училище по статисти-
ка и икономическа администрация, 
Парижката икономическа школа и 
има докторска степен от Масачузет-
ския технологичен институт (MIT). 

Нейната работа е фокусирана 
върху дългосрочните последици от 
данъчната политика по отношение 
на иновациите, предприемачество-
то, социалната и професионалната 
мобилност.

Стефани Станчева се опитва да 
намери 

оптималното данъчно 
облагане

– което увеличава максимално 
ползите за обществото: публич-
ните инвестиции в инфраструктурата 
и обществените услуги, справедливото 
преразпределение на доходите – 
минимизира разходите за стопанските 
субекти и следователно негативното 
влияние върху поведението на физиче-
ските лица и компаниите като укриване 
на данъци и нежелание за внедряване 
на иновациите.

„Мисля, че това, което им хареса, са 
разузнаванията ми по темата за данъците, 
неравенствата. Никога не ми е било цел да 
стигна до Харвард, винаги ми е било цел да 
правя добра научна работа, да правя колкото 
се може по-добра научна работа”, сподели 
Стефани Станчева.

Преподавателката в Харвард е родена в 
Кричим, когато е на 3 г., семейството й напус-
ка страната. 

„Пътят беше доста дълъг, аз съм родена в 
България, живяла съм в Германия,Франция, 
учих в Париж и после в САЩ, така че беше 
доста дълъг път и бих казала с доста работа 
и доста труд”, спомня си днес младата проф. 
Станчева.

На 18 г. печели пълна стипендия в Кейм-
бридж, продължава образованието си 

в Масачузетския 
технологичен университет

където на 31 г. става професор. Избрана е за 
преподавател в Харвард сред стотици други 
кандидати. „Мисля, че шансът е много малък 
и затова човек трябва да се чувства неверо-
ятно щастлив и трябва да го използва, за 
да направи нещо добро”, обясни още тя.

Освен успехи в научната кариера тя 
съветва френското правителство по 

икономическите въпроси. Изследванията 
й са фокусирани върху дългосрочните 
последици от данъчната политика. Иска 
да работи за подобряване на икономиката 
ситуация у нас.

„Един от големите проблеми е, че в Бъл-
гария има доста корупция и това е трудно 
да се изследва, защото корупцията е нещо 
скрито, но се усеща на много нива и това е 
проблем за много реформи”, казва Стефани. 
Тя не изключва възможността някои ден да 
се върне да живее в България.

„Какво бих променила в България?! 
Искам да кажа, че това е страна, която 
страшно много обичам и искам българите 
да живеят много по-добре. Много искам да 
променя това, че 

младите хора отиват в 

чужбина и не се връщат
И затова бих искала да направя Бъл-

гария по-атрактивна за младите хора”, 
обясни младата проф. Станчева.

Още от създаването си Наградата 
за най-добър млад икономист, при-
съждана от „Льо Монд“ и Кръга на 
икономистите, има за цел да отличи не 
само успешната научна продукция на 
френските икономисти до 41 години, но 
и приноса им в публичните дебати за 
икономическата политика и взимането 
на решения в частния сектор.

Тази година за присъждането на 
Наградата за най-добър млад икономист 
журито е получило 49 кандидатури, 
повече от 2018 г. (48) и 2016 г. (45). От 
кандидатите десет са от чужбина, а 39 са 
преподаватели или учени от Франция.

Само на 33 г.: Българката, Само на 33 г.: Българката, 
която покори Харвардкоято покори Харвард

Стефани Станчева бе обявена за най-Стефани Станчева бе обявена за най-
добрия млад икономист от сп. „Монд“добрия млад икономист от сп. „Монд“

Стефани разговаря и се снима с германския канцлер Ангела Меркел в Харвард

Българката коментира наболели проблеми във френска телевизия
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Т
я е млада, красива, енер-
гична и заредена с планове. 
27-годишната Кристина 
Велкова със сигурност може 
да се нарече една успяла 
българка. Нейният път за-

почва от Велинград, минава през Аме-
рика и стига до Лондон. Тя е модел със 
собствен бизнес и мечтае някой ден да 
се върне да живее отново в България.

„Родена съм в София, но израснах 
във Велинград. През 2000 г. баща ми 
спечели зелена карта. И беше много 
трудно да вземем решението да зами-
нем за Америка, но го направихме и 
отидохме директно в Ню Йорк. Сестра 
ми и аз научихме английски за шест 
месеца. После трябваше да помага-
ме на майка ми и на баща ми и те да 
научат. И в същото време те работеха, 
защото бяха емигранти – работеха 
много. В началото работеха на две 
места. Аз и сестра ми трябваше да си 
помагаме една друга и това наистина 
те научава да си отговорен от много 
малък”, разказва младата жена.

В Щатите завършва и моден бизнес. 
Бизнес, който я повлича във 

водовъртежа, наречен 
мода в Ню Йорк

„Запознах с една бивша манекен-
ка на едно парти в Ню Йорк на едно 
коледно парти и тя каза: „Ти трябва да 
дойдеш в агенцията и да се запознаеш 
с всички агенти.“ Така и стана”, казва за 

началото на кариерата си Кристина.
Кариерата й на модел започва на 

18-годишна възраст, а с нея следват до-
говори от най-големите модни марки. 
С тях пътува във Франция, Италия и 
Велкобритания. Но неочаквано един 

спомен от детството я насочва към 
това да създаде собствен бизнес.

„Минералната вода във Велинград 
е много полезна, тя помага на кожата, 
на косата, помага изобщо за цялото 
здраве. И докато пътувах из всички 
тези държави, разбрах, че водата е 
различна навсякъде. В Лондон водата 
е много по-твърда, има много калций 
– изсушава много косата и кожата, не 
е много полезна”, обяснява успялата 
българка.

На една вечеря в Лондон се запозна-
ва с днешната си съдружничка – Сара, 
и заедно измислят продукт – 

слушалка на душ, която да 
пречиства водата

„Това е душ, който има три нива на 
филтриране – най-важният е филтър, 
в който има витамин С и етерични 
масла“, разказва Кристина.

Днес тя и Сара изнасят продукта си 
в Европа, Азия и САЩ. Българката при-

знава, че е научила много за бизнеса 
от модата – за това как да подпис-
ваш договори, как да плащаш такси 
и данъци в различни държави. Със 
Сара се свързали от фабрика в Корея, 
която се ангажирала да произвежда 
филтриращия им душ. Започнали с 
малка инвестиция, която вложили в 
реклама и в изграждането на своя 
уебсайт.

„Работя 24/7. Когато имаш бизнес с 
Америка и Азия, няма как да е иначе. 
Започваме първо с Азия, после се съ-
бужда Европа, а след това започваш да 
работиш и с Америка“, разказва своето 
денонощие Кристина.

Кристина е от младите предприема-
чи, които се интересуват какво се случ-
ва в Европа. А най-голямата й мечта е 
да се върне в България.

„Искам да имам българско семей-
ство, в България са били най-щастли-
вите моменти от живота ми, искам и 
моите деца да ги имат“, споделя тя.

От Велинград през Ню Йорк: От Велинград през Ню Йорк: 

BG успех в модата и в бизнесаBG успех в модата и в бизнеса
Кристина Велкова е работила с някои от Кристина Велкова е работила с някои от 
най-големите модни маркинай-големите модни марки
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К
огато сред българските 
общности в Европа се 
спомене името Мартин 
Ширков, реакциите обик-
новено са: „Оооо, той е 
неформалният лидер и бу-

дител на сънародниците ни, защитник 
и покровител на слабите, беззащитните 
и онеправдани българи в Холандия и 
цяла Европа.“

„Защо е това интервю сега? Не давам 
интервюта. Не искам да афиширам това, 
което правя – каза пред „Труд“ Ширков. 
– Имам един „наблюдател“ на делата ми. 
Тръгнах да се надпреварвам с Бог. Аз 
помагам – той ми помага 3 пъти повече. 
Аз отново помагам – той отново ми 
връща 3 пъти повече. Така и не можах 
да го надмина, но до края на живота си 
ще подкрепям хората в нужда. И щом 

позитивните примери 
въздействат

ще разкажа за себе си.“
Малкият Мартин, роден във Велико 

Търново, ляга и става с мечтата един 
ден да бъде велик футболист. Когато е 
на 11 години обаче, ескалатор на Цен-
трална гара в София прекъсва завинаги 
мечтата му – откъсва част от пръстите 
на единия му крак. Втори инцидент: 
когато е в VI клас, прави фатално изказ-
ване в час в онова тоталитарно време, 
че „фашистите са освободили селото 
от партизаните“. Гонят го от училище 
и се чудят в кой интернат да го пратят. 
Затова пък много рано открива, че има 
талант на предприемач.

На 14 години започва да урежда стро-
ителни ремонти за гурбетчии от Родо-
пите, дошли в София да изкарват хляба 
си. Те се събират около заведението 
„Попското“ до Семинарията и често се 
оглеждат за невръстния Мартин, защо-

то винаги им намира работа. „Чудех се 
как да изкарвам джобни и обикалях из 
„Лозенец“, „Младост“ – разказва той. - 
Отивам в някой блок, казвам: „Добър 
ден, имате ли нужда от боядисване на 
стени, от смяна на дограма?“ А домо-
управителят вика: „Ти не си ли много 
малък?“ Казвам: „Да, малък съм, но 
майсторите са заети, затова аз им търся 
работа.“ Майсторите ми отчисляваха по 
20% комисиони и на месец си изкарвах 
по 500-600 лева – страшно много пари 
тогава.“

В „зората на демокрацията“ млади-
ят Ширков вече е натрупал опит като 

предприемач на ремонтни дейности 
и се захваща с все по-крупни сделки. 
Урежда строителни ремонтни дейности 
в още нераздържавените предприятия. 
„В един момент към мен буквално се 
сипеха пари. Бях само на двадесетина 
години“, казва Мартин. От първата си 
голяма сделка 

получава 20 000 лева и си 
купува мерцедес

„Буквално не знаех какво да правя с 
парите си“, казва мъжът.

Типично по български, когато Мартин 
се замогва, около него започват да 

се навъртат разни партийни лидери 
и хора от висшата администрация за 
спонсорства, за уреждане на сделки, за 
да „лапат“ комисиони. „Няма да забравя 
една среща с човек, който и сега е на 
власт, каза ми: „Ние тебе ще те унищо-
жим, бе!“ И действително ме смачкаха. 
През мен минаха доста политици. Счу-
пиха в мен искреното и чисто желание 
да помагам на по-слабите. В един мо-
мент натискът стана нетърпим, взех си 
жената и децата и заминах за Холандия. 
Не съм искал да емигрирам, вярвай ми, 
те ме принудиха!“

Така през 1998 г. семейството му 

Мартин, покровителят на Мартин, покровителят на 
българите в Европабългарите в Европа

Председателят на фондация „България“ издава 2 Председателят на фондация „България“ издава 2 
списания, за да подпомогне бедстващи сънародницисписания, за да подпомогне бедстващи сънародници

БОРЯНА АНТИМОВА
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се оказва в чужда страна, без да знае 
езика и сред холандци, които не желаят 
чужденци. Полека-лека изплува в не-
прекъсната борба за правата си. Талан-
тът му като предприемач се разгръща 
и в Ротердам, където се установява със 
семейството си. Днес владее 7 езика и 
е притежател на голяма компания за 
рекламни дейности – холдинга „Мул-
тимедия инженеринг“, като притежава 
патенти на много свои изобретения на 
продукти, свързани с рекламата.

През 2011 г. регистрира фондация 
„България“ с основна цел подпомагане 
на българите при техните първи стъпки 
в чуждата страна и издава вестник „Еми-
грант“. „Като откривахме офиса, 

че като засвири български 
оркестър

че като се развяха знамена, че като се 
хванаха нашите на хорото... И на мига 
пристигнаха 10 патрулки с полицаи 
да проверят законни ли сме“, смее се 
Мартин.

Той и фондацията му започват ярост-
на битка за отваряне на трудовия пазар 
в Холандия за чужденци. „Искаха от 
всеки българин, пребиваващ в страна-
та, да си плаща здравните осигуровки – 
110 евро на месец, а в същото време не 
даваха възможност да изкарва законно 
доходите си“, възмущава се Мартин.

През 2012 г. той организира про-
тест пред холандския парламент в 
Хага за отваряне на трудовия пазар за 
емигранти. Пристигат журналисти от 
CNN, Euronews и други големи медии 
и събитието влиза в световния нови-
нарски обмен. Тогава председателят на 
Европейския парламент Жозе-Мануел 
Барозу кани председателя на фондация 
„България“ на разговор. Българинът 
събира група от юристи и обществени-
ци и заедно с Христо Стоичков отива 
на срещата. След това на българите в 
Холандия се разрешава да регистрират 

собствени фирми за малък бизнес.
Един ден нашенец му се оплаква, че 

2000 сънародници буквално бедстват, 
след като няколко години са се хранили 
с продажба на едно списание. Издате-
лите му решават да не го дават повече 
на чужденци. „Марин ме помоли за заем 
за билет, да се прибере в България. А 
нали всички тези хора бяха дошли в 
Холандия, за 

да издържат близките си в 
родината

Тъпчеха се по 10 души в една стая, 
за да си поделят наем от 700 евро. 
Казах му, че ще му дам колкото пари му 
трябват, но да изчака с връщането си“, 
разказва българинът.

Ширков решава сам да създаде спи-
сание, за да осигури на сънародниците 
си хляб, докато си намерят нещо по-ста-
билно. Адвокатът му се чуди на акъла: 
„Ти някога издавал ли си списание? Как 
ще стане?“ „Като имаш самолет, си нами-
раш пилот“, е отговорът на Ширков. Той 
регистрира списание Straat Journaal, 
а снаха му намира в интернет холанд-
ски журналисти, които да го правят. 
Основните теми са социални – истории 
на хора, които се борят с живота и 
оцеляват. Ширков вади на сънародни-
ците си разрешителни за продажба на 
печатни издания пред супермаркетите 

и машината се завърта.
Така хората без доходи, вместо да се 

унижават с протегната за милостиня 
ръка, изкарват достойно прехраната 
си. От цената на списанието 2 евро те 
отчисляват 1 евро за разходи по про-
изводството му, останалите пари са за 
тях. Холандците с добри сърца им дават 
по едно или повече евро отгоре и така 
свързват двата края. Ширков им орга-
низира и безплатни курсове по холанд-
ски, за да могат да се защитават. „Днес 
първите продавачи вече имат хубава 
работа, купили са си къщи с ипотека, 

помагат и на близките си в България и 
живеят достойно“, казва Мартин.

Славата му се разнася и в съседните 
страни и той издава второ списание – 
на немски, 

за бедстващите хора от 
Германия

 – Strazen Journal. Постепенно включва 
като разпространители и бедстващи 
хора от Румъния, Полша, Русия и други 
страни. Храни всички с топли български 
банички. Прославя се като покровителя 
на бездомниците.

Често отчисленията от 1 евро не 
достигат за покриване на разходите и 
Ширков дофинансира производството 
на изданията със собствени средства. 
„Много искам да издам такова списание 
и на български език. Да, знам, че ще е в 
малък тираж и ще съм на загуба, но ме 
е срам да гледам как хора, работили с 
години за България, ровят по кофите“, 
споделя Ширков.

През 2012 г. той започва втора ярост-
на битка срещу председателя на една 
крайна националистическа холандска 
формация – „Партия на свободата“. Герт 
Вилдерс е против пребиваването на 
чужденци в страната с аргумента, че 
отнемат работата от холандците.

Същата година в Холандия се случва 
нещо подобно на нашумелия у нас слу-
чай с норвежката служба за защита на 
децата Barnevernet. Социални работни-
ци в Холандия отнемат безогледно деца 
от родители емигранти, които според 
тях малтретирали рожбите си. „Пред-
стави си, детето ми е палаво и буйно, 
постоянно се бие с някого в училище и 
вечно е в синини и драскотини – обяс-
нява Мартин. – От училището директно 
ме обвиняват, че малтретирам детето 
си. Идваш ни на гости с детето си и те 

прибират и моето, и твоето дете, за-
щото, видиш ли, живеели в условия на 
семейно насилие.“

„В училищата тогава раздаваха анкети 
на децата, включително и на нашите 
българчета – разказва Мартин. – А 
някои от 

сънародниците ни не 
знаят добре холандски

и ги предупредих да внимават при 
отговорите. В анкетите имаше въпроси 
от сорта: „Страхуваш ли се от баща си?“ 
Ако детето пише: „Да“, обявяват, че е 
малтретирано. Ако пише: „Не“, казват, 
че е оставено на произвола и не се гри-
жиш за него. Отнемат ти го и го пращат 
при разни недобросъвестни приемни 
родители, и Бог да му е на помощ...“ То-
гава няколко българчета са изтръгнати 
от майките си, а много сънародници са 
изплашени, вземат си жените и децата и 
се връщат в Родината. Ширков плаща от 
джоба си на юристи и успява да измък-
не 4 българчета от социалните.

Днес в офиса на компанията му не-
прекъснато пристигат българи, на кои-
то помага да се оправят с непознатите 
холандски институции. И продължава 
да подпомага финансово първите стъп-
ки на сънародниците си в непознатата 
страна. „Днес във фирмата ми работят 
много холандци, уважаван съм и си пар-
тнирам с всички институции в страната. 
Днес не аз чакам холандеца да ми плати 
заплатата, а той чака аз, българинът, да 
му я платя“, казва с гордост Ширков.

„Дали искам да се върна?... Божеее, 
сърцето ми плаче за България! Меч-
тая за това и ще го направя – казва 
силно развълнуван мъжът. – А сега ще 
трябва да спрем с интервюто, защото 
ще пътувам в друг град, там българин 
има проблеми... Е, не мога да се спра да 
помагам! Така съм устроен.“

Бедстващ поляк продава немското издание в 
Хамбург

Корицата на холандското издание Straat Journaal

На откриването на офиса на фондация „България“ в Ротердам, 2011 г.
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Здравей, Ангеле! Чета редовно 
статиите ти и виждам, че имаш 
ясен поглед върху различните 
видове инвестиционни програми в 
Америка. Аз не съм толкова запоз-
нат, но скоро се натъкнах на една 
уеб страница, която говореше 
колко доходоносно и печелившо е да 
се инвестира в компании, които се 
занимават с отглеждането и про-
даването на марихуана под форма-
та на лекарство.

Какво е твоето мнение, това 
добра инвестиция ли е и следова-
телно колко е голям рискът да се 
инвестира в тази индустрия? Ти би 
ли инвестирал в такава компания?

 
Здравей и от мен, благодаря за 

интересния въпрос! Определено много 
повече се говори за тази индустрия 
през последните няколко години и е 
нормално да излизат различни видове 
инвестиционни продукти, които да 
са свързани с марихуаната и нейната 
употреба. 

Въпросът е много интересен и по-
ради това, че се очаква от началото на 
2020 година марихуаната да се легали-
зира и в щата Илинойс, в който живеят 
много от българите в Америка. 

Нека първо да започна с моето лич-
но убеждение и това как всеки един 
от нас би трябвало да поглежда към 
дадена инвестиция, преди да се запоз-
нае с рисковете и фактите от икономи-
ческо естество. Преди да инвестираме 
където и да било, трябва да знаем 
дали това, в което ще инвестираме, 
е нещо, което е в хармония с нашата 
лична ценностна система. 

Аз не бих инвестирал в компании, 
които се занимават с производството 
и разпространяването на марихуана 
под каквато и да е форма, защото съм 
противник на опиатите, цигарите и 
алкохола като индустрии, в които не 
бих инвестирал своите пари.

Етичната гледна 
точка и собствените 

убеждения
Следователно за мен тези три индус-

трии са в черния списък на възможни 
инвестиции. Към тях можем да доба-
вим и оръжейната индустрия. 

Но понеже не се познаваме толкова 
добре и не знам вашите лични подбу-
ди и ценности, когато става въпрос за 
инвестиране, ще се постарая да ви дам 
и икономически отговор на вашия въ-
прос. Като цяло индустрията, свързана 
с марихуана, се дели на използването 
й за медицински и за развлекателни 
цели, но нека не се заблуждаваме 
и да сме реалисти. Голяма част от 
производството на този опиат се 
разпространява незаконно по канали, 
подобни на разпространението на 
наркотиците, и е част от сивата иконо-
мика в Америка и навсякъде по света. 

В момента има десет щата, в кои-
то използването на марихуана до 
определено количество е позволено, 
но на федерално ниво това все още 
е забранено и следователно за всеки 
инвеститор, който би искал да вложи 
парите си в такава инвестиция, тази 
забрана носи определени рискове в 
бъдеще. 

Този вид риск се нарича регулацио-
нен риск и той се уповава на потенци-
алните промени в законите, особено 
на федерално ниво. 

В този ред на мисли това не значи, 
че тази инвестиция е обречена на 
загуба

Рисковете са 
сравнително по-

големи
Нека не забравяме, когато рискът 

е по-голям и потенциалната печалба 
би била по-голяма, ако оцелеем да я 
видим, преди да сме загубили главни-
цата инвестирана. 

Все пак едно от правилата на ус-
пешното инвестиране е, че първото 
и най-важното нещо е да намалим до 
възможно най-нисък риск шанса да 
загубим напълно главницата, с която 
сме започнали, и чак когато се уверим, 
че сме в добра защитна позиция, тряб-
ва да помислим как да разпределим 
парите така, че да има и добра потен-
циална възвръщаемост. Това трябва да 
се направи много внимателно, защото 
когато започнем да се лакомим и да 
очакваме огромни печалби – тогава 
често сме подложени на риск, който 
може да застраши дори главницата ни 
за дълъг период от време, а може и да 
загубим всичко инвестирано. 

Като алтернатива бих препоръчал 
за хора, които се интересуват живо от 
тази индустрия и нейното развитие, да 
потърсят големи фармацевтични ком-
пании, които използват марихуаната в 
част от съставките на някои от техните 
лекарства. По този начин парите, ин-
вестирани в тези компании, ще бъдат 
по-добре подсигурени, вместо да се 
залага напълно на компании, които 
произвеждат и продават един вид 
продукт, който дори не е легализиран 
в цялата страна.

