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ОТ РЕДАКТОРА

Путинизацията на България върви с 
пълна сила. След като 99% от медиите са под 
пълния контрол на властовия кръг правител-
ство–прокуратура и се използват за бухалки, 
когато трябва да се разчистят сметките с 
някого, новият (кандидат) главен прокурор 
Иван Гешев изглежда ще има същата роля. 
Както го обобщи един приятел: “Ще съдят 
когото си решат и ще го правят каквото си 
искат.”

В първото си интервю пред “държавната 
телевизия” (както сам я определи) Гешев каза 
нещо, което е напълно в разрез с конститу-
ционното устройство на България, а според 
опозиционни партии и с изпълнението на 
каквито и да е прокурорски функции. Гешев, 
най-общо казано, не е привърженик на раз-
делението на властите, въпреки че чл. 8 от 
Конституцията на Република България гласи: 
„Държавната власт се разделя на законода-
телна, изпълнителна и съдебна.”

Изявлението на Гешев дойде в отговор на 
въпрос как ще коментира твърденията, че 
зад кандидатурата му стоят депутатът от ДПС 
Делян Пеевски, главният прокурор Сотир 
Цацаров и премиерът Бойко Борисов.

„Не споделям виждането на, да ги наречем 
десните екстремисти, че законодателната, 
изпълнителната и съдебната власт трябва да 
са разделени. Принципът на разделение на 
властите е едната част от монетата, а другата 
част от монетата е взаимодействието в 
рамките на конституционните правомощия 
между отделните власти. И така функционира 
всяка нормална държава”, отговори Гешев. 

А твърденията, че е свързан с Пеевски, 
определи като “болшевишки пропагандни 
клишета”.

За подкрепата на Сотир Цацаров той също 
отрече с мотива, че сегашният обвинител № 
1 се е подписал последен под номинацията 
му, а освен това е бил безспорно „най-успеш-
ният главен прокурор до момента”. Трябва да 
отбележим, че главният прокурор се ползва 
с около 4-5% одобрение сред гражданите 
според социологическите проучвания.

Единственият кандидат за главен про-
курор доста коментира и хакерската атака 
срещу сървърите на НАП, в които изтекоха 
данните на около 5 милиона граждани и фир-

ми. Вместо солидни факти обаче Гешев разви 
конспиративната теория, че изтичането на 
лични данни е всъщност активно мероприя-
тие срещу властта.

Арестуваният Кристиян Бойков е из-
пълнител, а фирмата, в която е работил, се 
занимавала с киберрекет, като изнудвала 
фирми, за да станат нейни клиенти, твърди 
без доказателства Гешев. Във вторник беше 
задържан и шефът на Бойков – Георги Янков. 
Но според прокурор Гешев конспирацията е 
по-голяма (доказателства той не предложи). 
„Само погледнете как интересно съвпадна 
всичко с политическата реакция примерно 
на „Да, България” – в рамките на дни беше 
поискана оставката не на шефа на НАП, а 
на министър Горанов. Дните в политиче-
ския живот представляват милисекунди по 
същество.”

И още: „Безспорно е, че тази атака съвпад-
на с активно преекспониране на случая в 
определен кръг медии, свързани с подсъди-
мия Прокопиев, с Христо Иванов, някои ги 
наричат „протестърски медии”, с активното 
присъствие по телевизиите примерно на 
Атанас Атанасов, който е шеф на Национал-
ната служба за сигурност по времето на г-н 
Костов, министър-председателя Костов.”

Лошите са ясни – Костов, Прокопиев, 
Христо Иванов, десните партии. Но е забавно 
как според Гешев някои медии “преекспони-
рат” случая – вероятно сред тях са и CNN, на 
които темата беше водеща на сайта в продъл-
жение на часове, или New York Times, койито 
й отдели доста място – да бъде хакната цяла 
една нация не е шега работа. А тепърва ще 
става ясно какви ще са последиците – когато 
изтеклите лични данни бъдат използвани 
за измами и вероятно мнозина ще изпищят. 
Тогава главен прокурор вече ще е Гешев, 
но дали ще му остане време да помогне на 
пострадалите от заниманията му да бъде 
бухалка на властта в прикриване на нейните 
гешефти. Едва ли. Добре дошли в новата 
ГешеФтура. 

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

ГешеФтура – новата 
бухалка на прокуратурата
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Ч
овекът, който твърдеше, че 99% 
няма да участва в кампанията за 
нов главен прокурор, защото тя ще 
е кална битка, в която ще се купуват 

магистрати, политици, журналисти, не само 
че бе номиниран за поста, но и най-вероятно 
ще е единствената кандидатура. Иван Гешев 
бе единодушно издигнат от всички 11 чле-
нове на прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет. В това число е и настоящият 
главен прокурор Сотир Цацаров. 

По закон номинации могат да се правят 
само от поне трима членове на прокурорска-

та колегия или от министъра на правосъдие-
то Данаил Кирилов, който вече обяви катего-
рично, че няма да прави предложение. Така 
настоящият зам. главен прокурор ще трябва 
да води „кална битка” със самия себе си. 

В първото си интервю след номинацията 
Гешев омаловажи факта, че ще е единствен 
кандидат, като се сравни с Лаура Кьовеши – 
румънката, която е кандидат за европейски 
главен прокурор.

„Това, че има един кандидат за поста, не оз-
начава, че няма да има състезание.” “И Лаура 
Кьовеши е единствен кандидат, но никой не 
казва, че няма състезание”, каза Гешев пред 
БНТ.

Наред с това настоящият заместник на 
Цацаров 

разкритикува 
политически партии

и бизнесмени, като обясни, че адвока-
тите вземат пари от престъпници, за 
да ги защитават, и именно в това видя 
причината изявени юристи да критику-
ват номинацията му.

Гешев коментира твърденията, че е кан-
дидатура на Бойко Борисов, Сотир Цаца-

ров и Делян Пеевски с 
„поредните болшевишки 
пропагандни клишета”.

„По отношение на 
господин Борисов – не 
споделям виждането на 

да ги наречем десните екстремисти, че за-
конодателната, изпълнителната и съдебната 
власт трябва да са разделени. Принципът 
на разделение на властите е едната част от 
монетата, другата част е взаимодействи-
ето между отделните власти в рамките на 

конституционните правомощия. Така функ-
ционира всяка нормална държава – няма 
как съдебната власт и прокуратурата да по-
стигнат резултат в борбата с корупцията или 
битовата престъпност и какво ли още не, ако 
няма взаимодействие в рамките на закона с 
другите власти. Без МВР и ДАНС прокурорът 
е добре платен деловодител”, каза Гешев.

Той определи Делян Пеевски като 
“представител на законодателната власт”, с 
когото се е виждал веднъж при снемане на 
преписка.

Гешев в битка със себе си за Гешев в битка със себе си за 
главен прокурор. „Като Кьовеши“главен прокурор. „Като Кьовеши“
Кандидатът за наследник на Цацаров не Кандидатът за наследник на Цацаров не 
харесва разделението на властитехаресва разделението на властите

Карикатура на Чавдар Николов
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О
бвиненият за кибератаката в 
НАП Кристиян Бойков отрече 
да е хакерът, пробил систе-
мата на приходната агенция. 

От прокуратурата обаче продължават 

да настояват, че именно той е човекът, 
който е източил данните на над 5 мили-
она българи. Според главния прокурор 
Сотир Цацаров Бойков е изпълнител, а 
поръчителят е друг. В сряда във фирма-
та, за която работи Кристиян, влязоха 
антимафиоти от ГДБОП. Резултатите от 
акцията все още не са ясни.

“Нямам какво да призная, защото съм 
невинен”, каза 20-годишният младеж в 
първото си интервю преди дни. Кристи-
ян Бойков разказа, че е получил нервен 

срив след задържането му. „Има за какво 
да съм притеснен, защото 

цяла България се е 
обърнала срещу мен

Конкретно за случая не се притеснявам 
толкова”, обясни той. „Все още не мога да 
осмисля това, което ми се случва. Страху-
вам се”, призна Кристиян.

Младежът, който прекара 72 часа в 
ареста, а после бе освободен с по-
леко обвинение, разказа, че е имало 
„неудобни въпроси и леки заплахи” по 

време на задържането му. Той обаче 
отказа да сподели подробности от 
разследването. 

И Кристиян, и работодателите му отре-
коха да са извършили атаката и катего-
рично отказаха да разкриптират слу-
жебните си компютри, тъй като на тях се 
съдържат много конфиденциални данни 
за други техни клиенти. От прокуратурата 
обаче обявиха, че са успели да разкрипти-
рат част от информацията.

Според обвинителите от анализирани-
те данни можело да се заключи, че Крис-

тиян е разполагал с базата данни на НАП 
преди разпространението й в интернет. 

Разследването показвало, че младежът 
е извършвал различни търсения по ЕГН-
та в нея. 