Имайки предвид също, че настоящи-
ят президент Тръмп не е голям при-
върженик на наркотичните вещества и 

не смята да дава шанс 
на марихуаната

да бъде легализирана на национал-
но ниво, това още повече увеличава 
риска от евентуална инвестиция в тази 
индустрия. Но изборите наближават и 
това може да се промени много скоро 
в зависимост от резултатите от тях. 

Като заключение аз лично съм 
против инвестирането в марихуана, 
защото по този начин бих подкре-
пил кауза, в която не вярвам поради 
лични съображения. Втората причина, 
поради която не бих препоръчал на 
инвеститор да вложи парите си там, е, 
защото мисля, че все още има неяс-
ноти около регулацията на този вид 
растение и това води до риск, който до 
момента натежава достатъчно според 
моите разбирания и би трябвало да 
се избегне. Все пак никой не може да 
каже със сигурност накъде “ще задуха 
вятърът” и дали това няма да се окаже 
печеливша инвестиция. Колкото по-
голям е рискът, толкова по-голяма ще 
е потенциалната печалба, в случай че 
тази индустрия оцелее и се развие 
правилно. 

Надявам се информацията, която ви 
представих днес, да ви е полезна и ако 
е така, моля споделете я с хора, които 
мислите, че ще се възползват по най-
добрия начин от нея. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Да инвестирам ли в Да инвестирам ли в 
марихуана?марихуана?
Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица
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Искаш да получаваш повече? Искаш да получаваш повече? 
Работи по-малкоРаботи по-малко

П
poyчвaния пoĸaзвaт, 
чe тeзи, ĸoитo paбoтят 
пo-мaлĸo, пoлyчaвaт 
пo-чecтo yвeличeниe нa 
зaплaтитe или пpeмия, 
oтĸoлĸoтo тeзи, ĸoитo 

ce пpepaбoтвaт. Πoлaгaнeтo нa из-
вънpeдeн тpyд нeвинaги e пpaвилният 
път ĸъм ycпexa.

Oт пoнeдeлниĸ дo cъбoтa япoнeцът 
Hoмимицy e изpaбoтил 78 чaca, oт тяx 6 
в cъбoтa, a e cпaл cyмapнo eдвa 35 чaca. 
Toй тoлĸoвa чecтo paбoти пo 80 чaca в 
ceдмицaтa, чe един ден вeчepтa вĸъщи 
гyби cъзнaниe.

Haвиĸът дa ce opгaнизиpaт изтo-
щитeлни paбoтни мapaтoни e мнoгo 
дълбoĸo вĸopeнeн в япoнcĸaтa ĸyлтypa.

Moжeм ли дa ĸaжeм, чe в Япo-
ния, ĸъдeтo дългият paбoтeн дeн e 
тoлĸoвa цeнeн, пpoизвoдитeлнocттa 
нa тpyдa e пo-виcoĸa, oтĸoлĸoтo в 
дpyги cтpaни?

Haпpoтив, имa вce пoвeчe 
дoĸaзaтeлcтвa, чe извънpeдният 
тpyд нe caмo e вpeдeн зa здpaвeтo 
нa paбoтниĸa, нo и мoжe дa cъcипe 
нeгoвaтa ĸapиepa или дa нaмaли oб-
щaтa пpoизвoдитeлнocт нa ĸoмпaниятa.

Πo-мaлĸo е пo-дoбpe
Дpyгa cтpaнa, извecтнa c жeлaниeтo 

нa xopaтa cи дa paбoтят извънpeднo 
и да нe жeлaят дa oтдeлят вpeмe зa 
пoчивĸa, са CAЩ.

Heoтдaвнaшнo пpoyчвaнe нa Gаlluр 
пoĸaзa, чe cpeднocтaтиcтичecĸият 
paбoтниĸ нa пълeн paбoтeн дeн в 
Aмepиĸa paбoти 47 чaca ceдмичнo, т.e. 
пoчти пълeн paбoтeн дeн пoвeчe oт 
тeзи, ĸoитo ce пpидъpжaт ĸъм cтaндapт-
ния гpaфиĸ oт дeвeт дo пeт.

Ocвeн тoвa пpиблизитeлнo вceĸи 
пeти paбoтниĸ (18%) зaявявa, чe paбoти 
60 или пoвeчe чaca ceдмичнo.

Cпopeд дoĸлaд нa ĸaмпaниятa Рrојесt: 
Тіmе Оff  въпpeĸи фaĸтa, чe мъчeницитe, 
ĸoитo paбoтят извънpeднo и жepтвaт 
cвoeтo cвoбoднo вpeмe, ĸoeтo мoгaт дa 
пpeĸapaт cъc ceмeйcтвoтo и пpиятeлитe 
cи, пpeз пocлeднитe тpи гoдини ca пoлy-
чили пo-мaлĸo пpeмии oт ĸoлeгитe cи.

„Oтĸpиxмe, чe тeзи, ĸoитo взeмaт 

oтпycĸ пoвeчe oт 11 дни, пo-чecтo 
пoлyчaвaт yвeличeниe нa зaплaтaтa или 
бoнyc oт тeзи, ĸoитo пoчивaт 10 или пo-
мaлĸo дни”, твъpди Keйти Дeниc, вoдeщ 
изcлeдoвaтeл нa Рrојесt: Тіmе Оff .

„Eтo зaщo, aĸo нe ce движитe нaгope 
пo ĸapиepнaтa cтълбицa – a ниe нe 
cмe нaмepили вpъзĸa мeждy бpoя нa 
oтpaбoтeнитe чacoвe и ĸapиepнoтo 
изpacтвaнe, тoгaвa зaщo ви e нeoбxoди-
мo пpepaбoтвaнe?”, дoбaвя тя.

Haмaлявaщa 
възвpъщaeмocт

Лopa Baндepĸaм, cпeциaлиcт пo 
yпpaвлeниe нa вpeмeтo и aвтop нa 
„Kнигaтa нa изгyбeнoтo вpeмe”, oт-
бeлязвa, чe „чoвeшĸият мoзъĸ, ĸaĸтo и 
вcяĸa дpyгa cиcтeмa, нe мoжe дa paбoти 
нeпpeĸъcнaтo”.

Bcъщнocт oпититe дa ce нaдxвъpлят 
възмoжнocтитe мy мoжe дa имa oтpи-
цaтeлни пocлeдици.

„Πpeoдoлявaйĸи тoчĸaтa нa нaмaля-
вaщaтa възвpъщaeмocт, ниe зaпoчвaмe 
дa пpaвим гpeшĸи”, ĸaзвa тя. „Koгaтo 
peшaвaмe няĸaĸви пpoблeми, нe пocтa-

вямe нaй-дoбpитe идeи и нe paбoтим c 
пълнa eфeĸтивнocт.”

Имa няĸoлĸo нaчинa зa избягвaнe 
нa зaциĸлянeтo. Haпpимep мнoгo xopa 
миcлят, чe тpябвa дa cтe в oфиca, ĸoгaтo 
шeфът идвa и cи oтивa.

Bъпpeĸи тoвa Baндepĸaм вяpвa, чe 
тoвa e пpecилeнo (и чecтo пoгpeшнo) 
пpeдпoлoжeниe.

A мoжe би шeфът ви иcĸa дa бъдe 
caм в oфиca cyтpин и нaиcтинa e 
paздpaзнeн, чe идвaтe тoлĸoвa paнo, 
oтбeлязвa тя.

Baндepĸaм cъщo тaĸa e cигypнa, 
чe мнoгo xopa нe иcĸaт дa cи пpaвят 
пoчивĸи в paбoтaтa, cтpaxyвaйĸи ce, 
чe тe щe ce cчитaт зa нeдocтaтъчнo 
тpyдoлюбиви.

„Зaтoвa нaмaлявaмe coбcтвeнaтa cи 
eфeĸтивнocт, ĸaтo cи ĸaзвaмe, чe щe 
paбoтим цял дeн и щe oбядвaмe нa 
бюpoтo, нo в двa и пoлoвинa ни пoглъщa 
„чepнaтa дyпĸa интepнeт”, oбяcнявa тя.

Лъч нa нaдeждaтa
Бeзплaтният извънpeдeн тpyд e 

нeблaгoпpиятeн нe caмo зa cлyжитeли-

тe, нo и зa paбoтoдaтeлитe.
Πpoyчвaнe нa Cтaнфopдcĸия yни-

вepcитeт ĸaзвa, чe пpoизвoдитeлнocттa 
нa тpyдa pязĸo ce пoнижaвa cлeд 50 
чaca paбoтa ceдмичнo и cпaдa нaпълнo 
cлeд 56 чaca.

И тoзи, ĸoйтo пpeĸapвa нa paбoтнoтo 
мяcтo 70 чaca ceдмичнo, зa тeзи дoпъл-
нитeлни 14 чaca нe пpaви нищo пoлeзнo.

Πoдoбни изcлeдвaния cвъpзвaт 
paбoтaтa c извънpeдeн тpyд c oтcъcтви-
ятa (в oблacттa нa бизнeca, oбщия бpoй 
нa зaгyбeнитe paбoтни дни (или чacoвe) 
или чecтoтaтa нa oтcъcтвия oт paбoтa нa 
paбoтниĸa.

И тaĸa, ĸaĸвo пpaвят ĸoмпaниитe, зa дa 
ce cпpaвят c нeизбeжнoтo пpoфecиoнaл-
нo пpeгapянe? Πo тoзи въпpoc лидepи сa 
вoдeщитe гoлeми япoнcĸи ĸopпopaции.

Haпpимep Тоуоtа вeчe oгpaничaвa 
извънpeдния тpyд дo 360 чaca гoдиш-
нo (или cpeднo дo 30 чaca нa мeceц), 
дoĸaтo peĸлaмнaтa aгeнция Dеntѕu cлeд 
caмoyбийcтвoтo нa eдин oт нeйнитe 
cлyжитeли, ĸoeтo вдигнa мнoгo шyм, 
въвeждa плaн зa пoдoбpявaнe нa paбoт-
нaтa cpeдa.

Toзи плaн ce cъcтoи oт oceм тoчĸи и 
пpeдвиждa нacъpчaвaнe нa peдoвнитe 
вaĸaнции и зaĸpивaнeтo нa oфиca в 
22:00 чaca.

B cъщoтo вpeмe в Гepмaния гoлeмитe 
ĸoмпaнии ĸaтo ВМW и Vоlkѕwаgеn ca 
oгpaничили бpoя нa имeйлитe, ĸoитo 
cлyжитeлитe мoгaт дa изпpaщaт пo 
вpeмe нa извънpaбoтнo вpeмe, зa дa 
пpeдoтвpaтят paзвитиeтo нa ĸyлтypa нa 
„пpeĸoмepнo yчacтиe”.

A в CAЩ вoдeщитe инвecтициoнни 
бaнĸи, вĸлючитeлнo ЈРМоrgаn Сhаѕе, 
пycнaxa нoви pъĸoвoдcтвa, ĸaтo 
eднa oт цeлите им e дa гapaнтиpa, чe 
aнaлизaтopитe и пapтньopитe (ocoбeнo 
млaдeжитe c пo-ниcъĸ paнг) дa нe идвaт 
в oфиca пpeз пoчивнитe дни.

Baндepĸaм oтбeлязвa: aĸo изпoлзвaтe 
мaшинa и нe cлeдитe зa cъcтoяниeтo й, 
имa гoлямa вepoятнocт тя дa ce paзпaднe 
c вpeмeтo – вepoятнo в нaй-нeпoдxoдя-
щия мoмeнт.

Изглeждa, чe мнoгo ĸoмпaнии ca 
зaпoчнaли дa ocъзнaвaт, чe тoвa вaжи и 
зa xopaтa.

Извънредният труд невинаги е правилният път към успехаИзвънредният труд невинаги е правилният път към успеха
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И
звън патриотичните под-
буди в идеята да върнем 
българите обратно може 
да има и икономическа 
логика. Група с подобни 
желания съществува – 

завършили са образованието си навън 
или са работили, но обмислят опцията 
за път наобратно. В същото време биз-
несът в България се задъхва да намери 
хора с езици и квалификация. Срещата 
помежду им би могла да реши реален 
проблем, от който да има не само 
социална и икономическа, но дори и 
обществена полза.

Така разсъждават създателите на 
проекта „Рестарт в България”, който 
тръгва като инициатива, адресирана 
към българите зад граница, но под 
малко по-различен ъгъл. Движен като 
асоциация, той стъпва на солидна 
бизнес основа с цел да изгради инфра-
структура за меко кацане на завръща-
щите се. Мотор на проекта е известният 
като успешен предприемач Филип 
Угринов. Самият той има история със 
заминаване и завръщане, но не това е 
личният му мотив да се захване с нещо 
толкова космополитно. „България има 
шанс да се промени в положителна 
посока с малко повече мултикултурно 
разнообразяване на обществото, смята 
Угринов и пояснява: Дефицитът на 
култура, дефицитът на социални услуги 
за мен отчасти се дължи и на това, че 
имаме вече много по-малко хора в Бъл-
гария. Ние имаме нужда от българите, 

които живеят в чужбина, които със своя 
устрем, с ценностите си, със знанията, 
опита и връзките си да станат фактор, 
макар и минимален, на промяната.”

Терминал за кацащи
Идеята за „Рестарт в България” тръгва 

от инициатива, която компанията за 
аутсорсинг услуги „Колпойнт ню Юръп” 
(сега собственост на Telus) прави преди 
няколко години с цел попълване на 
свободни работни позиции. „В много 
кратък срок от два месеца получихме 
около 1400 кандидатури, като от тях в 
крайна сметка наехме 40 души”, разказ-
ва Филип Угринов, който е и съоснова-
тел на фирмата. По думите му мнозина 
от кандидатстващите тогава са били 
отхвърлени просто защото са се оказа-
ли свръхквалифицирани за работата, 
която се предлага. „Тогава се запитах 

какво ли би станало, ако усилията на 
Telus се умножат по сто?”

Обсъждайки идеята със съмишле-
ници, предприемачът стига до извода, 
че бизнесът е този, който може да я 
направи работеща. Затова се сформира 
асоциация (в процес на учредяване), в 
която като партньори застават големи 
компании. Първите, които се включват, 
са Lidl (като представител на ритейл 
сектора), Telus (като представител на 
сектора на услугите), водят се прего-
вори с Aurubis (като представител на 
индустрията извън столицата). Разгова-
ря се и с представители на IT сектора, 
производителите на автомобилни части 
и технологии. Структурата е отворена 
за присъединяване и на още парт-
ньори, като желанието е те да идват 
от различни сектори. „Асоциацията 
няма да е едно затворено общество на 

корпоративния свят. Напротив. Целта 
на това набиране на партньори е да се 
осигури устойчивост през следващите 
12 месеца”, обяснява Угринов, който е 
пресметнал, че за старта ще са необ-
ходими около 150 хил. евро. Дотук са 
събрани 

около 65% от нужния 
капитал

Следващата стъпка ще бъде привли-
чането на членове на асоциацията. Това 
ще бъдат фирмите, които ще публику-
ват обяви и ще привличат за служители 
българи от чужбина. Таксата за член-
ство, която бизнесът ще плаща, ще е 
в размер на 1500 евро годишно, като 
за стартъпи ще има намаление. Друг 
източник на приходи за асоциацията ще 
е таксата за успех, която ще се плаща от 
фирмите при успешно привличане на 
кадър и която е утвърдена на 500 евро. 
Допълнително асоциацията ще разчита 
и на помощ от българите зад граница. 
„Има много българи, които не биха се 
прибрали, но биха подкрепили такава 
кауза”, смята Угринов, който обръща 
внимание, че за българите, завърнали 
се в България през асоциацията, услуга-
та ще е напълно безплатна.

Желаещите да се възползват от 
услугите на асоциацията ще трябва да 
се регистрират на платформата на асо-
циацията. „Ако мога да направя някаква 
референция, трябва да си представяме 
нещо като LinkedIn профил, където 
човек се описва със своите квалифи-
кации”, обяснява Угринов. „Ролята на 
асоциацията ще е да събере различна 

Българите като ресурс Българите като ресурс 
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информация, като например кога си 
планирате връщането, колко време е 
нужно да се организирате, трябва ли ви 
фирма, която да помогне с премества-
нето”, продължава той, като отбелязва, 
че през асоциацията ще се предлагат 
и допълнителни услуги: „В екосисте-
мата на асоциацията ще има и фирми, 
които се занимават с недвижими имоти, 
пренасяне на покъщнина или дори фи-
нансиране. Те ще се ангажират към този 
канал на пристигане да предоставят 
нещо по-специално като услуга.”

След като се регистрират и попълнят 
въпросника, потребителите ще бъдат 
насочвани към фирми, които търсят 
служители с техния профил. „Системата 
чрез изкуствен интелект 

ще среща търсещите и 
предлагащите

Например ще излиза съобщение: 
имате три съвпадения на 70%, искате 
ли да кандидатствате за тази позиция?” 
Оттам нататък всичко ще става меж-
ду фирмите и кандидатите, разказва 

Угринов.
Ако приемат предложението, потре-

бителите ще могат да се възползват от 
така наречения пакет за добре дошли. 
Той включва еднократна финансова 
помощ от 5 хил. лв., от които 50% се 
изплащат с първата заплата, а остатъкът 
– малко по-късно, след като мине из-
питателният срок. На второ място идва 
заплащането на еднопосочен билет за 
лицето, което е приело работната пози-
ция, която покрива транспортните му 
разходи. А третият компонент е помощ 
за настаняване в рамките на един ме-
сец. „Ние си даваме сметка, че за някои 
профили това може да е много малка 
подкрепа. За други може да е много 
силна. Но очакванията ни са, че тази 
първоначална помощ осигурява едно 
по-меко кацане”, смята Филип Угринов.

Отделно, за да няма завръщащи се 
с нереалистични очаквания, сайтът на 
асоциацията ще се попълва регулярно 
с информация за актуалните нужди 
на бизнеса. Ще има и практически 
наръчници за това какво искат от 
пристигащите в държавната и местната 
администрация, в какви срокове, за да 
възстановят например здравноосигу-
рителни права, да запишат децата си 

на градина или да декларират имотно 
състояние. Цялата тази информация ще 
започне да се описва след официалния 
старт на асоциацията, който се очаква 
да е през есента на тази година.

Българите като ресурс
„Връщането на българите от чужбина 

в България, разбира се, няма да се слу-
чи нито в огромен мащаб, нито извед-
нъж. Амбицията на тази асоциация е да 
прибира около 2-3 хил. души на година 
и в рамките на 5 години те да станат 
10 хиляди”, обяснява Угринов. „Според 
статистиката има над 1.8 млн. бълга-
ри извън България, което е огромен 
потенциал. Ако не успее да се справи с 
алтернативни начини за привличане на 
глобален талант, икономиката и целият 
демографски профил на България е 
сериозно застрашен. Според ООН от 7.1 
млн. души до 2050 г. ще станем 5.1 млн. 
и това не е само заради емиграцията, 
но и резултат от естествения прираст”, 
продължава предприемачът.

„Ние не визираме определена група 
от хора. Всеки на възраст между 18 и 
64 години, който желае да се прибере, 
ще може да намери една платформа, на 
която да си даде реална сметка какви 
са възможностите за това. И не гледаме 
конкретно София или големите градо-
ве. Би било прекрасно хора от района 
на Сандански или от Разград, ако имат 
желание, да се приберат”, казва пред-
приемачът.

или рестарт в Българияили рестарт в България
Бизнес модел има амбицията да улесни Бизнес модел има амбицията да улесни 
завръщането на българите от чужбиназавръщането на българите от чужбина



Н
ищо не уморява повече от 
организирането на почивка-
та! Когато се преработим, не 
сядаме просто да си отдъхнем, 

а започваме трескаво да пресмятаме 
къде точно да отидем, за да получим 
максимална почивна възвръщаемост на 
парите си за краткото време на отпуска-
та. Смятаме, организираме, притеснява-
ме се дали всичко ще стане както е пла-
нирано. Резултатът е една непрестанна 
тревожност. Добре ли инвестирах? Не 
трябваше ли да отида другаде?

Затова и всеки сезон темата за цената 
на чадърите и шезлонгите по морето е 
така въздействаща. Като медиен евър-
грийн тя може да се мери само с драми-
те около цената на агнешкото месо по 
Великден и рибата по Никулден. Остава 
църквата да измисли някой светец на 
шезлонгите, та да добие темата истин-
ския си ритуален смисъл.

Лятото на българина
Скъпо излиза българското море, само 

че тайландското май ще дойде още по-
скъпо? Ама там пък обслужването като 
че ли е по-добро. Да идем на планина 
тогава? Да, ама пък да се изложим пред 
приятелите, че с едно море не сме се 
уредили...

Забележете начина, по който говорим 
за лятната почивка. Като че ли не е ин-
тересно какво си преживял, каква риба 
си хванал, какъв спорт си научил, каква 
култура си опознал. Основната тема 
е колко си дал за чадъра и шезлонга. 
Къде си успял да паркираш хавлия-
та, дали си бил на първа линия, или 
гледката към морето е била закривана 
от нечий задник. И как са ти одрали 
кожата за една шопска салата.

Много хора имат усещането, че 
българският туризъм се мутризира; тук 
приватизираха курортите така, както в 
Русия направиха с петрола и алуминия. 
Само че светът е голям, туризъм дебне 
отвсякъде. През последните години 

българската средна класа постепенно 
започна да ходи на почивка в чужби-
на: от една страна, стана лесно да се 
пътува, от друга – българските доходи 
взеха да се приближават поне до тези 
в развиващия се свят, където също за-
лагат на туризъм. За западноевропееца 
ваканциите отдавна са свързани с от-
криване на нови светове, научаване на 
нови неща, колкото и условно да е това 
при туристическата бутафория. Тази на-
гласа започва да се налага и в България 
– връщаш се с разкази за нещо ново, не 
за познатата до болка почивна станция 
на предприятието.

Гневът срещу бариерите и 
бетона

В гнева на гражданите обаче има 
нещо, което отива отвъд възмуще-
нието на потребителя, който просто 
заплашва да смени доставчика. Те 
чувстват, че българската природа е 
обществено благо, над което имат 
права. Природата май е последното 
общо нещо, което ни е останало. Оттук 
гневът срещу приватизаторите й доби-
ва политически характер. Срещу тези, 
които слагат бариери и леят бетон 
върху дюните. Срещу министърката, 
която заяви, че туризмът бил частна 
работа, в която държавата няма какво 
да се меси.

Конфликтът между гражданите, от 
една страна, и собствениците, конце-
сионерите, предприемачите – от друга, 
ще се задълбочава, ако не намерим 
начин ясно да разграничим публичния 
от частния интерес. Защото туризмът 
сам по себе си е доста двусмислено 
занимание. Продаваш природата си, 
театрализираш културата си, слугуваш 
на скучаещи клиенти. 

Когато се прекрачи една граница, 
това занимание, колкото и доходно да 
е, рискува да подкопае устоите на всяко 
общество, което се е захванало с него.

ИВАЙЛО ДИЧЕВ

блог   

Драмата с чадъра, 
шезлонга и 
шопската салата
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казана дума

„Ердоган, като тръгне да поставя някоя 
тема, която не ми харесва, викам: 
„Сакън! Чакай! Недей!”

Бойко Борисов коментира разговора си 
с турския президент пред журналисти в 

Сараево

„Вие работите толкова упорито върху 
бъбрека. Много е специално. Бъбрекът има 
много специално място в сърцето.”

Доналд Тръмп говори пред медицински 
специалисти за план на правителството му 

за борба с бъбречни заболявания

„Моята цел е Съединени европейски щати 
по модела на федерални държави като 
Швейцария, Германия и САЩ.”
Изказване на номинираната за председател 

на ЕК Урсула фон дер Лайен отпреди години, 
което европейските медии припомнят сега

„Машините за гласуване 
не ядат кебапчета и не 
вземат по 50 лева.”

Омбудсманът Мая 
Манолова коментира 

решението на 
управляващите да се 

откажат от машинното 
гласуване

„Господин Борисов се 
грижи за цялата държава. 
Футболът е феномен и 
съответно спокойствието 
между феновете дава 
спокойствие на всички 
граждани на България.”

Президентът на БФС 
Борислав Михайлов след 

среща, посветена на 
футболното първенство, 

организирана от министър-
председателя Бойко Борисов



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

Г
оворителят на иранското 
външно министерство обяви 
самоуверено, че Иран ще от-
блъсне всеки опит за нападе-
ние от страна на САЩ: „Няма 
да допуснем нарушаване на 

иранските граници и ще се противопос-
тавим решително на всяка американска 
заплаха”, казва Абас Мусауи.

Той направи това изявление само 
часове след като американският прези-
дент Доналд Тръмп отмени в последната 
минута военен удар срещу Иран.

На пръв поглед една война срещу 
Иран

не би трябвало да 
е кой знае какво 

предизвикателство
за Вашингтон: САЩ имат 44 пъти по-го-
лям брутен социален продукт от този на 
Иран, отделят 70 пъти повече средства 
за отбрана, броят на техните бойни са-
молети надвишава 15 пъти този на тех-
ния потенциален противник, се посочва 
в анализ на Дойче веле. Да не говорим, 
че бойната авиация на Иран е прекале-
но остаряла: тя се състои предимно от 
стари модели американско, китайско 
и съветско производство. Закупените 
някога от САЩ самолети F-14 например 
са още от времето отпреди Ислямската 
революция от 1979 година. Същото 
важи и за военноморските сили на 
Иран. Продължаващите вече 40 години 
санкции си казват думата.

В същото време обаче Иран притежа-
ва мощен арсенал от ракети с прецизно 
насочване, крилати ракети и бойни 
дронове. Дори и само заради тях една 
война срещу Иран може да се превърне 
в огромно предизвикателство за САЩ. 
В случай на война Техеран навярно ще 
ги използва не само срещу американ-
ски военни цели, а и срещу граждански 
обекти в региона – например срещу 
корабите, преминаващи през Ормузкия 
проток. „С този боен арсенал Иран би 

могъл да застраши корабоплаването 
в Персийския и Оманския залив, както 
и в Каспийско море. Например чрез 
използването на подводници, интели-
гентни торпеда, радиоуправляеми или 
закотвени мини, както и противокораб-

ни ракети, разположени на сушата, на 
острови или на кораби”, пише военни-
ят експерт Теодор Карасик. Бойният 
арсенал на Техеран се допълва още 
от дистанционно задвижвани лодки, 
бързоходни катери, подводни торпеда и 

безпилотни бойни самолети. С тях могат 
да се атакуват танкери, пристанища и 
офшорни съоръжения. Ефективността 
на такива нападения може да се повиши 
значително с използването на отряди от 
камикадзета.

Техеран би могъл да използва тези 
оръжия и групирано, а с помощта на 
касетъчни бомби – да извади от строя 
и части от противниковата противовъз-
душна отбрана. А новите методи за воде-
не на електронна война биха позволили 
на Иран да поразява също командните 
и комуникационните центрове на 
врага, както и неговите разузнавателни 
средства, допълва Карасик. С подобни 
средства Иран би могъл поне отчасти и 
поне за определено време

да блокира глобалния 
транспорт на петрол

Една пета от всички произвеждани 
в света количества от тази суровина се 
транспортират през Ормузкия проток. 
Ако тесният морски проток между Иран 
и Арабския полуостров се окаже несигу-
рен за корабоплаване, това ще се усети 
много сериозно не само в САЩ, но и в 
редица други страни по света. Съответ-
но голям ще е тогава и натискът над САЩ 
бързо да прекратят военните действия, 
или изобщо да не ги започват.

Освен това не е ясно как би изглежда-
ла една евентуална американска победа 
над Иран: дали ще е достатъчно само да 
бъдат унищожени иранските бойни са-
молети и кораби, което не би затрудни-
ло особено американците. С това обаче 
те не биха постигнали кой знае какво, 
защото Техеран все още ще разполага 
със значителна част от своя ракетен 
арсенал, който навярно ще използва за 
поразяването на „меки” цели.

Тогава САЩ ще се видят принудени да 
навлязат и по суша, за какъвто сценарий 
обаче иранската армия се готви от годи-
ни. Иран ще заложи на т.нар. мозаечна 
отбранителна стратегия и на воденето 
на партизанска война. „Това би изложило 
на многобройни заплахи всеки завое-
вателен поход към столицата Техеран 
и би осуетило потенциалната окупация 
на страната, се казва в изследване на 
корпорацията RAND.

Освен това Иран е наясно, че САЩ 
ще се опитат на всяка цена да избегнат 
започването на сухопътна офанзива”, се 
посочва в анализ на частната компания 
5 Stones intelligenc, която консултира и 
американското правителство. В ана-
лиза се казва още, че широкомащабни 
военни офанзиви – като тези в Ирак или 
Афганистан – вече не са по силите на 
западните държави най-малкото заради 
високите разходи за тях.

Извън границите на страната Иран 
би могъл също така да мобилизира 
различни милиции, които го под-
крепят. Да припомним например 
включването на бойци от ливанската 
организация „Хизбула“ във войната в 
Сирия. Да не говорим, че някои гру-
пировки в структурите на „Ал Кайда“ 
поддържат близки контакти с Техеран. 
Така например за някои джихадистки 
акции на „Ал Кайда“ се знае, че са били 
планирани и финансирани именно от 
Иран, допълват от 5 Stones intelligence. 
А за това, че Иран залага на водене-
то на асиметрична война, говорят 
красноречиво и изявления от рода на: 
„Врагът не трябва да знае какво може 
да очаква от нас.”

Може ли Иран да победи САЩ?Може ли Иран да победи САЩ?
Авиацията на Техеран е стара, но ракетите Авиацията на Техеран е стара, но ракетите 
са прецизни, а войната би била асиметричнаса прецизни, а войната би била асиметрична
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Д
ронове с бомби на бойното 
поле! На това ще разчитат 
руските войници в операции-
те си занапред. Малките без-
пилотни летателни апарати 
(БЛА) вече са проучени от ру-

ските експерти като възможно оръжие, 
разработва се и система за справяне с 
новата заплаха.  Руското Министерство 
на отбраната има намерение да оборуд-
ва с мини-БЛА по един взвод в сухопът-
ните войски, военновъздушните сили, 
морската пехота и спецназ. И както 
стана ясно, те ще се използват не само 
за разузнаване, но и за поразяване на 
цели с миниатюрни бомби.

До няколко години куадрокоптери – 
малки дронове с четири мотора – ще са на 
разположение в дивизии на сухопътните 
войски и военновъздушните сили, а освен 
това ще се използват и от пехотинци и 
специалните части. Експерти отбелязват, 
че в близкото бъдеще малките безпилот-
ни летателни апарати ще се превърнат в 

изключително ефективни 
оръжия

Характерът на част от военните дейст-
вия в Близкия изток е това, което вероят-
но е довело до нововъведението. Именно 
в Сирия руските военни сили се сблъскват 
с масовото използване на безпилотни 
летателни апарати срещу себе си.

Бунтовниците в страната ги сглобяват 
от компоненти, поръчани онлайн, и ги 
използват както за разузнаване, така и 
за миниране на терени и дори бомбени 
нападения.

Първите образци от новия апарат вече 
са били получени от 58-а общовойскова 
армия (Владикавказ). Спрямо резултатите 
от анализа на тяхната употреба дроновете 
ще бъде „доизпипани” от производителя 
и ще бъдат изпратени първо в отряди от 
въздушните сили и специалните части, а 

впоследствие и сред сухопътните войски. 
Очаква се руските ВВС да се сдобият с 
куадрокоптерите по-късно през тази 
година.

Първоначално дроновете ще бъдат 
използвани за разузнаване. Според воен-
ни източници след време те ще получат 
и нападателни възможности, тъй като 
специално за тях 

се разработват 
миниатюрни бомби

Традиционните куадрокоптери са 
устройства с четири мотора, които могат 
да вдигнат тежест не по-голяма от 1 кг, 
пише webcafe. Това ще е достатъчно за 
осколочна граната или малко експлозив-
но устройство. По-тежките мини-БЛА, 
които са с шест или осем мотора, могат да 
пренасят по-големи товари – до 20 кг. За 
момента обаче не са ясни характеристи-
ките на куадрокоптерите, които руската 
армия планира да използва, и какъв товар 
ще могат да пренасят.

Според военния експерт Антон Лавров 
вече са правени експерименти с добавен 
гранатомет, огнехвъргачка и спускане на 
амуниции. Дори малките БЛА, които не 
могат да носят тежък товар, ще са от пол-
за, защото могат да се използват за разуз-
наване и са по-подходящи от големите си 
събратя, когато става дума за проучване 
на градски терени.

Използването на дронове в бойни 
действия е нещо, с което армиите по света 
вече са се сблъсквали. Милиции в Сирия 
и Ирак през последните години опитват 
да използват малки дронове като военно 
оръжие, на които руската армия е лепнала 

прякора „джихад авиация”. Няколко 
десетки танкове и бойни машини в Сирия 
са повредени именно от такива летящи 
апарати, екипирани с импровизирани 
бомби.

Най-известният случай за използване 
на импровизирани дронове с бомби е от 
началото на 2018 г. Тогава за пръв път в 
историята е използвана тактиката на 

масово нападение с 
дронове

срещу руски военни сили в Сирия.
Над 10 подобни летателни апарата, 

напълнени с експлозиви, са изпратени 
срещу базите в Хмеймим и Тартус. Руската 
противовъздушна отбрана се справя с 
част от дроновете, а другите са изведени 
извън строя.

Подобни нападения са базирани на 
надеждата, че защитните системи няма 
да имат достатъчно време да засекат и да 
свалят всички въздушни цели и така поне 
един БЛА ще може да пробие защитите и 
да нанесе щети.

А с оглед на ниската цена на дроновете 
дори едно успешно попадение може да 
„изплати” цялото начинание.

Бомби на дронове – новите Бомби на дронове – новите 
оръжия на руските войнициоръжия на руските войници

Летателните апарати няма само да Летателните апарати няма само да 
разузнават, но и ще поразяватразузнават, но и ще поразяват
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Н
а пръв поглед въпросът 
дали едно текстово 
съобщение може да 
убие, е глупав – ако 
беше така, голяма част 
от съвременния свят 

нямаше да съществува.
През 2017 г. обаче Мишел Картър е 

призната за виновна от съда в Масачу-
зетс именно по обвинението, че с тек-
стовите си съобщения е подтикнала към 
самоубийство 18-годишния Конрад Рой.

Мишел е осъдена на 15 месеца 
затвор, които би трябвало да започне 
да излежава през тази година.

Картър, която в момента е на 22 
години, отказва да се примири с при-
съдата и заедно с екипа си от адвока-
ти ще се обърне към Върховния съд 
на Съединените щати, за да пледира, 
че е невинна.

Междувременно през миналата 
седмица по HBO и на платформата 
HBO Go може да бъде гледан доку-
ментален филм в две части по случая. 

„Обичам те, умри вече”
е на режисьорката Ерин Лий Кар и 
се надява да покаже казуса в друга 
светлина.

Конрад Рой умира на 12 юли 2014 
г., като се самоубива, отравяйки се в 
купето на своя черен пикап.

Според показанията на Мишел 
Картър той се е уплашил за кратко, 
излязъл е от колата, но впоследствие 
тя му е заповядала да довърши 
започнатото. Картър твърди, че е 
изрекла думите: „Влизай обратно 
вътре!” Именно заради тях е призна-
та за виновна.

Адвокатите й обаче са катего-
рични, че младата жена е човек с 
психически проблеми и патологичен 
лъжец и е възможно да е дала неточ-
ни показания.

И защитата, и обвинението отдавна 
разполагат с над 10 хил. текстови съ-
общения, които двамата тийнейджъ-
ри са си разменяли. Никой не може 
да оспори, че огромна част от тях са 
меко казано шокиращи. На много 
места Картър откровено говори за 
самоубийство, посочва му различни 
начини как да сложи край на живота 
си, споделя му удобни за целта места 
и периоди от деня.

Всичко това съществува „черно 
на бяло”. В много медии репликата 
„Влизай обратно вътре” също се пред-
ставя като цитат от онлайн кореспон-
денцията, но всъщност последният 
диалог между Картър и Рой 

е проведен по телефона
и не е сигурно какво точно е казала 

тийнейджърката. Този факт ще бъде 
един от основните аргументи на 
защитата пред Върховния съд.

Втората теза, която адвокатите 
на Картър ще отстояват, е, че във 
всичко казано и написано от нея тя 
е упражнявала своята свобода на 
словото – изконно право на всеки 
американец, разказва webcafe. Този 
аргумент беше отхвърлен от съда 
в Масачузетс при определянето на 
присъдата на Мишел, така че не е 
сигурно, че Върховният съд ще го 
вземе предвид.

Сред аргументите на защитата на 
Мишел са и няколко други съдебни 
дела за склоняване към самоубийство.

Рядко в съдебната практика някой 
е обвиняван за чуждо самоубийство, 
а случаят на Картър със сигурност 
се отличава от всичко до момента. 

Преди нея щатски съдилища са 
разглеждали случаи на смърт при 
руска рулетка или такива, при които 
единият директно е подал оръжие на 
другия и/ или му е дал насоки как да 
го използва.

При делото срещу Мишел за първи 
път има единствено реплики и няма 
намесено оръжие. Конрад Рой се е 
намирал на повече от час път от нея, 
когато се самоубива. Дали е получил 
допълнителна доза окуражаване – те-
лефонният разговор е разковничето.

Остава и въпросът какви са били 
отношенията между Мишел и Конрад 
и какви са били мрачните им тайни.

Обществото приема, че двамата 
младежи са били гаджета, но всъщ-
ност няма никакви доказателства, че 
са имали любовна връзка и че са били 
интимни. Във виртуалните си съобще-

ния често си споделят, че се обичат, 
но си личи, че се определят като при-
ятели, а не като влюбени един в друг.

Нещо повече – двамата 

са се виждали само 
няколко пъти

в живота си. Картър и Рой се запоз-
нават през 2012 г. По това време и 
двамата са на семейна ваканция във 
Флорида. Връзката, която развиват 
след това, може да бъде определена 
като интензивна, но тя протича изця-
ло онлайн. При втори поглед нещата 
не са такива, каквито изглеждат.

Когато случаят със самоубийството 
на Конрад се разчува, а заедно с това 
по медиите излизат и снимки на Ми-

шел, мнозина преценяват, че тя е една 
популярна гимназиална красавица, 
която е злоупотребила с влиянието си 
по крайно жесток начин.

Адвокатите на момичето, както и 
режисьорката на „Обичам те, умри 
вече” са категорични, че само няколко 
минути четене на информация по слу-
чая са достатъчни, за да се разбере, 
че и от двете страни на смартфоните 
са били объркани и страдащи младе-
жи с редица проблеми.

Конрад Рой е бил жертва на дома-
шен тормоз и е преживял няколко 
неуспешни опита за самоубийство.

Пред Мишел нарича себе си „неус-
пешен аборт” и „безполезен боклук”. 
Непрекъснато споделя, че се чувства 
самотен и отхвърлен, заради което 
Картър първоначално се опитва да му 
помогне. Тя го насърчава да сподели с 
някого как се чувства или да потър-
си специализирана помощ. Тук не 
Мишел, а именно Конрад се проявява 
като опитен манипулатор и я заплаш-
ва, че ако продължава да го съветва 
така, ще спре да й пише.

И Мишел, която има не по-малко 
терзания, променя коренно тона си. 
Картър има зад гърба си два престоя 
в психиатрия и борба с хранителни 
разстройства. Психиатрите по делото 
й я определят като 

патологична лъжкиня, 
готова на всичко

за да привлече вниманието към себе си 
– нещо, което адвокатите й също ще се 
опитат да обърнат в нейна полза.

Документалният филм на HBO и 
Ерин Лий Кар се стреми да насочи 
към същия наратив.

Продукцията иска да покаже 
двамата младежи с техните нюанси, 
терзания и особености, а не да издаде 
допълнителна присъда за Картър. 
Двете части са с обща дължина от 140 
минути и включват както извадки от 
онлайн кореспонденцията им, така и 
разговори с техни близки и приятели, 
които да хвърлят повече светлина по 
казуса.

А виновна ли е в крайна сметка Ми-
шел Картър? Оттук нататък е в ръцете 
на Върховния съд на САЩ.

Убийство или самоубийство: Убийство или самоубийство: 

Странният случай Странният случай 
на Мишел и Конрадна Мишел и Конрад

Съдът в Масачузетс призна Съдът в Масачузетс призна 
момичето за виновно за момичето за виновно за 
смъртта на момчето, но...смъртта на момчето, но...

Рой КонрадМишел Картър

Мишел Картър
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К
атолици, гробове на принце-
си, тероризъм, едно отвли-
чане и много неизвестни. 
Мистика с такива сюжети 
вълнува света през послед-
ните дни, докато в Италия 

продължава издирването на изчезнало 
преди 36 години момиче.  

На 22 юни 1983 г. 15-годишната Ема-
нуела Орланди се връщала от урок по 
флейта. Тя била забелязана на автобусна 
спирка в центъра на Рим. След това сле-
дите й се губят – изчезнала и никой повече 
не я видял.  

Въпросите и съмненията за това какво се 
е случило с момичето не спират и до днес. 

Бащата на Емануела работел във Вати-
кана и много хора свързват изчезването 
й с това. 

Сред предположенията са, че може да 
е била отвлечена или убита. Но тялото й 
така и не е открито и близките й години 
наред не спират да се надяват, че тя е още 
жива. До март тази година, когато семей-
ството на момичето получило анонимно 
писмо със снимка на каменен ангел. Той 
е същият като над могилите на принцеса 
София фон Гогенло и принцеса Карлота 
Федерика Мекленбургска в Тевтонското 
гробище във Ватикана. 

Към снимката имало прикачен и текст: 

„Търсете там, където 
показва ангелът”

Ангелът от статуята на гробовете на 
принцесите държи лист с латински над-
пис Requiescat in pace („Почивай в мир”). 
На погребалната плоча има надпис, пос-

ветен на княгиня София и княз Густав фон 
Хоенлохе, който през 1857 г. е назначен 
за архиепископ от папа Пий IX.

Според 60-годишния брат на изчезна-
лата Емануела Орланди – Пиетро Орлан-
ди, който е и адвокат, шест месеца след 
изчезването на Емануела папа Йоан-Па-
вел Втори посетил семейство Орланди и 
им казал, че става дума за случай на меж-
дународен тероризъм. Пиетро твърди, 
че в този ден обаче папата е сложил на 
везни изчезването и имиджа на църквата. 
Той е направил избор и според Пиетро от 
този ден 

е имало омерта по случая
Тридесет години по-късно братът на 

Емануела се среща за кратко с папа Фран-
циск – 15 дни след избирането му. Тогава 
Франциск му казал, че Емануела е на не-
бето. Пиетро отвърнал, че се надява, че тя 
е все още жива и че той ще му помогне да 
стигне до истината. Тогава Франциск му 
казал отново, че Емануела е на небето. И 
Пиетро си казал, че щом един папа и дър-
жавен глава казва, че Емануела е мъртва, 
в момент, в който все още незавършеното 
разследване не позволява да се заключи 
жива ли е или не тя, то той е знаел нещо 
повече от останалите. Пиетро повече не 
се е срещал с Франциск.

Сега, след получаването на анонимно-
то писмо и след молба от адвокатите не 
семейство Орланди, съдът на Ватикана 
разреши отварянето на гробовете на 
двете принцеси. 

За Пиетро разрешението означава, че 
Ватиканът за първи път разглежда като 

възможна вероятността да има нещо 
общо с изчезването на момичето. 

От пресслужбата на Ватикана обаче 
настояват, че полицията само ще провери 
дали отговаря на истината версията, че 
момичето е погребано там. 

Отварянето на гробовете обаче, вместо 
да даде отговори, повдигна още въпроси. 
Двата гроба се оказаха празни, макар 
че се предполагаше, че в тях са положе-
ни тленните останки на две принцеси, 
живели през XIX век. Единият гроб бил 
напълно празен, а в другия нямало чо-
вешки останки. 