Търсени били конкретни 
лица

сред които премиерът Бойко Борисов, 
главният прокурор Сотир Цацаров и 
депутатът от ДПС Делян Пеевски.

Според водещата версия на прокурату-
рата Кристиян е изпълнявал нареждане 
на шефовете си, а фирмата, в която рабо-
ти, се занимава с киберрекет и преследва 
и политически интереси.

На това мнение е и зам. главният проку-
рор и номиниран за нов главен прокурор 
Иван Гешев.

“Ясно е, че този обвиняем е оръдие и 
маша. Фирмата, за която той работи, удря 
фирми, търговски дружества и държавни 
организации и после ги привличат като 
клиенти”, обяви той. 

По думите му случаят със сигурност е 
координирана атака срещу държавата. 
Той обаче все пак допълни, че предстои 
това да бъде доказано.

Младежът се страхува, ГДБОП влезе във Младежът се страхува, ГДБОП влезе във 
фирмата му, подозират я в киберрекетфирмата му, подозират я в киберрекет

НАПлийкс: Обвиненият: Не съм аз. НАПлийкс: Обвиненият: Не съм аз. 
Прокуратурата: Той е и не е самПрокуратурата: Той е и не е сам

Кристиян Бойков Акцията на ГДБОП
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С
лед седмица избор на съдебни за-
седатели във вторник започна про-
цесът срещу Грант Амато – обвинен, 
че убил цялото си семейство заради 

българка, с която се запознал в порносайт с 
камери.

Майката Маргарет Амато е умряла първа в 
този януарски ден, каза прокурорът Стюърт 
Стоун, убита от изстрел в главата, докато 
седяла на бюрото си в домашния офис.

Следващият убит е бащата Чад Амато – с 
два куршума в главата, малко след като се 
прибрал от работа.

Последният убит е братът Коди Амато – в 
лицето, в мига, в който се прибрал от работа 
в семейната къща. 

В откриващите си пледоарии прокурор 
Стоун твърди, че Грант Амато е останал в 
дома си часове след като извършил тройното 
убийство, нареждайки сцената на местоп-
рестъплението, така че да изглежда, че 
престъплението е извършено не от него, а от 
убития Коди.

“Това, което обвиняемият се е опитал да 
направи в този случай, е да нареди сцена 
като за убийство-самоубийство”, каза Стоун.

Но защитата на Грант Амато заяви пред 12-
те съдебни заседатели в Орландо, че 

няма никакви физически 
доказателства

които да свързват клиента им с тройно-
то убийство. А оръжието на престъпле-
нието не е намерено. “Ако не е Грант, 
кой тогава?“ – не е достатъчен правен 

аргумент да осъдите г-н Амато в това 
дело”, каза адвокат Джаред Шапиро на 
съдебните заседатели.

Когато полицаите откриват трите трупа 
в семейния дом, те намират и куршуми, но 
те не са от пистолета, с който е извършено 
убийството, а от този, който Грант слага 
близо до тялото на брат си Коди, твърди 
обвинението. Той произвел четири изстрела, 
за да изглежда, че оръжието е използвано 
в престъплението, и наредил куршумите, 
така че да изглежда, че брат му е истинският 
убиец.

Според прокуратурата мотивът за тройно-
то убийство е 

маниакалното увлечение 
на Грант Амато по 

българката Силвия

с която се запознават в сайт с порнока-
мери. В продължение на около година той 
открадва от семейството си над 200 хиляди 
долара, които изпраща на българката. Тя пък 
му отвръща с еротични и порноклипчета, 
снимки и съобщения. Семейството праща 
Грант Амато в клиника за зависимости от 
порно и го приема обратно в дома им само 
при условие, че той прекрати връзката си със 
Силвия. Това обаче не става, а когато го хва-
щат, че отново си комуникира с българката, 
избухва скандал, който завършва с тройното 
убийство, твърди прокуратурата.

Грант Амато се представил пред Силвия 
като богат покер играч, който карал скъпо 
BMW. Но когато родителите му разбрали за 
кражбата, те казали на Силвия истината и 
така прекратили връзката му с нея, твърди 
прокурор Стоун. “За него това е било краят 

на света. Нямало е повече 
нищо, за което да живее, и 
бил бесен на семейството 
си, че са сринали неговия 
свят”, каза Стоун на съдеб-
ните заседатели.

Според него часове след 
убийството Амато напуснал 
къщата и отишъл на пар-
кинга на близък магазин. 
Там използвал безплатната 
Wi-fi  мрежа и от кредитната 
карта на брат си изпратил 
600 долара на Силвия. 
“Толкова е бил обзет от тази 
жена. И точно за това е този 
процес”, обяви прокурор 
Стоун.

Но адвокат Шапиро 
посочи, че освен липсата на 

физически доказателства срещу Грант Амато 
може да има и 

друго обяснение за 
тройното убийство

В домът е открита “престъпна комбинация” 
от оръжия, наркотици и амуниции, както и 
система за отглеждане на марихуана. Според 
Шапиро Грант Амато не бил и експерт по 
оръжията, което предизвика присмех у 
някои от неговото семейство. Съдия Джесика 
Рексидлър изпрати съдебните заседатели в 
стаичката им и предупреди присъстващите 
в залата да не правят коментари. А шериф 
разговаря с бабата на Грант – Глория Амато, 
която присъстваше на делото.

Процесът се очаква да продължи поне две 
седмици, а последното може да намерите на 
www.BG-VOICE.com.

Започна процесът срещу мъжа, изпратил Започна процесът срещу мъжа, изпратил 
$200,000 на българка от порносайт$200,000 на българка от порносайт

Прокуратурата: Опитал се да хвърли Прокуратурата: Опитал се да хвърли 
вината върху убития си братвината върху убития си брат

ДЕЛОТО СРЕЩУ ГРАНТ АМАТО

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Сн.: Рикардо Букеда/Orlando Sentinel/АП/БТА
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKEDBG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

М
ъртвопиян български шофьор 
на тир бе арестуван след поли-
цейско преследване по една от 
магистралите в Италия.  

Мъжът карал камиона на зигзаг в три 
ленти и предизвикал 5-километрова гонка 
с полицията. Накрая бил заловен, след като 
катастрофирал в стените на тунела „Нови-
лара”. Полицейските екипи се натъкнали на 
небивала гледка – предните седалки на тира 
били засипани с множество празни бутилки 
от алкохол. 

Инцидентът е станал на 16 юли към 19 
часа на магистралния път А-14 
в района между крайбрежните 
градове Пезаро и Фано. Сигна-
лът е подаден от движещи се 
по аутобана, които били силно 
обезпокоени от поведението 
на тир с български регис-
трационен номер. Камионът, 
тежащ над 40 тона, буквално

криволичел из 
трите платна

на магистралата. 
На сигнала веднага са се от-

зовали пътни полицаи, които 
обезопасили движението и 
започнали да подават светлин-
на и звукова сигнализация на 

шофьора на тира да спре. Той обаче не се 
подчинил. Гонката продължила около 5 ки-
лометра, когато българският камион, отново 
на зигзаг, навлязъл в тунела „Новилара” и се 
ударил в стените на конструкцията. 

Дори след силния сблъсък шофьорът 
на тира се опитал да продължи, но друг 

камион, станал свидетел на случващото 
се, реагирал и запречил пътя му. След като 
тирът спрял, от кабината му едвам бил из-
каран мъртвопияният българин, който бил 
пред припадък.

Мъжът пътувал сам в кабината. Той бил 
подложен на алкохолен тест, който е отчел 

ниво на алкохол в кръвта от 3,35 (g/l)”. Запо-
чнало е наказателно производство срещу 
него за шофиране в нетрезво състояние и 
катастрофа в условията на пиянство. Отнет 
е лицензът му, а тирът, собственост на 
пловдивска фирма превозвач, за момента е 
спрян от движение.

Шофьорската кабина била пълна с празни Шофьорската кабина била пълна с празни 
кенчета и бутилки от алкохолкенчета и бутилки от алкохол

На зигзаг в 3 ленти – мъртвопиян На зигзаг в 3 ленти – мъртвопиян 
български тираджия в Италиябългарски тираджия в Италия

Тирът на задържания шофьор Празните бутилки алкохол в кабината
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С
лед съдебно дело във 
федерален съд в Чикаго 
българинът Цветомир 
Симеонов ще бъде 
екстрадиран в България. 
Съдийката по делото 

Шийла Финиган прецени, че българска-
та държава е предоставила достатъчно 
доказателства, че Симеонов е извър-
шил престъпление, осъден е за него, 
но не е лежал и ден в затвора, защото 
избягал в Америка. 

Според обвинението в Чикаго 

Симеонов бил задържан 
от ГДБОП 

в дома си в Казанлък на 20 
декември 2001 г. след получен 
сигнал предния ден, че той и 
още един мъж (Румен Йоргов) 
ще продават в района пис-
толети „Макаров“. Симеонов 
бил известен на българските 
спецслужби за участие в канал 
за производство и продажба 
на оръжия в други градове в 
страната.