Ексхумацията е започнала на 11 юли 
сутринта след молитва пред двата гроба. 
Както е посочено в постановлението на 
Промотора на правосъдието на Държав-
ния ватикански трибунал, операциите се 
отнасят до „Гробa на ангела” на принцеса 
София фон Хоенлохе и прилежащия 
гроб на принцеса Карлота Федерика ди 
Меклембург.

Тъй като гробът, посочен от адвоката 
на семейство Орланди, има ангел, който 
държи в ръцете си отворена книга с надпис 
Requiescat in pace, касае два съседни гроба 
и двата с подобни плочи, Промоторът на 

правосъдието разпореди 

отварянето и на двата
за да се избегнат евентуални недоразу-
мения.

Операцията по ексхумацията приклю-
чила за три часа, след което директорът 
на пресцентъра на Ватикана Алесандро 
Джизоти потвърди отрицателния резултат:

„Не бяха открити човешки останки 
или погребални урни. При внимател-
ната инспекция на гроба на принцеса 
Софи фон Хоенлохе бе открито голямо 
подземно отделение с размери около 4 
на 3.70 м, напълно празно. При опера-
цията на втория гроб саркофаг на прин-
цеса Карлота Федерика ди Меклембург 
не бяха намерени човешки останки. 
Членовете на семейството на двете 
принцеси бяха информирани за резул-
татите от изследването. Допълнително 
се извършват документални проверки 
по отношение на структурните интер-
венции, извършени в района на тевтон-
ското гробище, в първа фаза в края на 
XIX век и във втора по-скорошна фаза 
между 60-те и 70-те години”, допълни 
Джизоти. „В края на операциите искаме 
да повторим, че Светият престол винаги 
е проявявал внимание и близост до 
страданията на семейство Орланди и 
по-специално към майката на Емануела. 
Такова внимание бе проявено и при 
специфичното искане на семейството 
да се извърши проверка в тевтонското 
гробище.”

„Гардиън“ допълва, че извърше-
ните разследвания за проверка на 

състоянието на посочените места 
установили, че 

гробът е бил отварян поне 
веднъж

и че датирането на статуята е различно от 
това на плочата.

Операцията на 11 юли е само първата 
фаза от поредица предварително плани-
рани разследвания. След отварянето на 
гробовете и събирането и каталогизира-

нето на останките ще бъдат подложени 
на експертиза за установяване на датира-
нето и за сравнение на ДНК.

Братът на Емануела си спомня нейния 
талант да свири на пиано и на флейта 
и как тя си мечтаела да стане известна 
музикантка. Емануела един ден му казала, 
че за нея ще се говори във всички медии, 
но смятала, че ще е заради музикалните 
й заложби, а не поради други причини, 
споделя Пиетро.
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Кардинали, мафиоти, принцеси... Кардинали, мафиоти, принцеси... 
Къде изчезна Емануела Орланди?Къде изчезна Емануела Орланди?

Хипотезите зад изчезването

По случая са се изписали тонове 
мастило. Сред вероятни хипоте-
зи, разглеждани през годините, 

освен искане на размяна с Али Агджа 
са и изнудване към Ватиканската 
банка от страна на Бандата от Маляна 
– мафиотска организация в Рим, или 
купон с малолетни и тяхното сексуал-
но експлоатиране, в който са замесени 
представители на Ватикана.

В историята с банката се спомена-
ва и името на и известния банкер на 
Ватикана – американския монсеньор 
Пол Марчинкус. 

Една от загадките по случая е ролята 
на мафиотския бос Енрико де Педис. 
Той е шеф на Бандата на Маляна. В 
известно телевизионно предаване по 
RAI през 2005 г. се получава обаждане, 
че ключът към случая се крие в гроба 
на човека, погребан в известната рим-
ска църква „Сант Аполинаре“. Оказва 
се, че там е тялото на мафиотския бос 
Енрико де Педис, умрял през 1990 
година. 

Интересни са показанията по случая 
на Сабрина Минарди, бивша любов-
ница на мафиотския бос. Тя твърди, че 
Енрико де Педис е похитил Орланди и 
шест-седем месеца по-късно я е убил, 
а тялото й е било унищожено в бърка-
чка за бетон в покрайнините на Рим. 
Това е станало по поръчка на опреде-
лени кръгове от Ватикана. Разказът на 
жената обаче е объркан и доста нето-
чен, а редовната й употреба на дрога я 
прави недостоверен свидетел.

За подобна хипотеза говорят и дру-
ги – арестувани, свързани с Бандата на 
Маляна. Доказателства обаче няма.

През 2011 година по време на теле-
визионно предаване с участието на 
брата на Емануела – Пиетро Орланди, 
мъж, представящ се за бивш агент 
на службите твърди, че момичето е 
„живо, намира се в лудница в Англия и 

е било постоянно под въздействието 
на опиати”.

Английската писта се повтаря и в 
друг документ, публикуван в медиите 
през 2017 г. За неговото съществу-
ване, както и за специален доклад, 
посветен на случая във Ватикана, се 
говори от години. Светият престол 
обаче твърди, че подобни досиета не 
съществуват.

Сред описаните в документа дей-
ности са заплащане за информация, 
пътувания, и най-вече разходи за 
храна и нощувки – на „Чапман роуд“ 
176 в Лондон. На този адрес има 
студентско общежитие за момичета, 
собственост на религиозен орден. От 
1983 до 1985 година тези разходи са 8 
милиона лири, напълно логична цена 
за престой на един човек.

Последният разход е за периода 
1993-1997 година. Той е описан като 
„Обща дейност и преместване във Ва-
тикана със съответното приключване 
на случая – 21 милиона лири”.

Странните обаждания 

Последното обаждане на Емануела 
до семейството й е след урока 
по флейта на 22 юни. Тя говори 

със сестра си за предложение за работа, 
което е получила – да представлява про-
дукти на известна козметична фирма. 
Това е обсъждала и с приятелките си, 
които са я видели за последно. Между 
другото по онова време много момичета 
са били прилъгвани с фалшиви обяви 
за работа, които после се оказват за 
проституция.

След това следите на Емануела се 
губят.

А семейство Орланди започва да 
получава странни обаждания от хора, 
които твърдят, че са видели момичето, 
но никой от тях не е съгласен да говори 
нито с близките, нито с полицията.

На 3 юли 1983 година, малко след из-
чезването й, папа Йоан-Павел II отправя 
призив за връщането на Емануела. По 
този начин той официализира за първи 
път версията за отвличане.

Във Ватикана се получава обажда-
не от мъж, който твърди, че държи за 
заложник Емануела Орланди и иска 
в замяна Али Агджа да бъде освобо-
ден до 20 юли. Няколко дни по-късно 
друг мъж се обажда на приятелка на 
Емануела от курса й по музика. Отново 
искането е за размяна с Али Агджа. 
Общо тези телефонни обаждания са 16, 
но предполагаемите похитители така 
и не доказват, че Емануела е жива и е в 
ръцете им, нито че те са част от „Сивите 
вълци“, терористичната организация на 
Агджа.

Две гробни могили бяха отворени в търсене Две гробни могили бяха отворени в търсене 
на изчезналото преди 36 г. момичена изчезналото преди 36 г. момиче

Братът на Емануела, Пиетро, и адвокатката на семейството

Демонстранти искат от Ватикана истината за изчезването на Емануела

Енрико де Педис



страни, сред които Саудитска Арабия и Русия написаха писмо до ООН в подкрепа на 
политиката на Китай в Синцзян-Уйгурския автономен район. Китай бе обвинен, че 
е задържал един милион мюсюлмани и че преследва етническите уйгури в Синцзян, 
а представителите на 22 държави подписаха писмо до Съвета на ООН срещу 
политиката му.  

в цифри

333737

млн. дози допинг са били иззети, а над 230 души са арестувани при най-голямата 
глобална хайка срещу трафика на стероиди и фалшиви лекарства. Агенции в 33 
страни, включително САЩ, Германия, Франция и Великобритания, са участвали в 
операция „Вирибус”, съобщават от полицейската агенция на ЕС, от Световната 
антидопингова агенция и от Интерпол.

евро плати малолетен македонец, за да си купи 15-годишна булка. 
Прокуратурата в Северна Македония внесе наказателен иск срещу 
малолетния македонски гражданин. Обвиняемият купил, с намерение да се 
ожени, през април тази година 15-годишната жертва за 1600 евро от неин 
роднина, макар да знаел на каква възраст е момичето.

3,83,816001600

години прекара в затвор  в Италия еритреец, обвинен погрешка, че е трафикант на 
мигранти. Той бе освободен, след като съд постанови, че полицията го е арестувала 
погрешка. Съд в Палермо заяви, че мъжът не е видният трафикант на мигранти 
Меред Йехдего Медхане, а дърводелецът Медхание Тесфамариам Берхе.
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ДЕЙВИД МАКХЮ
Асошиейтед прес

V
olkswagen спира производ-

ството на последната версия 

на модела Beetle в завода 

си в Пуебла, Мексико. Това 

бележи края на пътя за 

автомобил, станал символ на 

много неща в историята си, продължи-

ла осем десетилетия от 1938 година. 

Малкият автомобил е част от най-

мрачното минало на Германия като 

престижен проект на нацистите, който 

така и не е изпълнен. Става символ на 

следвоенното икономическо възражда-

не на страната и нараства-

щото благосъстояние на 

средната класа. През 60-те 

в САЩ е икона на антикул-

турата. Повече от всичко 

обаче колата остава кул-

тов дизайн, разпознаваем 

също толкова, колкото и 

бутилката на Coca-Cola. 

Оригиналният дизайн на 

колата – закръглен силует 

с четири или пет места, 

почти вертикално предно 

стъкло и двигател с въз-

душно охлаждане в зад-

ната част – може да бъде 

проследен до австрийския 

инженер Фердинанд 

Порше. Той бил нает да 

изпълни проекта на Адолф 

Хитлер за „народен авто-

мобил”, който да позволи 

на повече хора да имат 

коли, както

в САЩ това прави 
Model T на Ford

В някои отношения колата прилича 

на Tatra T97, която се произвежда в 

Чехословакия през 1937 година, както 

и на скиците на унгарския инженер 

Бела Барени, публикувани през 1934 

година. 

Масовото производство на т. нар. 

KdF-Wagen (кръстен на германска-

та трудова организация Kraft durch 

Freude – KdF, под чиято егида е 

трябвало да бъде продаван) е отме-

нено заради Втората световна война. 

Вместо това големият нов завод, 

който тогава се намира в затънтен 

район северно от Хановер, произвеж-

да военни автомобили, използвайки 

принудителния труд на работници от 

цяла Европа, трудещи се при мизерни 

условия. 

Пуснат отново като производи-

тел на автомобили за граждански 

цели под надзора на британските 

окупационни власти, заводът на 

Volkswagen през 1949 година е прех-

върлен на германското правителство 

и провинция Долна Саксония, която 

все още притежава част от компа-

нията. До 1955 година милионният 

автомобил от модела, тогава наричан 

Type 1, слиза от производствената 

линия в завода, край който днес се е 

разраснал град Волфсбург. 

САЩ стават най-важният единичен 

чуждестранен пазар за Volkswagen, 

където в пиковия момент 

през 1968 г. се продават 
563 522 коли

или 40% от производството. Търсей-

ки нетрадиционен подход, понякога 

хумористичните реклами, разработени 

от агенция Doyle Dane Bernbach, при-

зовават купувачите на автомобили „да 

мислят на дребно”. 

„За разлика от Западна Германия, 

където ниските цени, качеството и 

трайността са нещо нормално за новата 

следвоенна реалност, в Съединените 

щати типичните особености на Beetle 

създават около него атмосфера на 

необичайност в автомобилна култура, 

доминирана от размера и показността”, 

пише Бернхард Ригер в историческата 

си книга от 2013 година The People’s Car 

(от английски „Колата на народа” – бел. 

прев.). 

Производството във Волфсбург 

спира през 1978 година, когато над-

мощие вземат нови водещи модели 

като Golf. Beetle обаче все още не е 

мъртъв. Производството се прехвър-

ля в Мексико от 1967 година до 2003 

година – период, по-дълъг от истори-

ята на производството му в Германия. 

Колата, наричана vochito, се чувства 

като у дома си като грубоватия, про-

изведен в Мексико carro del pueblo 

(от испански – „народен автомобил“ 

– бел. прев.). 

Моделът New Beetle – изцяло ретро-

версия, изградена върху модифицира-

на платформа на Golf, през 1998 година 

донякъде възражда сладката, 

нетрадиционна аура на 
Beetle

под управлението на главния изпълни-

телен директор Фердинанд Пиех, внук 

на Фердинанд Порше. През 2012 година 

дизайнът на Beetle става малко по-из-

дължен. 

Краят на Beetle идва в повратен 

момент за Volkswagen, който се 

възстановява от скандала с манипули-

раните емисии на дизелови модели. 

Компанията се готви за масово произ-

водство на електрическия компактен 

автомобил ID.3, за който се надява да 

достигне значимостта на Beetle и Golf, 

свързвайки електрическата мобил-

ност и масовия пазар. 

Последната от общо 5961 коли 

от версията Final Edition ще бъде 

изпратена в музея след церемонията 

в Пуебла на 10 юни, бележеща края на 

производството на Beetle.

От нацисти до хипита:От нацисти до хипита:  
Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle 

Колата остава култов дизайн, разпознаваем Колата остава култов дизайн, разпознаваем 
като бутилката на Coca-Colaкато бутилката на Coca-Cola

стигна до края на пътястигна до края на пътя

2019 Volkswagen Beetle Convertible1995 Mexican Volkswagen Beetle1995 Mexican Volkswagen Beetle

Super Beetle 1973Volkswagen Beetle 1971Volkswagen Beetle 1956



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

Т
ази история е съвсем истин-
ска, нищо че е достойна за 
някоя кримикомедия в духа на 
„Бандата на Оушън”. Ако някой 
ден се стигне до екранизация 
обаче, Джордж Клуни ще играе 

самият себе си и ще е от другата страна на 
злосторническия замисъл.

Главните герои са двама италиан-
ци – Франческо Галдели, 58-годишен, и 
45-годишната Ваня Гофи. „Професионални 
измамници”, които заради деянията си са 
получили, заслужено или не, прозвището 
„италианските Бони и Клайд”.

Още преди почти десетилетие двамата 
разработват измамна схема и използват 
името на Клуни, за да примамват клиенти 
за своя собствена бизнес инициатива.

Стига се до съд, показания дава дори 
самият Клуни, присъди, бягство извън 
граница, арест, бягство от ареста и години 

укриване, преди да се стигне до поредния 
може би последен епизод – в средата на 
юни Галдели и Гофи бяха задържани в 
тайландския град Патая.

Но всяка история има своето начало, 
а тази започва в Милано през 2010 г. 
Тогава Галдели и Годи създават модна 
линия, която кръщават GC (от инициалите 
на Джордж Клуни). Специализират се 
в продажбата на дрехи на частни лица, 
като убеждават клиентите си, че бизнес 
начинанието е подкрепено от холивуд-
ския актьор. Дори показват на жертвите 
си неговия подпис.

Наглостта им не спира дотук – те фал-
шифицират снимки, за да изглежда така, 
сякаш на различни събития 

са били в компанията на 

Клуни
за да промотират модния си бранд.
Клуни обаче разбира за измамата и 

завежда дело. Той дори се появява в съда в 
Милано, за да даде лично показания. Пред 
съдията актьорът обяснява, че двойката 
измамници са фалшифицирали подписа 
му и е категоричен, че никога не е давал 
подкрепата си за модния им бизнес.

„Тези хора използват моето име не за 
да измамят мен, а за да мамят други хора”, 
казва Клуни в съда.

Що се отнася до снимките, той поясня-
ва, че не е лесно да бъдат открити кадри 
с него, които да бъдат използвани за фал-
шификация. Посочва, че не той е човекът, 
сниман с Галдели и Годи.

„Не пуша, не притежавам такъв ча-
совник и не нося подобни панталони с 

висока талия”, обяснява Клуни, визирайки 
мъжа, който е сниман с двойката на фал-
шивите кадри.

Италианският вестник La Repubblica 
посочва по това време, че обвиняемите се 
опитват да се защитят в съда с нови лъжи – 
казват, че са имали споразумение с Клуни, 
а самият той е имал афера с Ваня Гофи, коя-
то работи и като професионален ескорт.

Въпреки това делото завършва през 
2011 г. в полза на актьора. Присъдена му 
е компенсация, а на двойката измамници 
и техен съучастник са наложени ефек-
тивни присъди. Ваня Гофи е осъдена на 3 
години и 10 месеца затвор, а Галдели – на 
3 години и шест месеца. Съучастникът 
им в измамата – Винченцо Каналире – е 
осъден на година и десет месеца.

Гофи и Галдели обаче

така и не се оказват зад 
решетките

През 2013 г. Интерпол дори им издава 
червени бюлетини за издирване.

Двамата всъщност бягат от Италия и се 
озовават в далечен Тайланд. Това става 
през 2014 г., като още през същата година 
Франческо Галдели е арестуван, но успява 
да избяга.

Разследване, проведено по-късно по 
искане на Италия, показва, че преди да 
избяга, той е платил на пазачите на затво-
ра сума в тайландска валута, равняваща 
се на около 570 евро.

Вместо да се отдадат на някакви раз-
лични професии в новата страна, Галдели 
и Ваня Гофи разработват нова измамниче-
ска схема – започват да продават фалши-
ви часовници „Ролекс” онлайн. Понякога 
двамата дори изпращали на подлъганите 
си клиенти пакети със сол вместо часов-
ници, за да се подиграят с тях.

В крайна сметка се стига до съвместна 
операция на италианските и тайландските 
власти. След като са били под наблюде-
ние, включително и с дрон, Галдели и Гафи 
са арестувани, когато полицията влиза в 
луксозното им жилище в покрайнините 
на тайландския град Патая. Мястото е 
известно именно с това, че се ползва от 
престъпници от целия свят, когато искат 
да се покрият за известно време.

Оказва се, че „италианските Бони и 
Клайд” са в Тайланд от 2014 г., като през 
последните 5 години не са напускали 
пределите на страната. С това реално са 
просрочили визите си, поради което пър-
вото им обвинение ще бъде повдигнато 
от тайландски съд и ще е за нарушение на 
имиграционните закони на страната.

След това ще бъде задействана процеду-
рата за екстрадицията им в Италия, където 
са издирвани във връзка и с други измами.

Краят на тяхната кримикомедия пред-
стои – стига Галдели и Гофи да не „избягат” 
отново от тайландските власти, те ще 
бъдат върнати в Италия, за да излежат 
присъдите си.

На гърба на Джордж Клуни: На гърба на Джордж Клуни: 
Бони и Клайд по италианскиБони и Клайд по италиански

Двамата създават моден бранд и убеждават, Двамата създават моден бранд и убеждават, 
че актьорът ги подкрепяче актьорът ги подкрепя

Кои са истинските Бони и Клайд  

На 23 май 1934 г. след престрелка 
с агенти от ФБР са убити прочу-
тите престъпници Бони Паркър 

и Клайд Бароу. Най-известните крадци 
вилнеят из централната част на САЩ 
по време на Голямата депресия. Име-
ната им са се превърнали в нарицател-
но за влюбена криминална двойка.

Бони Паркър е родена на 1 октомври 
1910 г. в Тексас, но семейството й се 
мести в Далас, след като баща й умира. 

Клайд Бароу е роден на 24 март 1909 
г. (или 1910 г.) в Елис Каунти, Тексас. 
За пръв път е арестуван, когато е на 
16 г. Тогава Клайд не върнал на време 
взета под наем кола. Вероятно тогава 
започва и кариерата му на престъпник. 
После продава стоки на черно, а 19-го-

дишен вече обира 
магазинчета.

Бони и Клайд 
печелят световна 
популярност като 
банкови обир-
джии, но според 
събраната за 
тях информация 
Клайд предпочи-
тал да ограбват 
предимно малки 
магазинчета и 
газ станции, а 
Бони черпела от 
„грешната слава“ 
на любимия си 
мъж.
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Т
е са къси или дълги, някои 
са шарени, други плисирани, 
асиметрични или класиче-
ски. Всички обаче могат да се 
характеризират с една-един-
ствена дума и тя е „удобни“. 

Това са модерните поли на лято 2019. 
Комфортните и свободно падащи 

поли са хитът на сегашния сезон, а 
дължините им варират – от такива до 
коляното до модели до земята. Ето ги 
всички актуални модели поли директно 
от модния подиум.

Плисирани
Плисираните поли са топ тенденция 

за лято 2019. Особено актуални са 
моделите със ситни плисета и дължина 
под коляното. Ако изберете да вклю-
чите тази пола в модните си решения 
за сезона, знайте, че стои най-добре 
с прибран в нея топ. Така се разкрива 
цялата елегантност на плисето. Тънко 
коланче е идеалният завършващ акцент 
за тоалет с плисирана пола.

До средата на прасците

Полата до средата на прасците стои 
много добре на по-високи и слаби 
жени. Макар че и по-ниска жена може 
да изглежда добре в нея, ако добави 
чифт елегантни сандали на тънък ток. 
Актуални са както прилепналите, така 
и по-свободните модели. Тази пола е 
идеална за всекидневния ви стил.

Асиметрични

Има нещо интригуващо в асиметрия-
та в модата. Нещо, което кара всеки да 
погледне втори път, за да види дрехата 
в цялата й прелест. Може би затова аси-
метричните поли се радват на такава 
популярност. В случая дължината няма 
значение, важното е на места полата да 
е по-къса, на места – по-дълга. Къд-
рички, 3D акценти и бродерии разноо-

бразяват тези модели и ги правят още 
по-разчупени.

Полупрозрачни материи
Обожавам полупрозрачните материи, 

защото са едновременно секси и еле-
гантни. Нито прекалено прикриващи, 
нито прекалено показващи, полупраз-
рачните поли често се състоят от под-
плата и горна част. За лятото моделите 
от ефирни платове на цветя ще са топ 
тенденция както при полите, така и при 
роклите.