При акцията в мазето на 
жилището полицаите открили 
и Симеонов, и Йоргов, които 
почиствали разглобени части 
за пистолети. Оръжията, чети-
ри на брой, заедно с различни 
инструменти били иззети. 
Конфискувани са и пакети с 
бяло и жълто вещество, за 
които по-късно се установява, 
че се използвали за оксидация. 
Симеонов и съучастникът му 
били арестувани. Направени са снимки 
и видео за доказателствен материал.

В хода на разследването българската 
прокуратура установява, че иззетите 
оръжия били

газови пистолети, 
пригодени за стрелба с 

патрони
На мястото на газовата тръба Си-

меонов и Йоргов поставяли патрон-
даши, предназначени за пистолетите 
„Макаров“. В съда експерт свидетел-
ства, че така сглобените пистолети 
имат нужда само от малки настройки, 
след което могат да се използват за 
стрелба срещу живи мишени. Той по-
сочил също, че имало следи от опит 
за изтриване на серийните номера на 
оръжията. 

Собственик на оръжеен магазин в 
Казанлък свидетелства, че Симеонов и 
Йоргов закупили от него 4 газови пис-
толета на 18 декември 2001 г. Те били 
със същите серийни номера като тези 
в жилището на Симеонов. Продавачът 
свидетелствал още, че Симеонов е ку-
пувал газови оръжия и преди и досега 
се е сдобил минимум с 25 пистолета. 

Други свидетели дали показания за 
предишни пъти, когато Симеонов е 
продавал оръжия.

Българският съд осъжда Симеонов 
през ноември 2004 г. в негово отсъст-
вие за незаконно притежание и про-
изводство на оръжия. Присъдата му е 
7 години и 6 месеца затвор. Симеонов 
обаче се явил само на първите пет 
заседания от делото срещу него, а след 
това присъствал негов адвокат. През 
2006-а българските власти издават 
заповед за задържането му, а после е 
обявен за издирване и с червена бюле-
тина на Интерпол.

Симеонов успял да 
избяга в САЩ и да поиска 

убежище
Бил е арестуван в Чикаго на 19 април 

тази година заради исканата екстради-
ция. България е изпратила и обяснение 
с постановлението за давността на 
присъдата на Симеонов, а именно, че тя 
изтича на 22 декември 2019 година, ако 
той не е започнал да я излежава. През 
2013 г. в медиите се появи информация 
за емигрант от Кърджали в Чикаго, 
който твърди, че разполага с подробна 
информация за издирвания от години 
от Интерпол Цветомир Симеонов.

Кърджалиецът предостави актуални 
снимки на Симеонов. Той твърди, че 
Симеонов е успял да избяга с паспорта 
на брат си през Холандия.

Източникът твърдеше, че 

издирваният живеел в 
чикагското предградие 

Дес Плейнс
на улица Beau Drive #930. “И тук понеже 
никой нищо не знае, се жени за българ-
ка, за да вземе американски документи”, 
посочи дългогодишният емигрант в 

Чикаго.
Той твърди още, че издир-

ваният с червена бюлетина 
Симеонов е основал собствена 
транспортна компания за пре-
вози на товари в цяла Америка.

В съда Симеонов протес-
тирал срещу екстрадицията 
с твърдението, че България 
не е представила нужните за 
експулсирането му доказател-
ства. В чикагския съд негови-
те адвокати настояват, че той 
не може да бъде екстрадиран, 
докато не се разгледа молбата 
му за убежище, което щяло 
да се случи някъде през тази 
есен. В допълнение те обясняват, че 
той искал закрила от американската 
държава заради страх от много спе-
цифично нещо – факта, че шефът му 
(Йоргов, с когото той бил арестуван) 
бил мафиот и го заплашил, че ще го 
убие, като го принудил да поеме цяла-
та вина за производството и притежа-
нието на газовите пистолети. 

Освен това защитниците на Симеонов 
заявяват, че изпратените от България 
материали са непълни, тъй като липс-
вали детайли за съдебния процес, за 

свидетелите, които се явили, а и нямало 
обосновка за издадената присъда.

Съдийката Шийла Финиган постано-
ви, че България е представила доста-
тъчно доказателства за екстрадицията 
и че кандидатите за убежище в САЩ 
могат да бъдат екстрадирани в други 
държави заради неполитически или 
криминални деяния, където да бъдат 
съдени. С това заключението на съда 
е, че Симеонов ще получи заповед 
за екстрадиция и ще бъде върнат в 
България.

Българин от Казанлък избягал Българин от Казанлък избягал 
в САЩ  заради присъда. в САЩ  заради присъда. 

Връщат гоВръщат го

Цветомир Симеонов бил задържан през 2001 Цветомир Симеонов бил задържан през 2001 
г. от ГДБОП за продажба на оръжиег. от ГДБОП за продажба на оръжие

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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И
миграционните власти са 
задържали едва 35 души 
без легален статут като 
част от операцията за ма-

сови арести и депортации, обявена 
от Доналд Тръмп, съобщават от ICE.

Агентите бяха набелязали над 
2,000 семейства, които са с на-
редени депортации, но данните 
показват, че извършените арести 
са далеч от планираните.

От 35-те задържани в операцията 
18 са били членове на семейства с 
депортации, а другите 17 са се ока-
зали на грешното място в грешния 
момент и също са били прибрани, 
съобщи директорът на ICE Матю 
Албенс пред репортери.

Доналд Тръмп обаче се похвали 
през миналата седмица, че опера-

цията е била “много успешна”.
Албенс отказа да съобщи в кои 

точно градове и кога са извършени 
арестите.

Според него малкият брой за-
държани се дължи на тропическата 
буря, която премина през Флори-
да, безопасността на агентите и 
увеличеното внимание върху акци-
ята, което е довело до преместване 
на имигрантите, или пък отказа им 
да се излязат от домовете.

Албенс обаче каза, че арестите 
на хора с наредена депортация 
ще продължи и през следващите 
седмици. “Ние сме търпеливи и ще 
продължим да преследваме тези 
случаи. Те може да са избегнали 
ареста засега, но ние ще продъл-
жим да работим по тези случаи”, 
категоричен е Албенс.

Въпреки слабите резултати от 
акцията те успяха да всеят страх в 
имигрантските общности. 

Много от хората без статут си 
останаха по домовете – не отидоха 
на работа и не заведоха децата си 
на училище, звъняха по горещи 
линии на адвокати и се запознава-
ха с правата си, ако ICE се появи на 
вратата им.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Едва 35 задържани в акцията за Едва 35 задържани в акцията за 
масови арести и депортации на Тръмпмасови арести и депортации на Тръмп

САЩ ще депортират мигранти 
по бърза процедура

Администрацията на Доналд Тръмп 
въвежда бърза процедура за 
депортиране на мигранти, която ще 

заобикаля съдебната инстанция.
Според новите правила мигрантите, 

които не могат да докажат продължителен 
престой от над две години в страната, 
могат да бъдат незабавно депортирани.

Досега бързото депортиране се прила-
гаше само са лица, задържани край грани-
цата и престояли в САЩ под две седмици.

Според правозащитници процедурата, 
която влиза в сила веднага след публику-
ването й във вторник, може да обхване 
стотици хиляди хора.

По думите на секретаря по вътрешна 
сигурност Кевин Макалийнан промяната 
„е необходим отговор на настоящата имиг-
рационна криза” и ще облекчи проблема 
край границата.

Правозащитници обявиха, че ще оспо-
рят новото правило в съда.



BG ТЕЛЕГРАФ
Правителството подкрепя Правителството подкрепя 
Лаура КьовешиЛаура Кьовеши

България ще подкрепи румънката Лаура Кьо-
веши за европейски главен прокурор. Това 
потвърдиха от правителствената пресслужба.

До неотдавна Лаура Кьовеши оглавяваше румънската 
антикорупционна агенция. Освен нея за новия пост се 
състезаваше и французинът Жан-Франсоа Бонер, но тази седмица кандидатурата 
му беше оттеглена и Франция декларира подкрепа за румънката.

Окончателното решение трябва да бъде утвърдено от Европейския съвет и 
Европарламента. Европейската прокуратура трябва да заработи до края на след-
ващата година. Тя ще има право да разследва престъпления, засягащи бюджета 
на ЕС като корупция, пране на пари и трансгранични измами с ДДС.

България – първа на България – първа на 
Балканите с F-16 Block 70Балканите с F-16 Block 70

С покупката на F-16 Block 70 ние ще бъдем първата дър-
жава на Балканите, която ще има такъв самолет, заяви 
министърът на отбраната Красимир Каракачанов.

„С тези финансови възможности, които има България, този 
избор на самолет е най-добрият“, заяви Каракачанов, защита-
вайки необходимостта от сделката.

„За мен елементарният популизъм да изчисляваме колко лева би увеличило 
това пенсиите просто е несъстоятелен. Няма просперираща държава, която няма 
надеждна сигурност и надеждна армия”, заяви министърът.