Интересни принтове
Завършваме с най-сексапилното 

предложение за сезона. Късите поли 
с дължина до средата на бедрата са 
тенденцията за дамите, които обичат 
да показват повече плът. Любопитно-
то е, че този сезон сред късите поли 
има много малко модели от деним. 
Преобладават вариантите от плътни и 
еластични платове, както и трапецовид-
ните модели в животински, флорални и 
раирани принтове.

Удобни и модерни: Удобни и модерни: 
Полите на лято 2019Полите на лято 2019

В различни модели и 
дължини – най-актуалните 
модели за сезона
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И
нженерите в Samsung 
Electronics Co. са приключили 
двумесечния редизайн на 
Galaxy Fold, след като моделът 

бе върнат за доработка.
Най-големият производител на 

мобилни телефони е в крайния етап на 
производство на официална версия, 
но засега все още не е ясно кога той 
ще излезе на пазара. Samsung изтегли 
сгъваемия модел, след като при някои 
от тестовите бройки се появи проблем, 
който засегна екрана. При част от тях 
казусът бе свързан със защитния слой 
върху него, като получилите тестовите 
бройки не бяха предупредени да не го 
премахват. Компанията е предприела 
мерки това да не се случва: протекторът 
вече ще е невъзможен за премахване на 
ръка, а на кутиите най-вероятно ще има 
и предупреждение. Samsung е промени-
ла и механизма за отваряне и затваряне 
на телефона.

Galaxy Fold трябваше да излезе на 
пазара на 26 април при цена от $1980.

Очаква се съвсем скоро Samsung да 
започне производството във Виетнам. 
Малко вероятно е обаче той да се появи 
заедно с Galaxy Note 10 в началото на 
август. 

Междувременно Samsung съобщи, 
че разработва и втори сгъваем телефон 
и вече е създала няколко прототипа с 
различна технология на отваряне.

Анализатори очакват Samsung да от-
чете наполовина по-ниска печалба през 
второто тримесечие на годината заради 
рязък спад в доставките на чипове памет 
към Китай заради търговското напреже-
ние на страната със САЩ. Резултатът за 
тримесечието ще бъде най-ниският за 
компанията от поне три години.

Въпреки спада в доставките на 
компоненти за Китай Samsung най-веро-
ятно ще отчете ръст на продажбите на 
мобилни телефони, след като бъдещето 

на Huawei все още изглежда неясно. 
Вчера компанията разпрати и покани 

за събитието, на което ще бъде показан 
новият Note.

Сгъваемият Samsung вече е Сгъваемият Samsung вече е 
готов за производствоготов за производство
Пускането му бе Пускането му бе 
отложено заради дефект отложено заради дефект 
при тестванетопри тестването
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П
овечето родители, когато 

видят детето си да играе 

видеоигри, най-често го 

смъмрят, че трябва да си 

пише домашните или че 

не е полезно да прекар-

ва толкова време пред компютъра. И 

най-вероятно последното, което биха 

си помислили в такава ситуация, е, че 

то ще забогатее с подобни занимания. 

За изненада на някои майки и бащи и 

за пълен ужас на бабите и дядовците 

обаче все повече геймъри по света пра-

вят добри пари от компютърни игри и 

сред тях вече има немалко милионери 

(включително и в България).

Добре дошли в света на електронни-

те спортове – област, в която видеоигри 

като Dota 2, StarCraft, Counter-Strike и 

League Of Legends са реални състеза-

телни дисциплини, геймърите са истин-

ски звезди, следвани от орди от фенове, 

а наградните фондове на турнирите 

често се измерват в милиони долари. 

Не липсват и всички останали атрибути 

на професионалния спорт – треньори, 

мениджъри на отбори, спонсори и ре-

кламни договори, спортни коментато-

ри, а в някои страни като Южна Корея и 

Китай дори огромни зали за турнири с 

десетки хиляди зрителски места. С тази 

разлика, че в професионалния гейминг 

нещата се развиват много по-бързо, 

отколкото в който и да е традиционен 

спорт, а самите дисциплини, спортните 

„терени“ и дори правилата всъщност са 

елементи от комерсиални продукти.

Български успехи

Тази тема стана актуална у нас 

през последните години във връзка 

с впечатляващите успехи на някои 

български играчи. Най-напред Иван 

‘MinD_ContRoL’ Иванов стана първият 

български милионер от електрон-

ни спортове, макар и като играч на 

чуждестранен отбор – Team Liquid, 

който спечели престижния турнир 

The International 2017 по играта Dota 

2. Съвсем наскоро пък родният отбор 

Windigo Gaming спечели тазгодишното 

световно първенство по Counter-Strike: 

Global Off ensive в Китай и си подели 

първата награда от 500 000 щатски 

долара.

По света обаче електронният спорт 

се комерсиализира вече повече от де-

сет години, а корейци, китайци и играчи 

от някои други страни отдавна правят 

завидно състояние от своите рефлекси 

с мишката и клавиатурата. Понякога 

това става още преди да са завършили 

образованието си и дори пълнолетие, 

а един от тях – Самуил ‘Suma1L’ Хасан 

Сайед, става милионер от геймърски 

състезания, когато е едва на 16 години.

Психологическата граница 
от $1 млн.

състояние от професионален гейминг 

е премината за първи път от петимата 

китайски играчи Чен ‘Hao’ Жибао, Жао 

‘Banana’ Уанг, Уанг ‘SanSheng’ Жохи, Янг 

‘xiao8’ Нинг и Янг ‘Mu’ Пан, които също 

играят игата Dotа 2. С нарастването 

на наградните фондове и с появата на 

повече професионални клубове обаче 

броят на милионерите нараства и 

най-богатият прогеймър към момента 

Куро ‘Kuroky’ Такасоми (германец, също 

играч на Team Liquid) има състояние 

в размер на 4 165 926 щатски долара. 

Според световната ранглиста на сайта 

EsportsEarnings.com той е следван от 

осем играчи със състояние над 3 млн. 

щ. долара, други 12 с над 2 млн. щ. дола-

ра и още 47 състезатели, които са спе-

челили над 1 млн. щ. долара от цъкане 

по геймърски турнири. Почти всички от 
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Милионери от видеоигриМилионери от видеоигри
Кои са най-богатите професионални Кои са най-богатите професионални 
геймъри и от какво печелят парите сигеймъри и от какво печелят парите си
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изброените играят видеоиграта Dota 2, 
която всъщност не е отделно заглавие, 
а е т.нар. мод (версия) на друга хитова 
игра – WarCraft III.

От какво печелят
професионалните геймъри? Най-голяма 
част от състоянието им се дължи на спе-
челени наградни фондове от турнири, 
които понякога достигат милиони до-
лари. Други важни пера в приходите на 
състезателите са заплатите от техните 
клубове, както и спонсорски договори 
с компании, които искат да се позицио-
нират в тази младежка общност. Сред 
тях обикновено са производители на 
компютри, видеокарти, геймърска пе-
риферия, както и на енергийни напитки 
и други младежки продукти.

Това, което прави най-голямо впе-
чатление при електронните спортове, 
е достъпността на успеха в тази бързо 
развиваща се субкултура. На практика 
всеки би могъл да стане успешен играч, 
без да се налага да инвестира за целта 
сериозни средства, да има връзки, да 
бъде подкрепян от големи компании, 
да има какъвто и да е работен опит или 
дори да е завършил своето образова-
ние. Всичко, което е необходимо, е 

да играе наистина добре
Ограничителните фактори в остана-

лите области на спорта или шоубизнеса 
просто липсват тук. За да стане един 
музикант известен, най-често трябва да 
бъде харесан от голяма звукозаписна 
компания. За да успее един футболист, 
би трябвало да го забележат емисарите 
на големите клубове. При електронните 
спортове такива ограничения просто 
няма и пътят към значимите междуна-
родни успехи и немалко пари е отворен.

Онези, които си мислят, че става 
въпрос за лесно изкарани пари, обаче 

грешат. Професионалните геймъри не 
са просто хора, които играят за заба-
вление и изкарват милиони. „Истината 
е, че да бъдеш професионален геймър 
означава преди всичко много труд, 
постоянство и всекидневни трени-
ровки, независимо дали сте на кеф да 
играете или не. Нещо повече – много 
от състезателите в тези дисциплини на 
практика намразват любимите на хи-
ляди младежи заглавия просто защото 
се налага да ги играят непрекъснато, 
докато усъвършенстват всяка стратегия 
и всеки метод“ – споделя Емил ‘Beast’ 
Димитров, дългогодишен мениджър на 
отбори по електронен спорт, органи-

затор на турнири и бивш треньор на 
националния отбор по WarCraft III, както 
и националния отбор по Pro Evolution 
Soccer на България.

Друг характерен елемент в този сег-
мент е преходността на дисциплините. 
Така например игри като WarCraft III (по 
която между другото България има све-
товен шампион) отдавна не се играят, 
StarCraft и StarCraft II също позалязоха 
в повечето страни извън Южна Корея, 
заменени от заглавия (дисциплини) 
като Dota 2 и League of Legends, а от 
скоро и от Fortnite. На практика всяко 
ново заглавие, издадено от някоя от 
големите компании, има потенциала да 

се превърне в следващата перспектив-
на прогейм дисциплина и да привлече 
играчи. И така, докато някои все още 
смятат, че видеоигрите са детинско 
занимание, а други ги контрират, че 
ритането на кожено кълбо по тревата 
обективно погледнато не изглежда 
по-сериозно, един нов спорт си про-
правя път към вниманието на масовата 
публика. Още със зараждането си той 
е изцяло комерсиализиран и базиран 
на дигитални технологии, а вече има и 
своите суперзвезди, успешни истории 
и примери за подражание, които моти-
вират хиляди младежи да избират един 
нестандартен кариерен път.
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З
а да функционираме 
оптимално, се нуждаем от 
минимално количество 
качествена храна, което е 
различно за всеки от нас. За 
съжаление често поемаме 

многократно по-големи количества хра-
на от необходимото поради факта, че 
храната е вкусна и ни доставя истинско 
физическо удоволствие. Така обслужва-
ме вкусовите си рецептори за сметка на 
сърцето си. Защо за сметка на сърцето 
ли? Защото всеки допълнителен грам 
храна натоварва излишно работата на 
сърдечния ни мускул.

Стомахът на стандартния човек може 
да поеме до 1 кг храна на едно ядене, 
но за да усвои пълноценно  приетата 
храна, тя не бива да е повече от 250 г. 
Пълният стомах не може да асимилира 
1кг храна, тъй като 

органите ни имат лимит на 
преработка

на вещества.
Например черният дроб може да об-

работи максимално 30-40 г белтъчини 
от едно хранене. Къде отива останалото 
количество погълнати белтъчини? 
Част от него се изхвърля от тялото, а 
останалата се складира под формата на 
въглехидрати и мазнини. Погълнатите 
в излишък аминокиселини, от които се 
синтезират белтъчините, имат вредно 
влияние върху здравето на тялото ни. 
Всички макрохрани, от които тялото не 
може да се освободи, като белтъчини, 
мазнини и въглехидрати, се складират 

под формата на мазнини, т.е. енергийни 
запаси за бъдеща употреба.

И така голяма част от населението 
непрекъснато се колебаем между 
различни диети, докато постигнем 
желаните резултати. 

Поради факта, че диетите винаги ще 
са на мода, реших да предложа няколко 
трика, които аз използвам за себе си 
и с моите клиенти. Вярвам, че те ще 
помогнат на тези, които използват ля-
тото, за да постигнат желаните телесни 
резултати.

Тъй като за повечето от нас с пре-
яждането си доставяме емоционален 
комфорт, първите съвети се отнасят до 
тези наши действия, които ще подобрят 

емоционалния ни баланс 

по време на диета
Когато искате да ядете, въпреки че не 

се чувствате гладни, ви препоръчвам 
да се обадите на приятел. Човешкият 
контакт ще отвлече вниманието ви 
от храната върху нещо поне толкова 
привлекателно като вкусно приготвена 
храна, а именно приятното общуване с 
любим човек. Обадете им се с намере-
нието да споделите нещо позитивно, 
мотивиращо, интересно и вълнуващо. 
Това не само ще заздрави и освежи 
приятелството ви, но и ще предизвика 
благоприятни хормонални промени 
както във вашето тяло, така и у човека 
отсреща. Ако пък ги поканите да отиде-
те на разходка в парка или в планината, 
ще е още по-добре, тъй като ще съчета-

ете полезното с приятното, 
а именно спазването на 
диетата с движение. 

Ако в този момент няма на 
кого да се обадите, отидете 
на урок по танци или някакво 
аеробно занимание, където 
има приятна за вас музика, 
много веселба и добро на-
строение. Във всички студия 
и фитнеси има огледала. На-
блюдавайте танцуващото си 
тялото и му се възхищавайте 
с благодарност за грацията и 
динамичността на движение. 
Ако не желаете да се вглеж-
дате в себе си, просто се 
потопете в ритъма. Това ще 
ви помогне да се почувствате 
част от нещо изключително 
красиво, а именно изкуство-
то на танца.

Третият малък трик е 

душът или хладката вана
Водата с температура по-ниска от 

тази на тялото прави чудеса за нас. 
Тя освежава, стимулира и спомага за 
увеличаване на така нужната енергия за 
всекидневието ни. Водата определено 
ще ви помогне да се пренасочите към 
по-забавни всекидневни преживява-
ния, отколкото излишното хранене.

Ако не можете да пренасочите внима-
нието си от храната към останалата част 
на света около вас, постъпете по след-
ния начин: накарайте вашето съзнание 
да разбере, че няма никакви забрани 
по отношение на храната. Всичко ви е 
позволено, но при едно условие – всеки 
път, когато не сте гладни, но искате да 
се храните, първо трябва да изядете 
около сто грама белтъчини – каквито 
искате и под каквато искате форма. Ако 
все още сте гладни, можете да продъл-
жите с десерта. Този трик винаги ме 
спасява от саботажни мисли и действия. 
Често наблюдавам как искам да заместя 
емоционална празнина с нещо сладич-
ко, а не защото съм гладна. Изяждам 
малко количество храна, която е със-
тавена основно от белтъчини, и после 
дори и забравям за десерта или той 
вече не ми изглежда така атрактивен.

И не на последно място – тренирайте 
всекидневно! Тренировките увеличават 
значително скоростта, с която органи-
змът ви преработва храната. Те стягат 
тялото и му придават този тонизиран 
вид и флуидно движение, които ви 
карат да се чувствате изпълнени с енер-
гия и жизненост, която излъчвате към 
околния свят. И тогава околният свят 
ще ви отговори реципрочно с любов и 
приемственост.

5 съвета:5 съвета: Как да устоим на  Как да устоим на 
изкушенията и да спазваме изкушенията и да спазваме 
диетатадиетата

Няколко малки трика могат да ни Няколко малки трика могат да ни 
помогнат да останем верни на режима сипомогнат да останем верни на режима си

МАРИЯ ТАНЕВА
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Л
оши новини за любителите на 
плодов сок и газирани напитки. 
И малко количество от тях всеки 
ден може да доведе до рак. За 

това предупреждават медицински спе-
циалисти в публикация в сп. “Бритиш 
медикъл джърнъл”. Те са изчислили, 
че и малка чаша подсладена напитка 
дневно, около 100 мл, повишава с 18 
процента общия риск от рак и с 22 про-
цента риска от рак на гърдата. Зависи-
мостта е установена както за газирани 
напитки, така и за плодови сокове.

През последните десетилетия кон-
сумацията им, а и на други напитки, 
съдържащи захар, се е увеличила в гло-
бален мащаб и се свързва с опасността 
от затлъстяване, признато като водещ 
рисков фактор за развитието на рак.

Целта на авторите на сегашното 
изследване е била да изяснят слабо 
проучената връзка между консумацията 
на напитки със съдържание на захар 
и риска от злокачествено заболяване. 
Проучването е обхванало 101 257 души 
във Франция, 21 процента от които мъже 
и 79 процента жени, наблюдавани в про-
дължение на минимум девет години.

“Констатирахме, че повишената 
консумация на подсладени напитки е 
позитивно 

свързана с общ риск от 

рак
както и с риск от рак на гърдата”, казва д-р 
Матилд Тувие от изследователския екип.

Авторите отбелязват, че изследването 
им е базирано на наблюдения и не уста-
новява причинно-следствена връзка.

“Въпреки че настоящото проучване не 
дава отговор за връзката между захарта 
и рака, резултатите от него насочват към 
необходимостта да се намали количе-
ството на консумираната захар. Посла-
нието е ясно – намаляването на захарта 
в храненето ни е изключително важно”, 
коментира Амелия Лейк от университета 
на Тийсайд, Великобритания, която не е 
част от изследователския екип.

Световната здравна организация 
(СЗО) препоръчва дневният прием на 
захар да се ограничи до 10 процента от 
общия енергиен прием. Още по-здра-
вословно според организацията ще 
е ограничаването на приема на захар 
до под 5 процента, или около 25 грама 
дневно.

Редица страни, сред които Велико-
британия, Белгия, Франция, Унгария 
и Мексико, въвеждат или планират 
да въведат данък върху захарта с цел 
подобряване на общественото здраве, 
припомня Ройтерс.

Лоши новини: И малко плодов Лоши новини: И малко плодов 
сок на ден носи риск от рак

Учени близо до ново 
поколение антибиотици

Френски учени създадоха нови 
съставки, които са ефикасни в 
борбата с резистентните към 

съществуващите терапии бактерии. 
Това дава надежди за разработване на 
ново поколение антибиотици.

„Резултатите от експерименти с 
гризачи трябва да бъдат потвърдени 
в клинични изследвания”, отбелязаха 
специалистите от Френския институт 
за здравеопазване и медицински 
изследвания и университета в Рен.

„Дадохме си сметка, че произвеж-
дан от златистия стафилокок токсин, 
чиято роля е да улесни инфекцията, 
може да унищожи други бактерии в 
човешкия организъм”, заяви ръко-

водителят на екипа Брис Фелден. 
Учените модифицирали въпросното 
вещество, за да отнемат токсичността 
му, като същевременно съхранят ан-
тибактериалните му свойства. Две от 
създадените по този начин 20 състав-
ки се оказали ефикасни при лечение-
то на мишки, заразени с резистентни 
щамове на златистия стафилокок и 
бактерията Pseudomonas aeruginosa, 
която често става причина за вътре-
болнични инфекции. 

Антибактериалните свойства на тези 
съставки се дължат отчасти на способ-
ността им да направят пропусклива 
мембраната на заразяващите бакте-
рии, предизвиквайки смъртта им.

Бирата пази от кариес и помага на мозъка

Кой би предположил? От благо-
приятен ефект за сърцето през 
защита за костите и мозъка до 

предотвратяване на кариес. Ето защо 
една-две бири на ден са полезни като 
положително въздействие върху ваше-
то здраве, пише македонският портал 
„АртКухня“, цитиран от БГНЕС.

Биреният хмел (подобно на черве-
ното вино и кафето) съдържа антибак-
териални свойства, които предпазват 
устната кухина от размножаването 
на нежелани бактерии, свързани с 
развитието на заболявания на зъбите и 
на венците. 

Тя намалява и риска от камъни в 
бъбреците. Проучване на 200 000 души 
установява, че хората, които пият по 

една бира на ден, имат 41% по-нисък 
риск от камъни в бъбреците. Учените 
смятат, че това се дължи на диуре-
тичните свойства на бирата и другите 
видове алкохол.

Бирата е богат източник на силиций, 
който е от решаващо значение за фор-
мирането и поддържането на здравето 
на костите в човешкото тяло. Той може 
да помогне също и на здравето на 
мозъка, защото предпазва от вредни 
вещества, които могат да причинят ког-
нитивни заболявания. Има проучване, 
което твърди, че съставката в хмела – 
xanthohumol – пречи на развитието на 
невродегенеративни заболявания като 
болестта на Алцхаймер, деменцията и 
болестта на Паркинсон.

И една чашка от 100 мл увеличава И една чашка от 100 мл увеличава 
опасността от болестта с 18%опасността от болестта с 18%
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� � ☺
Питат ме защо се развеждам? Ее как 

не като тъщата всяка нощ пред спал-
нята ни пее „Сал майчино сърце знае 
истински да люби”...

� � ☺
Умира тъщата. Зетят пише следния 

епитаф:
- „Боже, приеми я със същата радост, с 

която ти я изпращам!”

� � ☺
На пияна глава заредих капана за 

мишки вместо със сирене със 100 лева. 
Сега тъщата е с три счупени пръста...

� � ☺
Качва се снощи един мъж с мен в 

асансьора и ме пита:
- Нагоре ли?
- Не, ще завием вдясно - знам един 

по-пряк път до 18 етаж!

� � ☺
- Какво работиш?
- В сенчестия бизнес съм...
- Моля?!?
 - Външни щори и дограми монти-

рам...

� � ☺
- Значи вие бяхте на лов и сбъркахте 

тъщата си с елен?
 - Точно така, г-н съдия.
 - И всичко това се случва в мола??
- Точно така, г-н съдия.

� � ☺
- Скъпа, какво падна тази нощ от 

леглото ни?
- Нощницата ми.
- А защо с такъв трясък?
- Не я бях съблякла....

� � ☺
Вадя селфи стика, а баба ми вика: 
- Ха така, сине, а сега мини хууубаво 

и горе по ъгълчетата!

� � ☺
- Докторе не мога да заспя.
- Представете си, че вземате една 

пачка от 1000 лв. и броите, все ще 
заспите по някое време!

След седмица:
- Какво стана, помогна ли?
- Ами не. Броих, броих и все ги 

изкарвам 999 лв. Броя и пак броя, и 
пак и не мога да заспя от нерви, че ми 
липсва един лев...

Докторът:
- Май по-добре да се върнем на 

конвенционални средства - ще броим 
овце!

След седмица. Човекът е още по 
нервен и разтревожен. Докторът го 
пита:

- Какво стана, брои ли овцете?
- Мани, мани. Броих, броих и като 

стигнах до последната овца, тя ме пог-
ледна в очите и попита с човешки глас: 
„Абе, какво стана с ония 1000 лева?“

� � ☺
- Г-не, гледам ви талона и виждам, че 

често имате вземане-даване с КАТ!?
-Напротив, само даване, вземане не 

съм имал никога...