Според него техническите качества на F-16 Block 70 прави самолета най-до-
брия избор за страната ни по отношение цена-качество.

Дезинфекцират магистрала Дезинфекцират магистрала 
заради чума по свинетезаради чума по свинете
Екипи извършиха дезинфекция по паркингите на 

АМ „Тракия” в отсечката между областите Стара 
Загора, Сливен и Ямбол. Освен на магистралите 

честа дезинфекция и почистване на контейнерите за 
боклук се извършва и на проходите „Републикански“ и 
„Шипка“, както и на първокласните пътища в Староза-
горска област. Превантивните мерки се налагат заради 
африканската чума по свинете.

Старозагорска област е втора по отглеждане на прасета в страната и опазване-
то на фермите от африканската чума е от изключително икономическо значение 
за региона, каза областният управител Гергана Микова.

Предотвратиха хакерска Предотвратиха хакерска 
атакаатака

Опит за хакерска атака е направен в 
Комисията за защита на личните данни, 
потвърди председателят й Венцислав 

Караджов.
Опитът е направен през безжичната Wi-Fi мре-

жа на комисията, което означава, че извършите-
лят физически е бил в района на сградата й, за да 
се опита да извърши хакерска атака в системата.

Караджов подчерта, че атаката е спряна и 
затова не може да каже дали целта е бил сайтът на комисията или базата данни. 
Според него това е целенасочен опит за саботаж на работата на комисията.

Чуждият бизнес избягва Чуждият бизнес избягва 
БългарияБългария
Чуждият бизнес продължава да се оттегля 

от България. Това показват данни на БНБ 
на фона на помръкналите надежди, че 

страната ще привлече голям външен инвеститор 
като „Фолксваген“. За първите пет месеца на тази 
година нетните инвестиции са на минус с 55.9 млн. евро, като обемът им е със 
147.1 млн. евро по-малък от отчетените вложения за същия период на миналата 
година. Само за май 2019 г. потокът е отрицателен и възлиза на 2.8 млн. евро, 
докато преди година е бил на плюс с 80.5 млн. евро. Растат и преките инвести-
ции на български компании в чужбина – 164.4 млн. евро при 96 млн. евро за 
същия период на миналата година.
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В
секи имигрант в Америка, 
който получи право да 
стане гражданин, трябва 
първо да издържи устен 
тест за устройството и ис-
торията на САЩ и англий-

ски език, известен като Citizenship Test. 
В момента той

съдържа 100 въпроса в 
три категории

Те са за американско правителство, 
американска история и граждански въ-
проси. Питанията са от типа на: „Колко 

сенатори има в Конгреса?“, Какво пред-
ставлява правото на свобода според 
първата поправка в конституцията?“, 
„Защо някои щати имат повече конгрес-
мени в Долната камара?“ или „Защо аме-
риканският флаг има 13 ленти?“ Според 
някои проучвания въпросите в теста 
затрудняват дори американците. Анке-
та от 2018 г. показва, че само една трета 
от родените в САЩ биха го издържали. 
Отговорите са достъпни онлайн на 
страницата на службата по имиграция 
(USCIS) и в други сайтове, като в някои 
версии има също допълнителни кратки 
обяснения. За последно този тест е бил 
обновен през 2008 г. При явяването си 
на интервю за гражданство (натура-
лизация) освен всички други въпроси 
всеки имигрант трябва да отговори на 
поне 6 от зададените му 10 въпроса от 
теста за гражданство и да издържи и 
тест по английски. Според агенцията 
по имиграция 90% от явяващите се на 
изпита се справят с него успешно.

От меморандума на директора на 
USCIS Кен Кучинели става ясно, че ще се 
обърне особено внимание на проме-
ните в теста по английски език – това 

е споменато няколко пъти. Привърже-
ниците на ограничаване на имиграци-
ята в САЩ искат английският да бъде 
обявен за официален език на страната. 
Възможно е хардлайнерите в екипа на 
Тръмп да искат

да направят изпита по 
английски език по-труден

за да ограничат хората, които могат да 

го преминат.
Тестът се контролира от изпълни-

телната власт  (т.е. администрацията на 
президента) и се обновява периодично. 
Исканите от президента Тръмп и не-
говата администрация промени идват 
след многото му опити да ограничи 
имиграционната вълна в Америка. Той 
вече ограничи броя на бежанците от 
Сирия, наложи забрана за приемане 
на имигранти от 6 други мюсюлмански 
страни, продължава да опитва да про-
кара закон за стена с Мексико, промени 
условията за получаване на бежански 
статут и предложи въвеждане на точко-
ва система за имиграция и премахване 
на лотарията „Зелена карта”.

Критици на идеята за промяна на 
теста казват, че най-вероятно се цели 
изпитът да стане по-труден от досега и 
да затруднява повече хора.

Директорът на агенцията за имигра-
ция Кен Кучинели обаче отхвърли тези 
обвинения. „Като че ли всички смятат, 
че тази промяна има по-висши цели. 
Всички те ще бъдат разочаровани, ко-
гато видят, че ще има просто малко по-
различна версия на досегашния тест.“ 

Въпросникът има нужда от освежаване, 
казват от администрацията на Тръмп. 
Според служителите това означава, че 
може да се извадят някои въпроси и 
на тяхно място да се сложат други от 
версиите на изпита от двете предишни 
версии от 2000 и 2008 година.

Новата версия на теста ще влезе в 
сила още преди края на мандата на 
Тръмп, като

въпросите ще бъдат 
показани през есента

за да може явяващите по тях да се 
подготвят. Според Кучинели подо-
брението на теста ще помогне на 
потенциалните нови граждани на 
страната да разберат напълно смисъ-
ла на американското гражданство и 
„ценностите, които обединяват всички 
американци“.

Администрацията на Тръмп Администрацията на Тръмп 
планира да промени планира да промени теста за теста за 
гражданствогражданство

Критици на идеята смятат, че е възможно Критици на идеята смятат, че е възможно 
изпитът да стане по-труденизпитът да стане по-труден

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Н
евижданата от години 
жега, която обхвана 
половин Америка, взе 11 
жертви. Метеоролозите 
предупреждаваха още 
от четвъртък и петък, че 

излизането навън е опасно за здравето 
както на хората, така и на животните. 
Горещото време обхвана щатите от 
Канзас до Ню Йорк на изток, та чак до 
Масачузетс на север. 

В Ню Йорк и Балтимор бе 
обявен код червено

Заради жегата в Голямата ябълка 
отмениха годишния триатлон, а също 
и фестивала OZY, на който трябваше да 

пее Джони Леджънд. Там температу-
рите достигнаха 34°С (94°F) в събота и 
неделя. А се чувстваха като 41°С (106°F). 

Много хора се разсъблякоха направо 
на тревата, за да потърсят спасение от 
силния припек. В Балтимор градусите 

бяха 37°С (100°F),  а се чувстваха като 
44°С (112°F), на месата дори като 46°С 
(115°F).

Заради жегата асфалтът на пътища-
та на места се напука и това създаде 
огромни трафици. Такава беше ситуаци-
ята с магистрала I-299 край Сиукс сити 
в Южна Дакота и с две големи пътни 
артерии в Канзас.

Жегите принудиха дори полицията 
по места да спре работа по всички 
криминални случаи и дори да помоли 
престъпниците да „отложат дейността 
си“ до неделя. 

Първите данни за починали хора 
бяха в събота за трима души – двама в 
Мериленд и един в Арканзас – бивш иг-
рач на отбора по американски футбол 
New York Giants. После се установи, че 
жертвите в Мериленд са четирима. В 
Аризона също беше намерен починал 
мъж, за когото бе съобщено, че е техник 
на климатична техника. 

Мъж на 54 години и жена на 71 

Температурите в някои райони стигнаха до Температурите в някои райони стигнаха до 
37°С, които се чувстваха като 46°С37°С, които се чувстваха като 46°С

Жестока жега в Америка Жестока жега в Америка 
взе живота на 11 душивзе живота на 11 души

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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години 

са починали и в района на 
Чикаго

също в събота. В Чикаго бяха измерени 
рекордни температури, невиждани от 
24 години насам. Заради жегата много 
от плажовете по езерото Мичиган бяха 
затворени, бяха създадени центрове 
за охлаждане, бяха пуснати автобуси с 
работещи климатици. Българи в северо-
западните предградия споделиха във 
фейсбук, че температурата при тях е 
34°С, но създава усещането за 48°С. 
Животните в зоокъта в предградието 
Брукфийлд получиха ледени близалки 
за разхлаждане. Подобна жега през 

1995 г. взе живота на 739 души. Тогава 
живакът се закова на  42°С (109°F). В по-
неделник пък жителите трябваше да се 
съобразяват с друг каприз на времето – 
огромни вълни от над два метра заляха 
брега на езерото Мичиган и не оставиха 
много площ от плажната ивица, нито 
пък от асфалта по алеите, където хората 
да могат да потичат.