� � ☺
Времето е супер - за утре съм си 

приготвила късите вълнени гащи!

� � ☺
- Kак - вика - мина изпитът?
- ....Ми - като в църква...
- Е как като в църква...
- Ми ей така... Той ме пита... аз се 

кръстя... Аз отговарям... той се кръсти...

� � ☺
- Къде е мъжът ти - напоследък не 

съм го виждала... 
- Ей го там - на двора...
- Къде - не го виждам....
- Еее, поразкопай малко, деее....

� � ☺
- Скъпи, ако умра - ще се ожениш ли 

веднага за друга жена?
 - Ооо, не, скъпа, мисля малко да си 

почина...

� � ☺
Карам си с 30 км/ч, спира ме ката-

джия и вика:
- И къде така се прокрадваме?!

� � ☺
Терзаят ме само два въпроса:
1. С кого Адам е изневерил на Ева, че 

ние да произлезем от маймуните?
2. Как ли е изглеждала Ева, че Адам 

да предпочете маймуна?

� � ☺
Гледам са в огледалото и си викам: 

Лелиии ква съм грозна...
Па вътрешният ми глас шепне: Споко 

ма, поне пазиш къщата!

� � ☺
- Ако се бяхме родили в Дубай, щя-

хме да сме шейхове!
- Каквито сме каръци, ако се бяхме 

родили там, щяхме да сме камили!

� � ☺
Грузинец спасил арменец от удавяне 

в Каспийско море и за благодарност 
арменецът вади спестовна книжка 
и я подава на грузинеца. Грузинецът 
казал:

- За какво ми е, аз не мога да тегля 
от нея!

А арменецът казал:
- Нищо, ще внасяш...

� � ☺
Ако ви е страх да не напълнеете 

- преди хранене изпийте една чаша 
домашна ракия. Алкохолът убива чув-
ството за страх!

� � ☺

Трети закон на физи-
ката: Тяло, застанало 
пред хладилник, 
няма намерение 
само да гледа...

� � ☺
- Алоо, техниците ли са?
- Да, какъв е проблемът?
- Не ми работи рутерът...
- Кои лампи светят?
- Тази в банята и тази в хола...
- Оставете - пращам техника.

� � ☺
Семеен скандал:
- И повече ти забранявам да ми 

викаш патка!!!
- Добре, няма да се караме, обеща-

вам, дай сега да ти цункам човчицата...

� � ☺
Двама пияни се качват на трамвай. 

През уредбата звучат имената на спир-
ките: „Димитър Петков”, Константин 
Величков”... Единият пита: 

- Абе, Пеше, ние къде ще слизаме?
- Трай бе, като ни доде редът, ще ни 

извикат по име!

� � ☺
Мъж тръгнал на лов. Изчезнал и 

на седмия ден се обадил от някаква 
кръчма:

– Жено, при мене всичко е наред! 
При вас?

– И при нас. Какво става?
– Един месец месо няма да купува-

ме, да знаеш!
– Браво, елен ли уби?
– Не, изпих заплатата!

� � ☺
Ходих да пазарувам вчера. Моята ми 

вика да съм й вземел нещо, дето ще 
я направи секси... Прибрах се с шише 
водка и каса бира.

� � ☺
Гледам пуснали ракия 38°. Ми това 

не е ракия, бе!!! Това е имитиращ 
продукт.

� � ☺
Интересно нещо е жената. Носи дете 

10 кг от градината до вкъщи, а каса 
бира от магазина до вкъщи не ще...

� � ☺
- Абе, Иване, от рано си започнал да 

пиеш!
- Който си обича работата, от рано я 

започва...

� � ☺
Почина директорът на пивоварния 

завод!
- Светла му не филтрирана памет!

� � ☺
- Здравейте, аз съм Кире и откраднах 

пандата от зоопарка.
- Извинете, но тук е клуб на аноним-

ните алкохолици!
- А вие кво си мислите? Че я открад-

нах трезвен ли?

� � ☺
Карам си колата и на светофара 

виждам, че в съседната кола някакъв 
се бръсне зад волана! Направо щях да 
си изпусна червилото в кафето!

� � ☺
Разговорът с красива жена доставя 

особено удоволствие независимо от 
темата, ако изведнъж тя започне да се 
съблича...

� � ☺
Автобус на градския транспорт рано 

сутринта, калабалък и блъсканица...
- Я не се бутай, веее! Ти знаеш ли кой 

съм аз?!
- Е, кой да си в 7 ч. сутринта в град-

ския транспорт...

� � ☺
Двама стари приятели се срещат на 

трамвайната спирка:
- Ти ожени ли се? - пита единият.
- Да. А ти?
- Не.
- Ами какво чакаш?
- Трамвая.

� � ☺
Мъж към жена си:
- Ай млъкни за малко, мааа, не мога 

да разбера дали запали двигателят....

� � ☺
Прибрал се Адам късно вечерта 

и Ева тутакси му устроила сцена на 
ревност. 

- Ти полудя ли?! Ние сме единствени-
те хора - с кого мога да ти изневеря?!

Малко по-късно през нощта се съ-
бужда от докосването на Ева.

- Какво правиш, мила? - попитал 
Адам.

- Броя ти ребрата...

� � ☺
Две блондинки си говорят:
- Виж, муци, каква природа, каква 

красота...
- Офф, от тези дървета нищо не 

виждам...

� � ☺
– Кой е най-големият Ви порок?
– Меся се в чужди разговори.

Само жена 

може да напише 

есемес: „Не мога 

да ти се обадя, 

защото карам!”

Виц в снимка

ТВОРЧЕСКИ ПРЕВОД
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ПЕЧЕНИ ЯЙЦАКАЙГАНА

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Камора, Чукчи, Бригада* Зов, „Ако”, Годеч, Лин* Сирена, 
Нане, Най, Ласо* Диск, Зола (Емил), Риск* Водоскок, Меню, Въртоп* 
Таз, Кета, Жарсе* Каца, Пират, Такт* Ниша, Капаро, Чене* Фабула, 
Сабо, Перископ* Тера- са, Докер, Ампула* Филе, Ава, Ролер, Бал* 
Траки, Катод, Сага* Пике (Жерар), Алонсо (Фернандо), Обор, Код* 
Залп, Арда, Провал* Кадаиф, Девер, Топ, Дем* Натрий, Кагот, Дилема* 
„Нора”, Кокс, Ефир, Девиз* Буза, Критик, Вино* Барк, Синор, Лобош, 
Нал* „Леон”, Лапад, Валат* Дистих, Питон, Ром, Сак* Тен, Тенис, 
Савани* Обол, Аид, Релеф, Невен* Драже, „Миг”, Ки* Елтер, Фира, 
Бином, Ока* Хесе (Херман), ОРОЛ, Ита, Атлас* Валентност, Силоз, Ака  
ОТВЕСНО: Казино, Анати, Изаномали, Бълха* Мор (Томас), Децибел, 
Кадар (Янош), Ресто, Тел* Говедо, Ашуре, Елата, Котел, Есе* НИСА, „Ала”, 
Пир, Нин, Дрен* Дамаск, Асара, Фикус, Ар* Котик, Авала, Йозил (Месут), 
Диафон* Ичан, Карас, Акорд, Канап, Джиро* Указ, Запад, Индекс, Опит, 
Ерос* Иконом, Табор, Сава, Кратер, Алт* Елек, Роко- ко, Егер, Донев 
(Доню)* Жиг, „Ането”, Ела, Профил, Нил, Бис* Он, Юта, Претор, Титов 
(Герман), Семити* Абдал, Акче, Робот, Рибар, Финал* Рей, Тера, Довод, 
Колос, Го* Бич, Ръж, Нимб, Рапид, аман, МАЗ* Лира, Еспас, Лев, Век* 
Баласт- ра, Кулак, Девин, Савиола (Хавиер)* Дискос, Цол, Големина, Ане 
(Клод), „Как”* Пано, Пеш, Парад, Мазол, Киншаса*

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
»  4-5 яйца;
» 150-200 г брашно;
» 1/2 ч.л. сол;
» 50 г масло;
» вода;
» кашкавал за отгоре 
по желание.

В 
купа разбиваме яйцата със солта до гъст 
крем с миксер. Прибавяме пресятото 
брашно. Сместа се изсипва в намазана с 
половината от маслото тава и леко поръсе-

на с брашно. Отгоре се поставят бучици от маслото.
Кайгана се пече на 180 градуса за около 30 

минути.
Когато е готовo, се поръсва с настърган кашкавал 

и се покрива с кърпа до разтапяне на кашкавала.

Продукти
»  2 яйца;
»  1/2 глава лук;
»  5 зелени чушки;
»  1 домат;
»  150 г спанак;
»  50 мл олио.

Л
укът се нарязва на дребно, чушките на 
дълги ивици и се запържват до омек-
ване. След това добавяте обеления и 
нарязан на кубчета домат, а след около 

2 минути и нарязания на дребно спанак.
Оставяте на котлона още една минута, след 

което прехвърляте в малка тенджерка или 
йенски съд, покрит с хартия за печене. Изси-
пете зеленчуците вътре притиснете хубаво с 
лъжица, за да се заравни.

Натиснете с лъжицата на две места, така 
че да станат дупки, в които чукнете двете 
яйца. Слагате ястието във фурна за около 5-7 
минути (зависи колко твърди искате да бъдат 
яйцата).
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ОВЕН
Добре е да 

проверите 
наличностите 
си. Преценете 
правилно въз-
можността за 
извънредни си-
туации. В сряда 
и четвъртък не 

споделяйте свои тайни пред непозна-
ти. През почивните дни помислете за 
личния ви живот и как бихте могли да 
допринесете за неговото уреждане в 
битов план.

ТЕЛЕЦ
Не се товаре-

те с размисли. 
Време е за 
започване на 
нещо ново. Ос-
тавете нещата 
такива, каквито 
са. Ако имате 
възможност, за-

минете на почивка. Пазете се от крайни 
решения. Помислете как да прекарате 
максимално приятно почивните дни. 
Ще имате възможност за незабравими 
приключения.

БЛИЗНАЦИ
Оставете 

борбата настра-
на, изчерпали 
сте ресурсите 
си. Каквото сте 
постигнали до 
момента – това 
е. Дайте си 

почивка. Спа и други водни процедури 
ще допринесат за по-доброто ви само-
чувствие. Периодът е добър за промени 
във външния вид - смяна на прическата, 
започване на нов хранителен режим 
или спортуване. В личен план не насто-
явайте прекалено.

РАК
Очаква ви 

застой. Много 
от въпросите 
ви ще намерят 
отговори. Някои 
от тях ще бъдат 
изненадващи за 
вас. Изненадите 
ще бъдат преди 

всичко приятни. Очаква ви приятно 
усещане за подем. В служебен план - не-
разбории, но с повече чувство за хумор 
всичко ще премине успешно.

ЛЪВ
Неочаквана 

промяна ще ви 
дари с енергия. 
Това ще ви раз-
сее от повечето 
мисли, свърза-
ни с рутината 
и битието. Въз-

можно е да се получи малко хаос - не 
му обръщайте внимание. Сега дребните 
подробности не са важни. Те само може 
да ви отклонят от по-важните задачи, 
които стоят пред вас.

ДЕВА
Не правете 

компромиси със 
себе си и своите 
желания. В сряда 
трябва да сте на 
високо ниво във 
всяко едно отно-
шение. В служ-

бата ви очаква важен период, в който 
ще можете да покажете възможностите 
си. Важно е да знаете цената си и да 
поискате заслуженото възнаграждение. 
В личен план всичко ще е спокойно.

ВЕЗНИ
Очаква ви 

добра новина. 
Ще получите 
интересно 
предложение. 
Може би няма 
да е главоза-
майващо, но то 

ще има своите предимства. Те няма да 
са много явни и ще ви трябва известно 
време, за да ги прозрете. Важното е да 
не бързате с отрицателен отговор. В 
края на седмицата потърсете красиво и 
непознато място, което да споделите с 
любимия човек.

СКОРПИОН
Седмица 

на сериозни 
промени - тряб-
ва да вярвате 
силно в себе 
си дори да не 
усещате голяма 
увереност. Са-

мочувствието е заразно, така че не за-
бравяйте да го проявявате във важните 
моменти. Същото важи и за личните 
отношения. Сега не отстъпвайте от 
желанията си и не позволявайте кри-
тика относно качествата ви. Следвайте 
интуицията си и няма да сгрешите.

СТРЕЛЕЦ
Не бързайте с 

крайните изво-
ди. Необходимо 
ви е още време, 
за да опознаете 
обстановка-
та и новите 
хора, преди да 

решите достатъчно ли са опасни за вас 
и дейността ви. Не се бъркайте в чужди 
дела. Ако ви помолят да участвате 
като рефер в нечий спор – откажете. 
Потърсете начин да прекарате повече 
време с роднини или близки, които не 
сте виждали отдавна.

КОЗИРОГ
Всичко, с кое-

то се заемете, 
ще има небивал 
успех. Затова е 
важно да под-
редите приори-
тетите си, за да 
не пропуснете 

нещо важно. Ще спечелите важни пре-
говори, които ще ви осигурят сериозни 
доходи. Бъдете честни със себе си и 
близките, за да постигнете компромис, 
който ще ви осигури хармонична обста-
новка у дома.

ВОДОЛЕЙ
Ще се радвате 

на небивала 
свобода. Сега 
може да вземете 
повече от жи-
вота, но ще ви е 
нужна и голяма 
доза отговор-

ност, за да направите нещата полезни 
за вас и обкръжението ви. Ако ви 
доскучае, не се колебайте да потърсите 
по-възвишен начин на забавление. Сега 
е моментът да опресните знанията си с 
цел повишаване на квалификацията.

РИБИ
Възползвайте 

се максимално 
от положението, 
за да подобрите 
състоянието си 
и да извлечете 
ползи. Обста-
новката ще е 

различна, така че ще ви е необходима и 
гъвкавост. Не задълбавайте прекалено - 
всичко ще се получава бързо и лесно. В 
края на периода помислете за приятно 
преживяване, което отдавна планирате 
да си подарите, но все не ви е стигало 
времето.

Астрологична прогнозаАстрологична прогноза  
17 -23 юли 2019 г.17 -23 юли 2019 г.
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Ч
ували ли сте за трискели-
она? Това е древен символ 
на три бягащи крака, 
излизащи от една точка. 
Той е част от знамето на 
Сицилия и се използва 

за първи път от древните гърци, които 
обикалят Сицилия по море и оприлича-
ват острова на триъгълник – „тринакри-
ос”. Това е и древното име на острова 
– Тринакрия. И до днес трите крака 
символизират трите края на Сицилия.

Идеята на древните гърци става 
пророческа и в края на XIX век (някъде 
между 1884 и 1889 г.) в сицилианската 
община Розолини се появява момче на 
име Франческо Лентини. Петото от 12-
те деца в семейството е 

по-различно от другите 
– ражда се с три крака, 16 пръста и два 
полови органа.

Предполага се, че допълнителните 
му крайници принадлежат на близнак 
– двата ембриона са се слели в един и 
към гръбнака на Франческо се е при-
крепил още един крак.

Подобни аномалии се случват и днес. 
През 2005 г. в Индия се роди Лакшми 
Татма, която е с осем крайника: четири 
ръце и четири крака. През 2007-а мо-
мичето бе оперирано успешно и дори 

се научи да ходи. 10 години 
по-късно пък хирурзите в 
детската болница в Чикаго 
помогнаха на американ-
ско момиче, към което 
близнакът-паразит се беше 
прикрепил към гърба и ши-
ята и имаше два допълни-
телни крака.

Ясно е, че Франческо не е имал такъв 
шанс в края на XIX век, когато подобни 
операции са били невъзможни, а наме-
сата на лекарите е могла да доведе до 
парализа или смърт.

Но въпреки това Франческо не е 
съжалявал за нищо през целия си съз-
нателен живот, въпреки че историята 
му започва жестоко.

Родителите му, които вече имали 
четири здрави деца, били изплашени 
от трудностите, свързани с отглежда-
нето му, и момчето било изпратено в 
сиропиталище.

Както може да се предположи, то 
много се притеснявало от външния 
си вид. Третият му крак, излизащ от 
дясната страна на дясното му бедро, 
бил значително по-къс от другите 
два. Заради недъга си Франческо бил 
убеден, че никога няма да успее да се 
сприятели с други деца и най-важното – 
никога няма да може да спортува, което 

го привличало много.
Но животът далеч от роднините по-

могнал на момчето да преодолее срама 
и да стане самостоятелен. 

Постепенно перфектно овладял тя-
лото си и се научил да тича, да скача на 
въже и дори усвоил основни футболни 
техники: 

пас, удар и дрибъл с 
топката

И всичко това без никаква странична 
помощ.

Когато момчето е на шест, успява 
да порази с уменията си Винченцо 
Маняно, който гастролира из Сицилия с 
куклен спектакъл. Артистът решава, че 
Франческо е идеален за цирка на Бар-
нъм и Бейли – негови добри познати и 
хора с широк кръгозор.

Тейлър Барнъм – най-значимата фигу-
ра на американския шоу бизнес от XIX 
век, вижда водопадите от пари в ниша, 
в която обществото забелязва само ано-

малиите.
Маняно разговаря с родите-

лите на Франческо, докато са на 
посещение при него в сиропита-
лището, и те се съгласяват дете-
то им да се премести в Щатите, 
но с едно условие: да тръгнат на 
презокеанското пътешествие с 
него.

В продължение на две години 
семейството спестява пари и 
през 1892-ра стига до град Бри-
джпорт, Кънектикът.

В Щатите родителите на Фран-
ческо се опитват поне отчасти да 
изкупят вината си към трикрако-
то си дете. Въпреки перспекти-
вата да спечелят много пари те 
не му позволяват дълги турнета, 
докато не получи образование. 
Твърди се, че след като завърш-
ва училище, сицилианското мом-
че владеело свободно четири 
езика.

След като се дипломира, Лентини се 
впуска изцяло в шоубизнеса. Обикаля 
САЩ и Европа с цирка на Барнъм и 
Бейли, който през 1907-а е купен за 400 
хиляди долара от семейство Ринглинг 
(пет братя и две сестри от немско-френ-
ски произход).

Кариерата на Франческо продължава 
около 40 години, през които получа-
ва американско гражданство и става 
истинска звезда.

Коронният му номер е футболен: 
стреля прецизно и силно с третия крак 
и умело жонглира с двата си „нормал-
ни”. Така се ражда прякорът му Трикра-
кия футболист.

Като дете съкровената му мечта е да 
се научи поне да бяга и да скача, а в 
активните си години кара велосипед, 

язди кон, плува и шофира 
автомобил

Омъжва се за жена на име Тереза 
Мъри в Масачузетс и заедно отглеждат 
четири деца: Жозефин, Натали, Франк и 
Джеймс.

На цирковите афиши Лентини често 
е представян като Краля на уродите, но 
никога не се е обиждал на това. Напро-
тив. Отвръщал със самоирония. „Как се 
купуват три обувки ли? – майтапел се 
той. – Много просто: взимам си два чифта 
и давам четвърта обувка на еднокрак.”

В началото на 60-те години Франче-
ско се мести във Флорида подобно на 
болшинството от своите колети по съдба. 
Като неписано правило, след като завър-
шат кариерата си, почти всички циркови 
изпълнители със здравни особености в 
Щатите отиват да живеят на място, наре-
чено Гибтаун.

През 1966 г. Лентини е хоспитализи-
ран в Джаксън, Тенеси, но не успяват 
да го спасят и си отива от белодробна 
недостатъчност. Според документите 
Франческо умира на 77 години, а в целия 
свят няма познат случай човек с неговата 
болест да е живял по-дълго.

А за по-щастливо изобщо няма смисъл 
да говорим.

3-кракият футболист: 3-кракият футболист: 
Да стреляш с един и да Да стреляш с един и да 
жонглираш с другите дважонглираш с другите два
Франческо Лентини имал и два полови органа, Франческо Лентини имал и два полови органа, 
и 16 пръста, но живял дълго и щастливои 16 пръста, но живял дълго и щастливо



3-кракият футболист: 
Да стреляш с един и да 
жонглираш с другите два
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С
ребърната медалистка в скока 
на височина от олимпийските 
игри в Рио де Жанейро – Ми-
рела Демирева, се класира на 

втора позиция в турнира от Диамантена-
та лига в Монако.

Тя постигна резултат 1,94 м, който й 
беше достатъчен, за да се качи на почет-
ната стълбичка.

Българската лекоатлетка се справи от 
първи опит с 1,85 м, 1,90 м и 1,94 м. След 
това летвата беше поставена на 2,00 м, но 
Демирева направи три неуспешни опита.

Световната шампионка Мария 
Ласицкене се справи с тази височина и 
зае първата позиция в Монако, а трета 
остана австралийката Никола Макдермот 
също с 1,94 м.

Демирева все още не е преодолявала 
2,00 м през настоящия сезон. Тя обаче си 
извоюва квота за олимпийските игри в 
Токио през 2020 г.

Мирела Демирева втора в Мирела Демирева втора в 
Диамантената лигаДиамантената лига

17
-годишният Денислав 
Иванов от Горна Оряхо-
вица стана световен шам-
пион по спортни танци.

Състезанието Dance World Cup 2019 се 
проведе този месец в Брага, Португалия. В 
него участваха над 20 000 танцьори от 62 
държави в света.

Денислав е солист на балет „Калина” при 
народно читалище „Напредък 1869” в Горна 
Оряховица. Той и друга българка от същата 
школа, Кристина Георгиева, бяха допуснати 
до състезанието в Португалия след отлични 
постижения на националния кръг на Dance 
World Cup 2019.

Денислав Иванов е състезател в категория 
„джуниър”. Той грабна златото в стил „моде-
рън”. Танцът му „Прероден” по хореография 
на Александра Драгова спечели първо място. 
С оценка 98,3 Денислав остави подгласника 
си с 4 точки след него.

Денислав взе сребърен медал още във 
втория ден на първенството в Португа-
лия. Танцът му „Неволите на казака” в стил 
„шоу джуниър”, отново по хореография на 
Александра Драгова, затвърди заявката му за 
най-добър танцьор в света и беше основание 

на журито да го покани да участва в гала 
шампионата на Dance World Cup 2019, който 
се проведе в последния ден на Световното 
първенство.

В него взеха участие най-добрите тан-
цьори от всички категории и стилове на 
първенството за да покажат най-добрите 
хореографии.

Денислав се завърна от Португалия и с 
още награди – двудневно обучение в Мад-
рид, годишна стипендия и участие в трупата 
на Жан-Фипип Дюри, Мадрид, Испания, 
както и парична награда от 600 евро. Той е 
носител и на една от шестте квоти за участие 
в друго световно първенство – World Dance 
Challanage.

“Гордеем се с безспорния и заслужен успех 
на Денислав Иванов. Уважение към труда 
на това момче! Два пъти в негова чест се чу 
химнът на България”, споделя Калинка Генова 
– треньор на Денислав и ръководител на 
балет „Калина”.

17-годишен българин – световен 17-годишен българин – световен 
шампион по спортни танцишампион по спортни танци

Денислав Иванов се пребори за златото Денислав Иванов се пребори за златото 
с 20 000 танцьори от 62 странис 20 000 танцьори от 62 страни

Български фенове се биха 
с чужди в Братислава

Български фенове бяха аресту-
вани след бой между футболни 
агитки в Братислава.

Агитка на „Левски“ бе в столицата на 
Словакия за мач от предварителния 
кръг на Лига Европа между „Левски” и 
словашкия отбор „Ружомберок”.

Инцидентът се разиграл малко 
след 21 часа местно време на една 
от централните улици в центъра на 
Братислава, където има много заведе-

ния. Сблъсъците са избухнали между 
футболни запалянковци от България, 
Полша и Холандия.

От МВнР съобщиха, че всички 
български граждани, задържани в 
Братислава, са освободени от ареста 
след съдействието на посолството на 
България в Словакия. По информация 
на българското посолство преди това 
са били задържани 45 българи като 
свидетели.
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Б
оксьорът Кубрат Пулев 
и певицата Андреа са се 
разделили след 12-годишна 
връзка. Слухове за това 
се носят от месеци. Те се 
засилиха след скандала, 

който избухна, когато боксьорът целуна 
репортерката Джени Суши в Калифорния. 
Макар да го подкрепи публично, Андреа 
преживя тежко случилото се. Това сподели 
и самият Пулев, който вече призна целув-
ката за грешка, извини се на репортерката 
и започна да посещава курсове и диску-
сии, посветени на правата на жените. И 
докато всички си мислеха, че скандалът е 
на път да се забрави и Кубрат и Андреа са 
преодолели станалото, певицата обяви с 
пост в Instagram, че са се разделили.

„Твърде съм млада за сватба и съм твър-
де стара, за да участвам в детински игри. 
Наслаждавам се на необвързания живот”, 
написа Андреа на английски.

И макар постът да изчезна мистериозно 
два дни след като се появи, наблюдател-
ните фенове на певицата припомниха, че 
в профила й отдавна 

не са се появявали снимки 
на Кобрата

и няма нито една, на която да са заедно. 
Според някои информации двамата дори 
не са заедно още от края на миналата 
година, а боксьорът имал нова приятелка.

„Време беше да покажеш, че цениш на 
първо място себе си! Изтърпя достатъчно 
унижения през годините. Доказа, че си 
силна и независима жена. Поздравле-
ния, Андреа!”, написа една от фенките на 
певицата.

Кубрат и Андреа се запознават през 
2007 година при случайна среща в заве-
дение, а по-късно боксьорът признава, че 
любовта им е била от пръв поглед. „Слу-
чайно се запознахме, в едно заведение. 
Харесахме се. Това беше любов от пръв 
поглед. Всичко е Божа работа. Спомням си, 
че тя дойде на моята маса и леко ме удари 
на майтап. Аз от своя страна я хванах и я 
стиснах”, сподели той преди години. 

Пулев винаги е бранел ревниво личния 
си живот и рядко е говорел за връзката 
си с фолк певицата, но тя неотлъчно беше 
до него в началото на професионалната 

му кариерата му, пише sportlive. Въпреки 
че не присъстваше на мачовете му в Гер-
мания, винаги го посрещаше на летището 
след победите му. За двамата се говореше 
малко в началото, но отново нашумяха 
покрай мача на Кубрат Пулев срещу Вла-
димир Кличко.

Тогава дори излязоха слухове, че ако 
спечели срещу украинеца, Кобрата ще 
предложи брак на Андреа още на ринга. 
Самият той е казал пред берлинското 
издание: „Твърде напрегнато ще е, но 

ако стана световен 
шампион, ще се оженя за 

нея
Може и на ринга да го направим”, бе 

цитиран да казва той. По-късно Пулев 
опроверга тази информация, но в ме-
дийното пространство вече се завъртя 
идеята, че на двамата им е време да 
вдигнат сватба – нещо, за което и сама-
та Андреа е давала немалко интервюта.

„Не сме против брака и семейството, 
но искаме да настъпи точният момент. 
Нашите роднини също постоянно ни 
питат, направо вече са се отчаяли. Щаст-
ливи сме и мога да кажа, че сме се наме-
рили”, каза Андреа през 2016 година.

Връзката им обаче не преминаваше 
и без проблеми. В медиите често се 
появяваше информацията, че Тервел 
– братът на Кубрат, изобщо не харесва 
Андреа и че Кобрата се старае да не 
събира двамата заедно.

Също така с напредването на възрас-
тта на Пулев той е започнал да мисли 
повече за семейство и деца, докато 
Андреа според слуховете не е била на 
същата вълна. И в последната година 
двамата все по-често започнаха да се 
разминават един с друг.

„Cпopeд мeн cвaтбaтa тpябвa дa 
cтaнe, cлeд кaтo cе пoяви дeтeтo. Зa мeн 
cвaтбaтa нe e кpaйнo вaжнa. Oт пo-гoля-
мo знaчeниe ca oтнoшeниeтo нa хората 
eдин към дpyг, paзбиpaтeлcтвoтo и 
дeцaтa. Toгaвa вeчe eднa двoйкa се 
пpeвpъщa в семейство. Aндpea дъpжи 

нa бpaкa. He cъм пpoтив, тaкa чe мoжe 
би някoгa и тoвa щe се cлyчи”, каза Пу-
лев в началото на 2018 година по повод 
брак и семейство между двамата.

Нито деца, нито сватба обаче имаше 
между двамата, а след настъпването 
на 2019 година двамата изглеждаха 
по-отдалечени от всякога. Рядко бяха 
засичани заедно, а

пътуванията до САЩ на 
Пулев

направи това двамата още по-рядко да 
се виждат, докато Андреа се занимаваше 
с нови музикални проекти, опитвайки се 
да промени имиджа си на фолк певица.

Най-голямата драма настъпи при 
целувката между Кобрата и Джени 
Суши, която Андреа преживяла тежко. 
„Първия ден й беше много гадно, беше 
много разстроена, много. Не за друго, а 
защото имаше хорски мнения, които й 
се насаждаха. На другия ден ме подкре-
пи, каза ми, че ме познава и ме подкре-
пи”, заяви Кобрата дни след целувката.

Андреа до последно подкрепяше 
Кобрата пред различни медии, но в 
профила й в Instagram беше забелязано 
от фенове, че почти няма снимки с Ку-
брат, особено през последната година. 
И така дойде моментът, в който Андреа 
индиректно съобщи за раздялата.

Кубрат и Андреа: От „любов Кубрат и Андреа: От „любов 
от пръв поглед“ до раздялаот пръв поглед“ до раздяла

Певицата обяви в Instagram, Певицата обяви в Instagram, 
че се наслаждава на че се наслаждава на 
необвързания си животнеобвързания си живот



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

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

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 

Chicago + suburbs
1.40$-ALL MILES PAID
Цена US$ 1.40, Зипкод 60007, Търси Owner Operator 

на миля. Всички мили платени-1.40$. Без такса за 

застраховка,ремарке, паркинг и др. 3000 мили на 

седмица легално. Обадете се на 1-844-349-4349 - toll 

free. №16588

OWNER OPERATORS !!!
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Малка компа-

ния предлага работа за Owner Operators! Midwest; 

24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; Пре-

димно леки товари; Постоянни курсове; Чек всеки 

петък! Коректно отношение! -Tel. (847) 483-8787 

8476659273 №16589

DISPATCHER HIRING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Trucking company 

is looking for dispatcher with a min of a 2 years of 

experience for the offi  ce in Lake Zurich,IL For more info 

call 773-580-4032 №16590

EUROCLEAN NAEMA
Цена US$ , Зипкод 60074, Euroclean cleaning тър-

си да наеме жена за почистване на къщи и офиси. 

Книжка, опит и кола са задължителни. За повече 

инфо, търсете Петя на тел.: (773)600-0019. Благода-

рим Ви.19 №16595

MECHANIC
Цена US$ , Зипкод 60007, Truck Repair Shop в Elk 

Grove Village търси full and part-time mechanics. За 

повече информация: 847 487 3322 №16602

LOCAL DRIVER CLASS B
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position available for 

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 $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
847-824-0100 или  847-824-0103

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

Локална Работа
Цена US$ , Зипкод 60005, CDL class 
A - всяка вечер в къщи. Възмож-
ност за работа - 4, 5 или 6 дни сед-
мично. От 1300$ до 1700$. Работа-
та е с контейнери, но само 53 фута. 
Drop&Hook. Една година (12 месеца) 
опит. Нормален рекорд - не повече 
от 1 тикет в последната година и 2ва 
в последните три. За повече инфор-
мация се обадете на 8023738099, 
Мартин. №16594

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

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
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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

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

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

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

LOOKING FOR GOOD REGIONAL 
DRIVER
Цена US$ , Зипкод , Minimum 1 Year 
Of Tractor-Trailer Experience Required 
To Be Accepted By Insurance Company, 
Clean Mvr A Must, No Accidents, No 
Tickets. Must Be Punctual, Accept All 
Dispatches, Have Good Work Ethic, 
Show Up At Work On Time Monday To 
Friday, Saturdays Are Optional. Dry 
Loads, We Run Up To 300 Miles Radius 
From Chicago. Il, Wi, Mo, Mi, Oh, In, 
Ia. We Chose Loads That Pay The Most 
So We Can Share More Money With 
The Driver. Truck Is 9 Speed Manual, 
Candidate Must Know How To Shift, 
Road Test Is Required. Percentage 
Paid, Good Deal For Driver. Parking 
Location Chicago, Il 60632. Quick 
Application Process You Can Start In 3 
Business Days. SERIOUS CANDIDATES 
ONLY! CALL OR TEXT PETE 773-540-
0887 №16585

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-
портна компания предлага работа за Owner 
Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Предимно леки товари! Постоянни 
курсове! Чек всеки петък! Коректно отношение! 
-Tel. (847) 483-8787 8476659273 №16500
РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транспортна 
компания набира контрактори за съвместна 
работа. За повече информация търсете Зори на 
телефон(224)659-2356. №16464
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
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

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

COAST TO COAST
CDL DRIVERS 
Цена US$ 10,000.00, Зипкод 60008, Търся Теам шо-

фьори 0,70 или соло драйвър 0.60 за постояно ли-

ний Трябва да имате опит 1 година и желание за 

работа отговорност за повече информация тел847 

254 2504 №16580

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:$1800-2300.Възможност 
да бъдете собственил на камион-0%down,0% 
лихва. Тел.: 7738187459 №16385
МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 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
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

ФЛОРИДА
WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire drivers 0.55 

cents per mile with 2 years of experience clean record 

and owner operators $5000 to $8000 gross weekly call 

us for more info.Come to work with our family team. 

9413427775 №16608

WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire drivers 0.55 

cents per mile with 2 years of experience clean record 

and owner operators $5000 to $8000 gross weekly call 

us for more info.Come to work with our family team. 

9415869366 №16609

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
ТЪРСЯ РАБОТА ОТ ДОМА
Цена US$ , Зипкод 60106, Търся работа от дома он-

лайн. Приемам предложения на e-mail: VsslPvlv@

comcast.net 7737123757 №16578

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца в моят 

дом в River Grove.Предлагам домашна вкусна 

храна,занимания и следобеден сън.Информация 

на телефон 7739712024 №16581

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 

работа. Намирам се в България.: +359-876-511-784 

Viber №16599

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

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
FOR RENT 
Цена US$ , Зипкод 60007, 2 bedroom renovated 

apartment in Des Plaines available for rent as of 

September 1st. For more information call Mladen 224 

795 1737 7739968900 №16587

ROOM FOR RENT
Цена US$ 800.00, Зипкод 60559, Clean and quiet 

building. Parking spot on front of the building Utilities 

Included.Please contact me after 5 PM for details. 773-

766-0235 №16591

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Стая под наем във 

Roselle il 60172 Всичко е включено бг. тв. интернет 

перална сушилна ,блиско до юагистрали мол. Само 

эа шофйори ма камиони 7738144775 №16600

ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Обзаведена стая във къща. 

За контакт 847 609-3535 №16603

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКA
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, Апартамента е 2ста-

ен на първият етаж. Давам под наем целият призе-

мен етаж 1стая/ баня / кухня/ хол / утоплние и вода 

в близост до летището и Розмонд. Тел. за връзка 

773-627-4181 Мариана. С възможност за краткосро-

чен договор.Апартамента е свободен от 1ви Сеп-

тември. Цена $600 №16605

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 330.00, Зипкод 60625, Дава се под наем 

самостоятелна, светла стая след направен ре-

монт. Общо ползване на хол и кухня. В Чикаго,на 

Lawrence and California. 3124779638 №16607

СТАЯ В STREAMWOOD, 
Цена US$ 500, Зипкод 60107, Давам стая под 
наем Streamwood, $500, всички разходи са вклю-
чени, BG телевизия, ползване на хол и кухня. 
2244001696 №16471
2BDR. 1 BATH DES PL, 
Цена US$ 1200, Зипкод 60016, Дава се просторен 
и слънчев апартамент в Дес Плейнс. Две спални 
и една баня.1100 кв.фита. Паркет, гранитни пло-
тове нови кухненски уреди и две паркоместа. 
Отлична локация 294 и Демпстър. Отопление , 
вода,смет включени. Плаща се само ток . За кон-
такти Георги 8479622520 №16479
STAIA POD NAEM, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Davam Staia pod 
naem v Chicago blizo do Naragansent i Belmont. 
480 na mesec vsichko e vkliucheno. 7734252700 
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№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 $50 НА МЕ-
СЕЦ. CORNER WALNUT AND WHITE 224 392 6309 
№16498
СТАЯ В DES PLAINES, 
Цена US$ , 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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs
ТЪРСЯ СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60053, Tърся стая под наем 

в Skokie, Morton Grove, Niles,Lincoln Square за жена. 

8476376346 №16592

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
HOUSE FOR SALE
Цена US$ 300,000.00, Зипкод 60108, Продава 

се къща 4 bedrooms 3 bathrooms, 2,200 sqft. в 

Bloomingdale,IL Има голям ограден двор,гараж за 

2 коли, камина. Отлична локация на Bloomingdale 

Rd and Army Trail Rd.За повече информация 

224*392*3431 №16582

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
VIDEO TRANSFER 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60148, Запазете вашите 

стари ленти като ги направите дигитални преди на 

станат неизползваеми. Презапис от VHS , MiniDV ви-

део касети на DVD. Трансфер на негативни филми в 

дигитални снимки. 630-456-1366 №16573

TRAILERS RENT/SALE
Цена US$ , Зипкод 60101, Semi Trailers for Lease/Sale. 

Monthly,weekly,daily rental off ers.Trailers from 2015 to 

2019. All our equipment is DOT inspected.No Credit 

Checks. Requires deposit, rent and insurance. You can 

have a trailer in an hour. We are located in Addison, IL. 

For more info call 224-607-7111. №16584

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

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516, Only this weekend 

SAFETY MANAGER CLASS Special price is $600 (Regular 

$750) USE COUPON: summer100 www.smarttrucking.

us Register by Email van53co@gmail.com or web: 

https://smarttrucking.us Location: 5147 Main St, Ste 1/2, 

Downers Grove, IL 60515 3315518787 №16586
IZKUPUVAM STARI KOLI
Цена US$ 500.00, Зипкод 60016, Изкупувам стари коли. 

За предпочитане с title. Tel.: 3128239386 №16596
HANDYMAN 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60056, Здравейте, аз съм оп-

итен бояджия и handyman с дългогодишен опит. Ако 

някой се нуждае от услуги, моля, свържете се с мен. 

Предоставям отлични цени, бърза професионална и 

продуктивна работа. 3128239386 №16597
ИНСПЕКЦИИ НА ИМОТИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Condo Home Inspections 

LLC предлага инспекции при покупко-продаж-

ба на жилища, термични инспекции и много дру-

ги ислуги. За повече информация посетете www.

condohomeinspections.com или на телефон 312-869-

4629 5742395612 №16598
А/С РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60076, Продавам, инсталирам, под-

държам и ремонтирам аир кондишъни и фурниси. До-

бри цени. Камен. Тел: 847-922-1677. №16601
CLEANING LADIES 
Цена US$ , Зипкод , Looking for experiences cleaning 

ladies with own translation and basic English. Great pay 

and fl exible hours 7739710470 №16606
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
ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60089, Инсталация на бой-
лери. Водопроводни услуги . До 15 юли промо-
ция доставка Кенмор бойлер със инсталация 
$850. 224-595-7923 №16450
СЕРИОЗНА ВРЪЗКА, 
Цена US$ , Зипкод 00000, Мъж на 49г. от Чика-
го търси българка за сериозна връзка aleko_
todorov@abv.bg №16467
ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME дет-
ски партита предлага Face & Body painting, 
glitter tattoos, забавни игри, песни и танци, 
любими Дисни герои (Елза и Анна, Пепе-
ляшка, Ариел, Рапунцел, Бел, Мини Маус, 
пиратско парти и много други). Намерете ни 
на www.ARTsplashME.com, Fb@artsplashme, 
IG#artsplashme, (224)408-0045. №16414
SHIVASHKI YSLYGI, 
Цена US$ , Зипкод 60172, Predlagam shivashki 
yslygi . Za kontakti se obadete na Svetla 847-363-
4803 №16426
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

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

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

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

VOLVO 670 2007 
Цена US$ 19,990.00, Зипкод 60525, Продавам VOLVO 

670 2007г. Отлично състояние, готов за работа, 

нови батерии, гуми – 70%, имам документи от по-

дръжката DYNO TEST може да се направи, мили 

– 1,320,000 Цена - по договаряне Светлин (708)261-

9099 №16604

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
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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О
бичаната актриса Катерина 
Евро ще направи своя теле-
визионен дебют като жури 
в „България търси талант“. 

Любимката на поколения българи ще 
заеме мястото си до Любен Дилов-син, 
който има опит в 4 от 6-те издания на 
шоуто, което през 2014 г. влезе в книга-
та на рекордите на Гинес. Заедно с Ицо 

Хазарта и Славена Вътова те се заричат 
да бъдат взискателни и критични, но 
също и да поощряват дарованията на 
претендентите за голямата награда от 
50 000 лева. 

„Аз ще бъда „доброто ченге“, защото 

уважавам труда на хората
и се радвам, когато някой се е постарал 

и прави нещо добре“, коментира май-
ката на Александър Кадиев. Артистът 
освен в театъра се изявява и на теле-
визионния екран като водещ на „Преди 
обед“ по bTV.

Любен Дилов се надява на най-голя-
мата шоу сцена да се качат хора, които 
могат да го изненадат дори и след 
дългогодишния му опит в „България 
търси талант“. „Множество кариери на 
популярни 
днес личности 
стартираха от 
тази сцена“, 
припомни той. 

Докато за 
актрисата ро-
лята на жури 
в „България 
търси талант“ 
по bTV е ново 
предизви-
кателство, 
доайенът на 

журито посреща шестия сезон с доза 
предпазливост. 

„Златният бутон е голяма драма за 
журито. Аз помня предишния сезон, 
когато ударих моя златен бутон на хора, 
които винаги съм посрещал с голямо 
недоумение – това са бийтбоксърите. 
Така че тази година аз лично ще бъда 
по-предпазлив. Няма да бързам да го 
харчa”, зарече се той.

Като жури: Катето Евро влиза Като жури: Катето Евро влиза 
в „България търси талант“в „България търси талант“

Майката на Александър Кадиев Майката на Александър Кадиев 
обещава да е „доброто ченге“обещава да е „доброто ченге“
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Джесика Симпсън публикува 
мемоари
Джесика Симпсън се готви 

да публикува мемоари през 
следващата година.

Тридесет и девет годиш-
ната певица и актриса обеща, че 
в биографичната си книга няма 
да премълчи нито една важна 
подробност в живота си, защото се 
надява, че споменавайки за своите 
проблеми, ще вдъхнови други хора 
да преодолеят страховете си и да 
се справят с предизвикателствата, с 
които се сблъскват.

Биографичната й книга, която все 
още не е озаглавена, ще се появи 
на пазара през февруари 2020 г.

„Много пъти са ми предлагали да 
напиша мемоари, но не мислех, че 
подходящият момент за това е на-
стъпил – каза тя пред сп. „Пийпъл”. 

– Винаги съм смятала, че Господ ме 
е дарил със способността да вдъх-
новявам другите. Надявам се, че 
описвайки живота си, ще помогна 

на хора да превъзмогнат страхове-
те си и да се справят с предизвика-
телствата пред себе си така, както 
го правя всеки ден.”

Най-големият айсберг се 
раздвижи
Н

ай-големият айсберг в 
света – А-68, който се 
отдели от антарктическия 
шелф преди две години, 

се раздвижи.
Спътникови снимки показват, че 

А-68 се е завъртял в морето Уедъл 
и се движи на север край Антаркти-
ческия полуостров. 

Около година А-68 изглеждаше 
заседнал. В средата на 2018 г. обаче 
течение го завъртя на 270 градуса 
и го отнесе на 250 км на север, каза 
проф. Ейдриън Лъкман от универ-
ситета в Суонси.