Жена на 32 години почина
след като в събота около 2 часа следо-
бед е била намерена в безсъзнание в 
парка Грейт Фолс, който е недалеч от 
столицата Вашингтон. Тя била откарана 
в най-близката болница с вертолет и 
починала в болничното заведение в 

неделя. Заради рекордните жеги във 
Вашингтон също се принудиха да акти-
вират спешен план за действие. В събо-
та живакът там стигна до 36°С (97°F), а в 
неделя се покачи до 37°С (98°F). Хората 
обаче усещаха горещата вълна като 
41°С (107°F).

Младеж на 18 години почина на 
баскетболно игрище в Мемфис, след 
като играл любимата си игра в събота. 
Минувачи го видели как припада и се 
обадили на 911. Пристигналите на мяс-
то парамедици приложили изкуствено 
дишане на младежа, но не успели да го 
спасят. Реалната температура в Мемфис 
беше 35°С (95°F), но задухът правеше 
въздуха горещ като при 40°С (100°F).

И във Филаделфия 
регистрираха първа 

жертва
за летния сезон. Там става дума за мъж 
на 72 години. Властите не дават ин-
формация за детайлите около смъртта 
му. Термометрите във Филаделфия 
показваха 36°С  (97°F) в събота и неделя, 
но чувството беше като за 42°С (109°F). 
През 1993 г. заради високите темпера-
тури в града умряха 118 души. 

В  неделя силна гръмотевична буря 
остави без електричество над 4600 
души на Източния бряг. Стихията удари 
Ди Си, както и части от Мериленд и 
Вирджиния. Отделно от тази бройка 
във Вирджиния сигнализираха за 
още 14,500 души, засегнати от същия 
проблем. Проблеми с тока имаше и в 
Ню Йорк. Някои жители на кварталите 
Бруклин, Куинс и Лонг Айлънд бяха 
без ток както в събота, така и в неделя. 
Засегнати са били повече от 30 хиляди 
души.

Мълнии пък са ранили 8 души във 
Флорида в неделя следобед, като един 
от тях е с опасност за живота. Там же-
гата през деня се чувстваше като 43°С 
(110°F). Метеоролозите казват, че през 
август температурите в целия слънчев 
щат ще са много по-високи от средното 
за сезона. 

В понеделник вечерта бури в Ню 
Йорк отново оставиха около 50 хил. 
жители без ток, а 

някои от магистралите се 
наводниха

Прогнозите са до края на седмицата 
времето да се поуспокои и температу-
рите да паднат, както и да няма толкова 
интензивни валежи.



Отмениха тавана на дългаОтмениха тавана на дълга

Белият дом и лидерите на Конгреса постигнаха 
споразумение за временна отмяна на тавана за 
дълга на федералното правителство за период 

от две години и приемане на бюджета. 
Споразумението трябва да бъде гласувано от Конгре-

са. Ако бъде прието, то ще предотврати опасността от де-
фолт на американското правителство по суверенния му 
дълг поне до юли 2021 година, както и поредно скъпо-
струващо спиране на работата на федералните агенции.

Таванът на дълга е законодателно въведено ограничение за размера на задъл-
женията, които федералното правителство може да поема, и в момента е 22 трлн. 
долара. Без повишаване на тази граница Министерството на финансите не би могло 
да заема пари от пазарите, за да плаща разходите на правителството.

Индия не иска Индия не иска 
посредничество от Тръмппосредничество от Тръмп
Индия отхвърли предложението на президента Доналд 

Тръмп да посредничи между Делхи и Исламабад в конфли-
кта в Кашмир и отрече твърдението на Тръмп, че индийски-

ят премиер поискал помощ от САЩ за уреждане на конфликта.
На среща в Белия дом с пакистанския премиер Имран Хан Тръмп каза, 

че „би било чудесно да бъде посредник”. Той добави, че индийският пре-
миер Нарендра Моди го помолил да съдейства за решаване на 70-годишния конфликт.

Говорителят на индийското външно министерство Равеш Кунар написа в туит-
ър веднага след изявленията на Тръмп, че такава молба не е отправяна от Моди. 
„Последователната позиция на Индия е, че всички неуредени въпроси с Пакистан 
се обсъждат само на двустранна основа”, добави Кувал.

„Хуавей“ помагал на Северна „Хуавей“ помагал на Северна 
КореяКорея
Китайският концерн „Хуавей“ тайно е 

помагал на Северна Корея да изгради и 
поддържа безжичната си интернет мрежа 

за граждански цели. Телекомуникационният 
гигант си е партнирал с китайска държавна 
компания „Панда интернешънъл информейшън 
текнолъджи“. Подобно поведение повдига въпроса дали „Хуавей“, която използ-
ва американски технологии при компонентите си, е нарушила американските 
ограничения върху износа, за да снабдява Пхенян с оборудване.

„Майкрософт“ плаща 25 млн. „Майкрософт“ плаща 25 млн. 
долара за споразумениядолара за споразумения
Американският софтуерен гигант „Майкрософт“ ще плати над 

25 млн. долара за извънсъдебно уреждане на обвинения, 
включващи корупционна схема в унгарския му офис и още три 

подразделения в чужбина. 
Американската Комисия за ценните книжа и фондовите борси съ-

общи, че „Майкрософт“ ще плати около 16,6 млн. долара по обвинения 
в нарушаване на антикорупционното законодателство, включващо подразделенията на 
компанията в Унгария, Саудитска Арабия, Тайланд и Турция. 

Министерството на правосъдието посочи, че концернът ще плати и 8,75 млн. долара като 
глоба за наказателни правонарушения, произтичащи от унгарската схема за уреждане на 
търгове и корупция. 

Компанията е продавала свои стоки със значително намаление на частни компании, 
които след това са ги препродавали на унгарски правителствени агенции по цени, близки до 
реалните.

Помпео с похвали към Помпео с похвали към 
МексикоМексико

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео похвали 
Мексико за намаляването на нелегалната имиграция. 
Той направи това при посещение в Мексико.

Първоначалните индикации са, че мексиканските усилия 
„водят до намаляване на потоците от нелегални имигранти 
по южната граница на САЩ”, заяви американският Държавен департамент.

Двете страни постигнаха споразумение, според което Мексико се съгласи да положи 
по-големи усилия да не допуска миграция от Централна Америка към САЩ и така да 
избегне наказателни мита, каквито президентът Доналд Тръмп заплаши, че ще въведе.

Сред мерките, които Мексико предприе, беше това да разположи войници по грани-
ците си със САЩ и Гватемала.

US ТЕЛЕГРАФ
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СТИВ ПИЙПЪЛС, ЗИЙК МИЛЪР
Асошиейтед прес

П
резидентът на САЩ 
Доналд Тръмп поставя 
расовата враждебност в 
центъра на кампанията 
си за преизбиране и 
дори някои от неговите 

критици смятат, че това може да му 
помогне да спечели втори мандат. 

Всяка успешна модерна президентска 
кампания се базира на презумпцията за 
привличане, спечелване на избиратели 
извън електоралното ядро от твърди 
поддръжници. Тръмп обаче избира пътя 
на внасянето на разделения, изхождай-
ки от убеждението си, че поляризира-
ната страна, която ръководи, просто ще 
направи своя избор кого да подкрепи 
въз основа на теми като расата.

През миналата седмица той засили 
нападките си срещу 4-те млади цветно-
кожи парламентаристки по време на 
предизборен митинг в Грийнвил, щата 

Северна Каролина. 

Тълпата отвърна с 
възгласи: „Изгонете я!” 

за всяка от тях, повтаряйки като ехо 
туитовете на Тръмп през уикенда, в 
които той писа, че въпросните депутат-
ки – всички те американски гражданки, 
трябва „да се върнат” в страните, от 
които са дошли.

„Мисля, че наистина печеля полити-
ческата битка – каза Тръмп в Белия дом. 
– Мисля, че я печеля решително.”

Нито един кандидат за президент след 
кампанията на Джордж Уолъс през 1968 
г. – и, разбира се, нито един действащ 
президент не е поставял расовата поля-
ризация в центъра на призивите си към 
избирателите. Въпреки че изявленията 
на Тръмп предизвикаха възмущение и 
дори порицаваща резолюция в Камара-
та на представителите, президентът и 
екипът на неговата кампания са убедени, 
че тази стратегия носи много повече 
преимущества, отколкото рискове. 

„Независимо дали неговите туитове са 

расистки или не – не казвам, че те не са, 
той постига медиен ефект, като превръ-
ща тези изключително либерални, глу-
пави парламентаристки социалистки в 
лице на Демократическата партия – каза 
Тери Съливан, чест критик на Тръмп, 
който оглавяваше кандидатпрезидент-
ската кампания на друг републиканец 
– сенатора Марко Рубио, през 2016 г. – 
Това, което той прави сега, е тъжно, но е 
хитра политика.”

И все пак този подход е 

свързан с очевидни 
опасности

Образованите избиратели от предгради-
ята, особено жените, завършили колеж, и 
малцинствата в ключови щати като Пенсил-
вания, Мичиган и Уисконсин, вече заплаш-
ват с бунт срещу президента републиканец. 
Тръмп смята, че неговата подстрекателска 
реторика ще засили подкрепата му сред 
бялата работническа класа и ще привлече 
нова група от разочаровани избиратели, 
които се страхуват от културните промени, 
протичащи в Америка.

Този подход вероятно ще се натъкне на 

силни „насрещни ветрове” в тези три клю-
чови за предизборната битка щати, които 
той спечели с общо мнозинство от 78 000 
гласа през 2016 г. Демократите ще се целят 
много по-агресивно в гласовете на жените 
и на малцинствата. Повечето анализатори 
приемат, че потенциалният електорат на 
клонящите към демократите избиратели е 
по-голям, ако те излязат да гласуват. Тръмп 
залага на това те да не излязат. 

Президентът доказано владее умение-
то да прилепва 

етикет на герой 
злосторник

и сега се фокусира върху законодателки-
те демократки Александрия Окасио-Кор-
тес от Ню Йорк, Илхан Омар от Минесота, 
Аяна Пресли от Масачузетс и Рашида 
Тлаиб от Мичиган, вместо върху някой от 
кандидатите за президент на демокра-
тите. Предизвикателството пред него е 
дали ще може успешно да поддържа тази 
линия през следващите 16 месеца. 

Тръмп каза на свои помощници тази 
седмица, че чрез този предизвикал 

толкова дебати казус е успял да затвърди 
имиджа на 4-те прогресивни депутатки 
като лица на Демократическата партия и 
е убеден, че това е укрепило шансовете 
му за преизбиране. Президентът не само 
че не отстъпва от думите си, ами той и 
неговата партия сега представят законо-
дателките демократки от малцинствата 
като истинските расисти. 

„Сега те са водещите, най-видимите 
демократи от камарата, които вече са 
свързани с тези ожесточеност и омраза”, 
похвали се Тръмп в туитър. 

Помощниците и съюзниците на Тръмп 
признават, че много избиратели може 
да възразяват срещу изявленията на 
президента, но за онези избиратели, от 
които те се нуждаят през 2020 г., това 
всъщност може да се окаже стимулиращ 
фактор. 

Тези, които вече са убедени, че Тръмп 
е расист и негоден за президент, така 
или иначе няма да гласуват за него. Що 
се отнася до избирателите, които се 
колебаят, екипът на Тръмп смята, че те 
може да бъдат достатъчно отблъснати 
чрез внушаване на страх от прогресив-

ната програма и да гласуват за Тръмп 
или 

в най-лошия случай да си 
останат вкъщи 

обезсърчени, че никоя партия не по-
ставя техните проблеми. А за мнозина 
други, които изобщо не гласуваха пред 
2016 г., има надежда, че неговото дра-
матично президентство плюс страха 
от левия уклон на демократите ще ги 
накара да се явят пред урните. 

Съюзниците на Тръмп казват, че 
според тях много избиратели – както 
републиканци, така и демократи – се 
отнасят хладно през 2019 г. към т. нар. 
култура на съпричастност.

Центърът за социологически проуч-
вания „Пю” констатира през май, че 8 
от 10 републиканци смятат, че твърде 
много хора днес са прекалено обидчи-
ви от думи. Същото са казали и 4 от 10 
демократи...

Спада процентът на американците, 
които смятат, че откритостта на страна-
та към хората от цял свят е „от ключово 
значение за самовъзприемането ни 
като нация”, сочи ново проучване на 
„Пю”. То констатира, че 62 на сто от 
американците смятат отвореността 
към другите по света за изключително 
важна – спад с 6 процентни пункта за 
последните 10 месеца.

Расовата враждебност – козът Расовата враждебност – козът 
на Тръмп за втори мандатна Тръмп за втори мандат
Той смята, че подстрекателската му Той смята, че подстрекателската му 
реторика ще засили подкрепата за негореторика ще засили подкрепата за него

Чернокожите депутатки Рашида Тлаиб, Илхан Омар, Аяна Пресли и Александрия Окасио-Корте
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И
стинските мъже били на 
изчезване? Не и според 
Марио Марков. Проду-
центът, режисьор, сцена-
рист и писател от някол-
ко десетилетия разказва 

страховити приказки за канибали и 
злато, пазено от крокодили; приказки 
за мъжеството, за победата на човеш-
кия дух над нечовешките препятствия и 
страха. Той не е продуцент като другите. 
Не хленчи и не се оправдава с липса на 
пари за филмите си. Не седи зад бюро, 
а води екипа си по адски опасни места, 
където, хайде, дори да не бъде изяден 
от канибали или крокодили, не е ясно 
дали ще се върне жив и здрав. Камерата 
му се промушва там, където никога не е 
стъпвал крак на бял човек.

Магията на киното го грабва още от 
ранно детство. „Роден съм в средата 
на миналия век в центъра на София – 
разказва той. – Около нас имаше четири 
кина и след играта по павираните улици 

всеки ден се вмъквахме 

без билет
на някоя прожекция. Не си спомням 
точно на колко години гледах първия 
си филм, но бях съвсем малък. Някои ги 
гледахме по 10 пъти.” След гимназията 
страстта по киното е още по-силна. В 
София няма още кинофакултет и той 
работи първо като осветител в БНТ, 
а после печели конкурс за асистент-
оператор в студия „Време“. Постепенно 
преминава през цялата професионална 
стълбица.

Големият късмет в живота му е да 
бъде оператор на Стоян Енев и Милан 
Огнянов, с които обикаля света и снима 
филми за Лигата на Червения кръст в 
Женева. Тримата са по всички горещи 
точки на планетата – от Долината на 
глинените гърнета в Лаос до Пол Пот 
в Камбоджа, от пигмеите в Африка до 
големите земетресения в Турция и 
Афганистан, от войната в Близкия изток 
до тази в Индокитай. След промените 
Марков регистрира филмова агенция 
„Синис”. За филма „Обречените“, за 

последното правителство на Муравиев, 
заедно с режисьора Атанас Киряков 
печелят „Златна роза“. Наскоро с голям 
успех протече премиерата на филма 
му „Да надскочиш съдбата“, посветен 
на най-големия дарител в сферата на 
образованието Минко Балкански. Но 
голямата му страст са 

девствените земи на 
Папуа-Нова Гвинея

зародила се в началото на 90-те, когато 
снима заедно с колеги 7-сериен филм 
за Големия подводен риф в Австралия. 
Там среща за пръв път българина злато-
търсач Любо Тодоров.

Преди 6 години в 4 поредни пътува-
ния до Папуа-Нова Гвинея той прави 
документалния филм „Последният път 
на крокодила“ по негов сценарий и 
с режисьор Панчо Цанков, с когото и 
до днес са успешен тандем. Филмът е 
посветен на Любо Тодоров, който живее 
на острова. Вдъхновен от златотърсача, 
Марио Марков пише книгата „Дългият 

сън на крокодила“, в която разказва за 
уникалния му живот, достоен за прик-
люченски роман.

Любо емигрира преди промените, 
воден от жаждата за свобода. Минава 
границата на Калотина и преплува за 
една нощ Aдриатическо море въпреки 
бурятa и опасността от многото кръ-
вожадни акули. След престой в лагер в 
Италия заминава за Австралия, където 
си изкарва прехраната с доста рисково 
занимание – лов на крокодили. Книгата 
„Реката от злато” променя живота му 
завинаги. Чува за несметните залежи 
на жълтия метал в Папуа-Нова Гвинея и 
заминава затам. Наскоро е навършил 70 
години и не е същата луда глава. Не ски-
та по реките, а се е захванал с бизнес 
– продава машини за търсене на злато. 
„Преди дни се върнах от Бали и се видя-
хме с Любо – разказва Марио. – Вече е 
богат човек, но живее все така скромно 
в Папуа. Позволил си е лукса единстве-
но да си купи разкошна яхта, дълга 23 
м, защото иска скоро да се оттегли от 

Марио и неговите Марио и неговите 
смразяващи приказки смразяващи приказки 

Кинопродуцентът прави опасни експедиции по места, Кинопродуцентът прави опасни експедиции по места, 
където не стъпва крак на бял човеккъдето не стъпва крак на бял човек

БОРЯНА АНТИМОВА

Малките крокодилчета се държат по определен начин, за всеки случай

Марио сред дивашкото племе корогу в Папуа
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бизнеса и да живее на нея.“
През пролетта на 2014 г. лудата глава 

Марков заедно с още

четирима печени морски 
вълци

и оператори подготвя експедиция 
„България около света“. „Пет сърдити 
старчета се гмурват в леговището на 
времето” – така самоиронично наричат 
околосветското си пътешествие на яхта 
четиримата капитани и един „юнга” 
режисьор. Мисията им е да се срещнат 
със 17 български общности по света. 
Един от участниците обаче, Гаврил Гю-
ров – Гицата, морски вълк, каскадьор и 
„кинаджия до мозъка на костите“, умира 
и екипът отлага пътуването.