Айсбергът е дълъг 160 км и е 
дебел 200 м. Oт него се отдели и 
блок с дължина 13 км и широчина 5 
км, който получи името А-68b. Сега 

този блок е още 110 км на север.
Като повечето айсберги от морето 

Уедъл А-68а и b ще бъдат изтласкани 

към антарктическото околополюсно 
течение, което ще ги изведе към 
Южния Атлантически океан.

Археологически обекти на 
Луната
Т

ри роувъра, шест амери-
кански знамена, десетки 
прилунили се или блъснали 
се в Луната сонди, инстру-

менти, камери, отпадъци – на 
лунната повърхност има стотици 
предмети, които специалисти искат 
да включат своеобразен списък на 
лунното археологическо наслед-
ство на човечеството.

Според международната ор-
ганизация с идеална цел „Фор ол 
мункайнд” на Луната има стотина 
обекта, на които е оставена човеш-
ка следа. Става въпрос за 167 тона 
материали. 

„Погледнато от юридическа 
гледна точка, обектите изобщо не 
са защитени”, заяви експертката по 
право Мишел Хантън от универси-
тета на Мисисипи. Тя стана съосно-
вателка на „Фор ол мункайнд” през 
2017 г., след като директорът на 
Европейската космическа агенция 
Ян Вьорнер се пошегува, че иска да 
отиде на Луната, за да върне едно 
американско знаме. 

Риби сменят пола си

Новозеландски изследователи предлагат 
детайлен преглед на молекулярните меха-
низми, които позволяват на някои риби да 

сменят пола си.
Около 500 вида риби, сред които симпатич-

ните рибки клоуни, популяризирани от анима-
цията „Търсенето на Немо”, сменят пола си като 
възрастни, ако обстоятелствата го налагат. 

Учените знаят от десетилетия за тази практика, 
но разбирането им за това как се случва промя-
ната досега е било ограничено. 

За целите на настоящото проучване авторите 
му от университета на Отаго, Нова Зеландия, 
са изследвали бодлоперка от вида Thalassoma 
bifasciatum, обитаваща кораловите рифове. 
Представителите на вида плуват на групи от 
доминиращ мъжкар. Ако обаче хищник залови 
водещия мъжкар, доминиращата женска в група-
та сменя пола си.

Спортът е най-
ефикасният начин за 
отслабване

Учени от университета на Джорджия, САЩ, 
сравниха няколко метода за борба с излиш-
ните килограми и заключиха, че спорту-

ването е значително по-ефикасно от диетите и 
намаления прием на калории. 

По мнението им лошото състояние на муску-
лите намалява чувствителността към инсулина, 
предизвиква диабет и увеличава риска от сър-
дечно-съдови болести. Слабите мускули могат да 
са следствие не само от недостатъчна физическа 
активност, но и от стрес и неправилно хранене. 

Освен това състоянието на мускулите оказва 
своето влияние върху процеса на отслабване, 
като намалява ефикасността му. 

Затова в борбата с излишното тегло учените 
предлагат акцентът да не е върху диетите, а 
върху спортуването. То помага срещу затлъстява-
нето и намалява риска от болести.
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Ники Минаж отмени концерт в 
Саудитска Арабия
Р

апърката Ники Минаж 
отмени концерта си в 
Саудитска Арабия, за да 
прояви солидарност към 

жените, ЛГБТ общността и свобода-
та на словото.

Фондацията за човешки права 
заяви, че не може да разбере как 
само в рамките на седмици Ники 
Минаж участва в гей парад, а след 
това пее в Саудитска Арабия, 
където само за месец през април са 
екзекутирани петима гейове. 

„Тя ще пее, а жените в публиката 
ще са забулени и ще са отделени 
от мъжете. Нито една жена няма да 
има право да е на концерта, без да 
има разрешение от мъж в семей-
ството й.”

В Саудитска Арабия още има 
полова сегрегация за неомъже-
ните мъже и жени в ресторантите, 
кафенетата, училищата и универси-
тетите.

Откриха най-стария 
неафрикански хомо сапиенс
Н

ай-старият неафрикански 
хомо сапиенс вероятно 
е живял преди 210 000 
години.

Учените са кръстили индивида 
Апидима-1. Той е по-стар от всички 
други екземпляри хомо сапиенс, 
открити извън Африка досега

Фрагмент от челюст на хомо са-
пиенс, намерен в пещера в Израел, 
датира отпреди 177 000 до 194 000 
години. Други „по-стари” модерни 
хора, открити извън Африка, са 
живели по-скоро преди 90 000-120 
000 години. А в Европа – преди 70 
000 години.

Индивидът Апидима-1 е намерен 
в края на 70-те години на миналия 
век, но едва сега идва признанието 
за него. Открит е от експерти от Му-
зея по антропология към Универ-
ситета в Атина в пещера от масива 
Апидима на Пелопонес. 

Апидима-1 доказва, че разсел-
ването на хомо сапиенс извън 
Африка е станало не само по-рано, 
отколкото са мислели учените, 

тоест преди повече от 200 000 го-
дини, но също и че това разселване 
се е разпространило до Европа.

Чепка грозде за 11 хил. долара
Ч

епка грозде от сорта Ruby 
Roman („Римски рубин“) бе 
продадена за 1,2 милиона 
йени (11 хиляди долара) на 

търг в град Канадзава в префектура 
Ишикава, Япония.

Купувачът е собственик на частна 
верига традиционни японски 
ресторанти.

„Платихме 1,2 милиона йени, 
за да отбележим 12-годишнината 
от появата на този сорт грозде на 
местните търгове”, отбеляза той.

Гроздето от сорта Ruby Roman 
(„Римски рубин“) е високо ценено 
заради удивително сладките си 
рубиненочервени зърна с особен 
свеж вкус. 

Въпросният сорт бе въведен на 
територията на префектура Иши-
кава през 1994 г., но беше пуснат в 
продажба едва в началото на XXI 
век.

„Евгений Онегин“ 
продаден за 580 хил. 
долара

Първо издание на романа „Евгений Онегин” 
от А. Пушкин беше продадено на търг на 
„Кристис” в Лондон за 467 300 британски 

лири (580 000 щатски долара).
Предварителната оценка на книгата беше три 

пъти по-малка.
Романът „Евгений Онегин” е издаден за първи 

път през 1825 г. в Санкт Петербург.
Два пъти по-скъпо от очакваното – за 175 000 

лири (218 000 долара), беше продадено двутом-
ното издание „Вечери в селцето край Диканка” 
(1831-1832) от Николай Гогол. 

На търга бяха предложени повече от 120 
редки печатни издания от частна европейска 
колекция, съдържаща произведения на Михаил 
Лермонтов, Фьодор Достоевски, Лев Толстой и 
други автори. Първото издание на басните на 
Иван Крилов (1809 г.) беше продадено за 75 000 
лири (93 400 долара), а първо издание на пое-
мата „Руслан и Людмила” от Пушкин – за 143 800 
лири (179 000 долара).

Метанът изчезва от 
Марс

Учени от университета в Орхус, Дания, обяс-
ниха загадъчното изчезване на метан в мар-
сианската атмосфера. Метанът е смятан за 

индиректен признак за съществуване на живот.
Колебанията в концентрацията на метан 

на Червената планета имат сезонен харак-
тер. Учените предположили, че в основата на 
механизма, свързан с изчезването на летливия 
въглеводород, е ветрова ерозия, при която се 
окисляват марсиански минерали, а метанът се 
йонизира и се превръща в съединения, като 
например метил, метилен, карбин. Йонизирани-
ят газ се свързва с атоми, например силициеви, 
на повърхността на скали. Този процес протича 
по-бързо в сравнение с фотохимичните реакции. 

Това може да обясни защо внезапно изчезват 
метанови облаци на Марс. 

Същите химични процеси могат да доведат 
до образуване на токсични съединения – перо-
ксиди и супероксиди. Това прави невъзможно 
съществуването на живи организми на повърх-
ността или близо до нея.



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

Откриха неизвестен гущер
П

алеонтолози в Китай са 
открили почти цялостни 
останки от непознат на 
науката гущер в стомаха 

на летящ динозавър.
Неизвестното досега влечуго, 

обитавало Земята преди 125 мили-
она години, е наречено Indrasaurus 
wangi – в чест на Ван Юан, директо-
ра на китайския Музей по пале-
озоология. Наименованието на 
гущера е препратка и към древната 
легенда, според която бог Индра е 
погълнат от дракон в епична битка. 

Почти напълно запазените ос-
танки свидетелстват, че гущерът е 
бил погълнат цял от дребен летящ 
динозавър от вида Microraptor 
zhaoianus. Находката е поредното 
доказателство, че микрорапторите 
са били хищници опортюнисти. 
Палеонтолози и преди са намирали 
гущери, както и бозайници, птици 

и риби в стомасите на летящи ди-
нозаври. Микрорапторите са били 
с големи очи, което навежда на ми-

сълта, че са ловували през нощта. 

Зодия Лъв са най-големите 
кръшкачи
Н

ай-склонни да изневеря-
ват са представителите на 
зодия Лъв, а най-предани 
на своите партньори са 

Девите, установи проучване.
Тридесет и шест процента от 

представителите на „царската” зодия 
признават, че са изневерявали на 
партньорите си или са били „на ръба” 
да го сторят. Следват Овните (34 про-
цента) и Близнаците (31 процента).

На четвърто място са представите-
лите на зодия Стрелец – 23 процента 
от тях споделят, че са кръшкали или 
почти са изневерявали на партньо-
рите си. Следват Телците (17 процен-
та), Раците (13 процента), Рибите (12 
процента), Козирозите (11 процента), 
Водолеите (10 процента). 

Изненадващо Скорпионите са в 
дъното на списъка – едва 9 процента 
от тях са кръшкали или са били на 
път да изневерят. Следват Везните (7 
процента) и Девите (6 процента).

Бум на сифилис в Европа
С

лучаите на сифилис в 
Европа са се увеличили 
със 70 процента от 2010 
г., главно заради по-рис-

ковия и необезопасен секс между 
мъже.

Докладът на Европейския център 
за превенция и контрол на забо-
ляванията отчете, че случаите на 
сифилис нарастват за първи път от 
началото на века. Само преди ме-
сец Световната здравна организа-
ция съобщи, че около милион души 
всекидневно в света се заразяват с 
полово предавани болести.

Повече от 260 000 случая на 
сифилис са регистрирани в Европа 
от 2007 до 2017 г. През 2017 г. те са 
33 000 – повече от новите случаи на 
зараза с вируса ХИВ.

Почти две трети от случаите от 
2007 до 2017 г. са при мъже, прави-
ли секс с мъже.

Изкуствен интелект 
победи на покер

След победи на дама, шах, древната китай-
ска игра го и покер за двама изкуствен 
интелект успя да се справи с още едно 

предизвикателство, надделявайки над профе-
сионалисти на покер за шестима. 

Постижението на изкуствения интелект, на-
речен Pluribus, е описано във водещото научно 
списание „Сайънс”. 

„Pluribus демонстрира свръхчовешко изпъл-
нение на покер за повече играчи. Успехът му 
бележи важен етап за изкуствения интелект и 
теорията на игрите. Досега постиженията на 
изкуствения интелект по отношение на страте-
гическото мислене бяха ограничени до игри за 
двама”, казва Туомас Сандхолм от университета 
„Карнеги Мелън”, разработил програмата съв-
местно с Ноа Браун от компания фейсбук.

Според създателите на Pluribus технологията 
може да бъде използвана за разрешаване на 
широк кръг проблеми в реалния свят, където, 
подобно в покера, действащи лица крият инфор-
мация или блъфират. 

Японци шампиони по хеви 
метъл плетене

Японската група „Гига боди метъл” спечели 
първия шампионат по хеви метъл плете-
не, организиран във финландския град 

Йоенсу.
Тяхното шоу включваше куфеещи сумисти и 

мъж, облечен в кимоно, който плетеше. Според 
журито, освен че са представили националната 
култура, те са взаимодействали най-добре с 
публиката.

На сцената участниците трябваше да демонс-
трират плетаческите си умения, докато танцуват 
под звуците на хеви метъл. 

„Нелепо е, но е толкова забавно” – каза Хедър 
Макларън, докторантка от Шотландия, пробвала 
се да спечели световната титла. 

Второто място спечели Елен – студентка от Да-
ния, а третото – представителите на САЩ – група 
„9-инчови игли за плетене”.
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Ева Мендес и Райън Гослинг 
осиновиха куче
Е

ва Мендес и партньорът й 
Райън Гослинг си имат нов 
домашен любимец – осино-
веното от тях куче Лучо.

Мендес, която има две дъщери – 
4-годишната Есмералда и 3-годиш-
ната Амада, от Гослинг, по-рано 
разкри, че кучетата й я подготвили 
за майчинството.

„Знаете ли? Не е толкова различ-
но – каза 44-годишната актриса. 
– Смятам, че начинът, по който 
се държиш с кучето си, е сходен 
с онзи, по който се отнасяш към 
децата си. Действително имам 
това усещане, макар че много хора 
вероятно ще си кажат, че съм луда. 
Усещането е прекрасно.”

Мендес довери също, че фактът, 
че е работеща майка, я кара да 
изпитва чувство на вина. „Това 

чувство не ме напуска – отбеляза 
тя. – Никой не те предупреждава, 
че когато работиш, е възможно да 

изпитваш чувство на вина. Не знам 
как да намеря баланса. То може да 
остане у мен завинаги.“

Изложба от снимки на Мерилин 
Монро
В

сички фотографи, които са 
заснели Мерилин Мон-
ро, отбелязват, че тя се 
отнасяла с изключително 

внимание към работата им. Париж-
ка изложба за пръв път е събрала 
снимки портрети на холивудската 
знаменитост, направени от четири-
ма от тях – Андре Дедиен, Сам Шоу, 
Милтън Грийн и Бърт Стърн.

„Това щеше да е невъзможно в 
САЩ, където фотографите обик-
новено представят творбите си в 
самостоятелни изложби – отбеляза 
кураторката на изложбата Гислен 
Райе. – Дедиен направил първи-
те снимки на Мерилин, когато тя 
била на 19 години. Сам Шоу я е 

следил през цялата й кариера – на 
снимачни площадки, зад кулисите. 
Милтън Грийн й помогнал да скъса 

с „Туентиът сенчъри фокс”. Бърт 
Стърн пък заснел поредица нейни 
голи снимки.

Кристоф Валц се връща във 
филм за Джеймс Бонд
К

ристоф Валц изглежда ще се 
превъплъти отново в образа 
на Блофелд в 25-ия филм за 
Джеймс Бонд. 

Шестдесет и две годишният актьор 
изпълни ролята на злодея Блофелд 
в излезлия през 2015 г. по екраните 
филм „Спектър”, а сега е бил забе-
лязан на снимачната площадка в 
студиата „Пайнууд” в Англия, където в 
момента се снима 25-ият филм от по-
редицата. „Изобщо не сте ме виждали, 
аз не съм тук”, казал той на посетител 
в „Пайнууд”. 

От филмовата продукция поясниха, 
че има някои недовършени неща 
между Бонд и Блофелд.

За феновете вероятно ще е изне-
надващо, че Валц се завръща в 25-ия 
филм за Бонд, след като по-рано бе 
отхвърлил подобна възможност. „За 
мен бе изключително изживяване да 
съм част от този следвоенен културен 
феномен – отбеляза той. – Не мога 
обаче да кажа, че бях щастлив във 
всеки етап от творческия процес.“

Заведение организира 
конкурс за оргазъм

Това бе оргазъм, за който се заговори в 
целия свят. В появилия се през 1989 г. 
по екраните филм „Когато Хари срещна 

Сали” актрисата Мег Райън симулира оргазъм в 
нюйоркско заведение и това се превърна в един 
от най-запомнящите се мигове във филмовата 
история. 

Заведението „Катц”, в което е заснета сцената, 
организира конкурс, за да отбележи 30-годишни-
ната от излизането на филма. Всеки, който желае 
да „да изпита онова, което изпита тя”, е поканен 
да седне на същата маса в заведението и да 
имитира превъплъщението на Мег Райън. Станал 
популярен сред нюйоркчани от основаването си 
през 1888 г., въпросният семеен бизнес, специа-
лизирал се в приготвяне на големи сандвичи с 
телешко, придоби известност в целия свят след 
излизането на филма по екраните. 

Риба помоли гмуркач за 
помощ

Гигантска риба манта помоли гмуркач за 
помощ край Австралия, за да махне рибо-
ловните куки, забили се в очите й. 

Триметровата манта се доближила до инструк-
тора по гмуркане Джейк Уилтън край рифа Нин-
галу и се завъртяла над него, за да му покаже, че 
има нещо в дясното й око. След това останала на 
място, докато той махнал остриетата. За благо-
дарност мантата отплувала зрелищно. 

Мантата е позната на местните хора. Те я нари-
чат Фрекълс (Луничка).

Мантите са едни от най-интелигентните съще-
ства в океана. За разлика от скатовете те нямат 
външен шип и не са толкова опасни. 

Спасителната операция е заснета на видео.
Джейк Уилтън разказа, че често води гмуркачи 

в района и рибата сякаш го е разпознала и му е 
имала доверие, че ще й помогне.
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П
ланетата Земя живее по 
законите на гравитаци-
ята, открити от сър Исак 
Нютон. Но има грави-
тационни аномалии на 
някои места, в които 

този закон не може да се приложи. Там 
един автомобил може да върви нагоре 
с изключен двигател, водопад да тече в 
обратна на обичайната посока и много 
тежък камък да се задържи на върха на 
скала под много странен ъгъл, без да се 
преобърне. 

Ето някои от тези мистериозни места:

“Обратният” водопад 
във Великобритания

Този водопад се намира недалеч от 
Хейфийлд и водата му „тече” право към 
небето, което го превръща по-скоро във 
фонтан. Тайната на обратния водопад е 
вятърът: той е толкова силен, че водата, 
която пада надолу, се улавя от стихията и 
тръгва нагоре.

Къщата на мистериите в 
Орегон, САЩ

Това е отдалечена къщичка в дълбока 
гора, построена близо до мистичния 
Орегонски вихър. Индианците наричат 
района Забранена земя – място, което 
трябва да се избягва. Смята се, че тук има 
някакво сферично силово поле – поло-
вината от което е под нивото на земята, 

а другото над него. Това кара хората 
да чувстват реалността по различен 
начин. Почти невъзможно е просто 
да се ходи. Човек има желание да се 
задържи за стените, за да не се срути. 
Ако се остави метла в къщата, тя няма 
да падне, просто ще стои изправена. 
На това мистериозно място топките се 
търкалят по напълно равна повърхност. 
Няма измама: туристите дори използват 
специални устройства за измерване на 
наклона и ъгъла.

Пътят в подножието на 
връх Арагац в Армения

На границата между Турция и Арме-
ния има планина, която взема ума на 
хората. Всяка година хиляди пътници се 
отправят към нея, за да станат свидете-
ли на изумително антигравитационно 

явление.
Ако се изключи двигателят на автомо-

била в долната част на планината, той 
сам ще се изкачи до върха. Наблизо има 
река, която тече нагоре. Много хора, 
които са били на мястото, твърдят, че е 
по-лесно да се изкачиш нагоре, отколко-
то да се слезе надолу.

Язовир „Хувър“ в 
Невада, САЩ

Всеки, който се изкачи до този язовир, 
който е разположен на 221 метра, може 
да си направи прост експеримент. Да се 
опита да излее вода от бутилка. Течност-
та няма да изтече както обикновено, а 
ще излети. Същото нещо се случва при 
опит да се хвърли обект от същата ви-
сочина – той ще „плува” заради силния 
въздушен поток.

Дяволската кула, 
Уайоминг, САЩ

Дяволската кула е формация, разположе-
на в района Bear Lodge Ranger на Черните 
хълмове. Перфектната форма и размер на 
могилата я правят една от най-големите за-
бележителности в щата. Катерачите също я 
обичат. Но по някаква причина хора, които 
са покорили Еверест, не могат да стигнат 
до върха й. Тя е висока само 386 метра, но 
поради стръмните й стени е невъзможно 
да се стигне до самия връх. И ще бъде още 
по-трудно човек да се върне обратно.

Тайнственият път в Южна 
Корея

Празните бутилки и кутии, оставени на 
този път на остров Джеджу, обикновено се 
търкалят нагоре – туристите са го опитвали 
много пъти. Изобретателните местни бързо 
са превърнали това място в туристическа 
атракция и дори поставят табела наблизо, 
която показва къде започва гравитацион-
ната аномалия.

Златният камък в 
Мианмар

Тази скала е покрита със злато и 
изглежда, че ще падне всяка секунда. Но 
в действителност тя стои на мястото си 
в продължение на 2500 години. Камъкът 
е разположен на височина от близо 15 
метра заедно с пагодата, построена върху 
него. Според легендите той се държи от 
косата на Буда, която е във вътрешността 
му. Според физичните закони скалата не е 
фиксирана и всеки може да я премести, но 
природата още не го е направила. Според 
легендите това може да бъде направено 
само от жена, така че на представителки 
на нежния пол им е забранено да докосват 
камъка.

Камъкът Давашко в 
Аржентина

Този огромен камък в крайна сметка бе 
съборен от гравитацията. Скалата, която 
тежи повече от 300 тона, е стояла на ръба 
на масивна скала в продължение на ня-
колко хиляди години, преди да се наклони 
малко.

На 29 февруари 1912 г. Давашко пада, 
което е истински шок за местните хора. 
95 години по-късно те поставят обратно 
негово пластмасово копие. То тежи само 9 
тона и е фиксирано към скалата.

Места, където нямаМеста, където няма

Автомобил върви нагоре с Автомобил върви нагоре с 
изключен двигател, водопад изключен двигател, водопад 
тече наобратно...тече наобратно...

гравитациягравитация

Къщата на мистериите в Орегон, САЩ“Обратният” водопад във Великобритания

Камъкът Давашко в АржентинаЗлатният камък в МианмарТайнственият път в Южна Корея

Дяволската кула, Уайоминг, САЩЯзовир „Хувър“ в Невада, САЩПътят в подножието на връх Арагац в Армения
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