В края на 2017 г. Марио и храбрата му 
дружина отново подготвят експедиция 
за поредица от филми за шаманите 
по света. На 8 декември 2017 г. обаче 
изригва вулканът Анунг на остров Бали 
и отново се налага да отложат пъте-
шествието.

Юнашко сърце не трае да си седи 
кротко в София и това лято през август 
Марио Марков отново организира 
експедиция за заснемане на серия от 
филми „Приказки от Южния Пасифик“ 
заедно с фирмата на златотърсача 
Любо Тодоров, с когото вече са големи 
приятели. Любо предоставя яхтата си, 
горивото и храната, а Марио – екип и 
техника. Отново ще снима с режисьора 
Панчо Цанков.

Филмова агенция „Синис“ и Nasional 
Gold – Папуа-Нова Гвинея, на Любо 
Тодоров подготвят продължение на 
филмите „Дългият сън на крокодила“ и 
„Здравей, Папуа“. Сега съдбата отвежда 
главния герой Любо до Марианските 
острови. Най-големият от тях – Гуам е 
владение на САЩ и е известен с проз-
вището Тихия остров, защото на него не 

живеят птици. Той е затворена екоси-
стема и е рай за паяците и змиите чийто 
брой е до 1500/кв. км – истински ад за 
хората, макар че не са отровни и няма 
пострадали.

Втората серия ще представи Северни-
те Мариански острови, полуавтономна 
държава, под управлението на САЩ 
– архипелаг от 15 вулканични планини 
в Западния Тихи океан, с прелестна при-
рода, удивителни плажове, оградени от 
плитко разположени коралови рифове.

След рая пътешествениците с камера 
ще потеглят отново към „ада“ в Папуа-
Нова Гвинея. Ще покажат шаманството 
през призмата на двете най-известни 
неща за папуасите – канибализма и 
златото. „В Папуа всичко е приключен-
ско риалити“, казва Марио. На острова 
хората ходят голи, само с издълбани 
дълги тикви, да прикриват интимните 
си части. Девствената природа заедно с 
екзотичната фауна и езическите ритуа-
ли създават картина, която рядко може 

да се снима на друго място по света. 
„Европеецът се усеща малко странно в 
тази атмосфера, изпълнена с влиянието 
на зли сили, дебнещи от всеки камък, 
водовъртеж или от непроходимите 
гори“, казва Марио.

Всяко племе по горното течение на 
Сипик в Папуа има шаман, живеещ и 
тук, и в отвъдното, и правещ неща, 

несъвместими със 
здравия разум

Магьосниците твърдят, че могат да 
поставят диагнози, да лекуват, а често 
и да наказват и убиват; че могат да 
контролират времето и природните 
стихии, да правят предсказания, да тъл-
куват сънища и да извършват астрални 
проекции. Изпаднали в транс, те пеят, 
танцуват и медитират. Духът им напуска 
тялото и влиза в света на свръхестест-
вените енергии, на които шаманите 
влияят в полза на общността.

Още от праисторически времена 

най-важните предмети в шаманската 
практика са барабаните. Племената ги 
украсяват със собствени символи. По 
поречието на Сипик те се изработват от 
корубите на огромни дървета и тътенът 
им звучи на много километри. „Дърве-
ните маски, които папуасите правят, са 
живи и ние, простосмъртните, не можем 
да разберем това. Само шаманът раз-
говаря с тях и те му споделят волята на 
боговете. Воините ги пазят така, както 
ние защитаваме знамената си“, споделя 
режисьорът.

Той не е спрял да се диви на дивашки-
те им обичаи. Когато едно момче навър-
ши 17 години, го затварят за няколко 
месеца в Мъжката къща – нещо като 
храм за езичниците папуаси. Нарязват 
гърба му така, че да заприлича на кро-
кодилска кожа, и го посипват с пепел 
за дезинфекция. Така тийнейджърът 
трябвало да докаже, че е станал мъж. 
Поради пълната си изолация на остро-
ва, където единици безумци стъпват, 
самите папуаси малко са се изродили, 
лицата им са доста грубовати и 

за европеец са си направо 
страшнички

– коментира Марио.
Макар последният официален случай 

на човекоядство да е бил в края на 
60-те години, може би все още в отда-
лечените планини има хора, които го 
практикуват, смята кинодокументалис-
тът. На 17 ноември 1961 г. в Папуа изчез-
ва най-големият син на губернатора на 
Ню Йорк и по-късно вицепрезидент на 
САЩ Нелсън Рокфелер. Дали Майкъл 
е станал жертва на канибали, на някой 
огромен крокодил или акула, не е ясно, 
но смъртта му е една от зловещите 
мистерии в тази страна.

„Ще заснемем какви трудности 
преодоляват папуасите, за да оцелеят. 
Изследвайки техния многовековен опит 
в добива на жълтия метал, ще вървим 
по пътя на златото – от дъното на ре-
ките до кюлчетата в банките и пръсте-
ните по ръцете. И покрай цялото това 
разнообразие на заклинания искаме 
да покажем истинския живот на бедния 
златен „човекоядец“ в  страната, където 
духовете са навсякъде и магьосници-
те могат всичко.“ За избора си Марио 
казва: „Искам да правя филми, които 
Хемингуей би гледал с удоволствие, а 
след това с още по-голям кеф би изпил 
поредната бира, том колинс, дайкири 
или каквото и да е... Джек Лондон също. 
Защото така правят мъжете!”

Любо на луксозната си яхта, която ще приюти българските пътешественици Марио наблюдава как местните хора пресяват пясък от реката в добив на злато

Марио Марков и Панчо Цанков по време на експедиция

Папуаси ровят за злато в бързея на река

Папуасчета си играят в река Сипик

за канибали и за канибали и 
златотърсачизлатотърсачи



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Все повече млади жени Все повече млади жени 
злоупотребяват с алкохолзлоупотребяват с алкохол

Все повече млади хора в Онтарио, особено жени, стигат 
до спешните отделения заради прекаляване с алкохол, 
показва ново проучване на учени от Отава. Изследването 

обхваща общо 765 354 посещения в спешните отделения в Онта-
рио, дължащи се на прекалена консумация на алкохол в периода 
2003-2016 г. Препиване, припадъци и нужда от детоксикация са 
причините, водещи до спешните отделения, както и все повече сериозни заболявания 
на черния дроб или панкреаса. Тенденцията към покачване е постоянна по отношение 
на средна седмична консумация на алкохол в Онтарио според провелите изследването. 
Най-голямо повишение на случаите за  периода има във възрастовата група 24-29 годи-
ни – 240 процента повече посещения на спешните отделения заради алкохол. 

Британска Колумбия спасява Британска Колумбия спасява 
сьомги с хеликоптери сьомги с хеликоптери 

Британска Колумбия ще използва хеликоптери, за да прех-
върли сьомги през каменно свлачище на река Фрейзър. 
Властите в провинцията съобщиха, че хеликоптерите ще 

бъдат използвани, за да превозят по въздух рибите до мястото 
на тяхното размножаване по течението на река Фрейзър. Така 
трябва да се избегне свличането на камъни, станало преди ме-

сец, което направи петметров водопад и попречи на много риби да хвърлят хайвера си 
нагоре по течението на реката. Властите се опитаха да намерят решение, за да помогнат 
на рибите, много от които вече са застрашени. За целта беше направено езеро надолу от 
свлачището, където сьомгата да преплува през специална вратичка в езерото. Рибата ще 
бъде пренесена до мястото в наситени с кислород резервоари. 

Престъпленията в Канада се Престъпленията в Канада се 
увеличаватувеличават
Престъпленията в Канада през 2018 г. са се 

увеличили, въпреки че страната все още е 
по-сигурна, отколкото 10 години по-рано. 

Статистическата служба на Канада казва, че нивото 
на престъпленията се е повишило отново през 2018 г. 
за четири последователни години. Тежестта на прес-
тъпленията също се е увеличила с 2 процента според формулата, която статистическата 
агенция използва. Увеличението се дължи на все повече случаи на измама, сексуални 
престъпления, обири в магазини и друг вид кражби. Кражбите с взлом и обирите обаче, 
както и убийствата са намалели. Заключението се базира на данни от полицейските сили 
в Канада и не обхваща случаите, които не са били докладвани. 

Повдигнаха обвинения на майка, Повдигнаха обвинения на майка, 
оставила бебето си в колаоставила бебето си в кола  

37-годишна жена беше обвинена, че е оставила бебето си само в го-
реща кола в Рейчмънд хил. Спасителни екипи са били повикани да 
спасят плачещото бебе на паркинга на аптека. Момченцето, което 

е на годинка, било оставено без надзор в нагрятата кола при темпера-
тура на открито от 29 градуса. Отзовалите се спешни екипи извадили 
мъничето от колата и проверили какво е неговото състояние. Детето е 
било предадено от социалните на членове на семейството в болницата. 
Майката била задържана в аптеката, а по време на ареста полицаите от-
крили крадени вещи и се оказало, че има заповед за нейното издирване. 

Срещу нея са повдигнати обвинения за изоставяне на дете, кражба и притежание на краде-
ни вещи за сума под 5000 долара. 

  

Канадците обичат най-много Канадците обичат най-много 
семейство Обамасемейство Обама

Ново проучване разкрива на кого се възхищават 
най-много канадците. Проучването е проведе-
но от YouGov сред 42 000 канадци. За мъж, на 

когото се възхищават най-много, канадците посочват 
Барак Обама, а за жена – съпругата му Мишел, което прави бившата президент-
ска двойка любимци на нацията за всички времена. YouGov е провело и световно 
проучване, което показва, че Мишел Обама е жената, която предизвиква най-много 
възхищение. От мъжете най-много възхищение предизвиква Бил Гейтс, но в Канада 
той е на второ място след Барак Обама. Третото място е за актьора Дуейн Джоунс. На 
второ място сред жените канадците поставят Елизабет Втора, а трета е тв водещата 
Елън Дедженерис. 
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С
пециалността инженер 
в публичния сектор не 
е една от най-търсените 
от студентите жени в 
повечето университе-
ти по света. Но Натали 

Младенов, българка имигрант второ по-
коление в Америка, избира точно нея, 

като се надява, че точно с женския си 
усет ще може да разкрие нови хоризон-
ти в тази наука. Специалността включва 
познания по изграждане на водни 
канали, пътища, язовири, отводнител-

ни системи. Младенов се насочва към 
водните проекти. „Избрах тази област 
за кариерно развитие заради баща ми“, 
разказва тя. „Когато дойдохме в Ню 
Йорк, той нямаше нужния сертификат, 
за да бъде инженер, и стана електро-
техник, но винаги ме поощряваше да 
уча нещо, свързано с това. Той избяга от 

България по политически 
причини по време на студе-
ната война и винаги е искал 
нещо по-добро за своето 
семейство“, допълва тя.

След като завършва, На-
тали първо работи като пре-
подавател в университета в 
Канзас, където се занимава 
с изследвания за устойчи-
востта на водните ресурси 
и издава редица трудове в 

тази област. После е приета като 

професор в щатския 
университет в Сан Диего

където създава своя лаборатория – 

Water Innovation a Reuse Lab – WIRLAB. 
В нея заедно със студенти Младенов 
тества начини за анаеробно почист-
ване на водaта и възможността за 
използването й отново до ниво, което 
ще я прави питейна. Друго изследване, 
което тя ръководи, е за установяване на 
времето, за което отпадъци от петрол-

ни рафинерии остават във водите на 
океаните и басейните. „Устойчивостта 
на водните ресурси е критична за чове-
чеството. На някои места на планетата 
има твърде много вода, а на други тя е 
оскъдна. Затова е важно да можем да 
възстановяваме водата, която иначе би 
била изхвърлена“, заявява Младенов. 

Един от последните й проекти е за 
установяване причинителите на замър-
сяването в река Сан Диего, започнат 
през миналата година точно след като 
санитарните служби сигнализираха, че 
във водите има фекалии. Обектът дори 
е в списъка за спешно реагиране на 
агенцията по околна среда. „След дъжд 
остатъци от препарати за третиране на 

тревата и такива за унищожаване на пле-
вели могат да попаднат в реката, което 
пък повишава нивото на азот и други 
вредни фосфати“, казва Младенов. Освен 
това тя и колегите й се опитват

да възстановят 
естествената растителност

по течението на реката, което според 
тях ще предпази населените в бли-
зост градове от наводнения. По този 
проект българката работи с местните 
власти на Сан Диего. „Опитваме се 
да измерим с точност кои са най-
големите замърсители на реката“, 
обяснява тя. 

Друга нейна инициатива, която би 
помогнала на много домакинства, е 
построяването на тоалетна чиния, която 
да работи без вода. При нея септичните 
тръби ще бъдат свързани с механизми 
за използване на водата за земеделие и 
други цели, които не включват консу-
мацията й. Този проект е във фаза на 
събиране на средства.

Тя е второ поколение имигрант, има Тя е второ поколение имигрант, има 
познания по изграждане на водни познания по изграждане на водни 
канали и язовириканали и язовири

Проф. Натали Младенов от Проф. Натали Младенов от 
Калифорния помага за съхранение Калифорния помага за съхранение 

на водните ресурсина водните ресурси

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Проучване на терен на чистотата на водата

Проф. Натали Младенов взима проба за свое изледване Със студенти в лабораторията на проф. Младенов
сн.: Mladenov.weebly.com
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Б
ългарка пребори специали-

сти от световни гиганти като 

Facebook, Netfl ix и DHL и стана 

победител в един от големите 

световни конкурси в сферата 

на маркетинга. 

Станимира Ковачева получи голямата 

награда за Employer Branding Leader – 

най-големия световен приз за маркетинг и 

човешки ресурси за изграждане на работо-

дателска марка.

За пръв път отличието отива при про-

фесионалист от България. Станимира е 

номинирана от журито за работата си да 

обучава пазара и студенти как се изгражда 

работодателска марка.

„Това е най-голямата награда в моята 

сфера и фактът, че я получава българка, е 

изненадващ. Журито е избрало мен пред 

специалисти от Facebook, Netfl ix, DHL, 

Accenture, Mars”, споделя Станимира.

Престижното отличие тя получи на цере-

мония по време на глобалната конференция 

Employer Branding Day в Лисабон. „Като 

обявиха наградата, аз не очаквах и дори 

не тръгнах към сцената, 
докато не ме сбутаха

В залата имаше десет души от Бълга-

рия, всички от конкурентни фирми, които 

искрено се зарадваха на това, че българка е 

отличена тази година. Беше много вълнува-

що”, добавя тя пред OFFNews.

Споделя, че е силно впечатлена от коле-

гите си. 

„Обикновено все казваме, че със съна-

родниците не се подкрепя-

ме. Но в случая реакцията 

бе съвсем различна. След 

церемонията всички дойдоха 

да се снимаме, писаха ми 

веднага в LinkedIn, вечерта на 

коктейла се събрахме всички, 

а на другия ден всички заедно 

се разхождахме, обядвахме. Много хубаво 

ми стана, че имаме наша си общност и 

въпреки че работим в момента в различни 

компании, се подкрепяме в общата ни цел 

– да направим работната среда в България 

по-приятна.”

Станимира доверява и тънкостите от това 

как се изгражда работодателска марка.

„Обикновено този процес се свързва 

основно с комуникационната стратегия 

на дадена компания и нейната реклама по 

отношение на отворените работни позиции, 

но процесът е много по-дълбок и трудое-

мък. 

Той не се случва за една 
нощ

а изисква малки и постоянни стъпки в пра-

вилната посока”, категорична е тя.

Българката смята, че непрекъснатото по-

добряване на преживяването за служители 

и кандидати създава конкурентна среда, 

която води до трайни подобрения на целия 

пазар, а с това и по-добри условия за самите 

служители. Сред тях са социални придо-

бивки, осигуровки 

върху реалния доход, 

достъп до спортни 

активности, карти за 

градски транспорт, 

допълнителни здрав-

ни осигуровки, вауче-

ри за храна и пр. 

„Отдавна вече 

не 
компаниите 

избират 
своите 

служители
а служителите избират в каква среда и за 

кого да работят, а конкуренцията на пазара 

прави работодателите по-отговорни към 

служителите си. Привличането на нов 

служител е скъпо удоволствие, понякога 

по-скъпо от това да задържиш хората, 

които вече работят в компанията”, допълва 

Станимира.

С работата си тя се стреми да променя 

работодателската среда в България. 

„Доскоро само най-големите компании 

у нас правеха подобни неща. Постепенно 

дори малки фирми започват да въвеждат 

добри практики. Надявам се в рамките на 

пет години голяма част от работодателите 

да започнат да осигуряват поне елементар-

ни подобрения – например що се отнася 

до шума, праха, хигиената, светлината на 

работното място. Конкуренцията и огра-

ниченият ресурс от специалисти на пазара 

ще доведе до по-добри условия на труд”, 

добавя специалистът.

В момента Станимира Ковачева е 

глобален ръководител маркетинг в Tek 

Experts.

Българка победи Facebook и 
Netflix и грабна „Оскар“ 
за маркетингза маркетинг
Станимира Ковачева получи един от най-
големите награди в сфератаголемите награди в сферата

о 
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ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА

В
ъпреки че е родена в Брук-

лин, Кейси изглежда съвсем у 

дома си в Кюстендил.

Допреди 13 години тя жи-

вее в Ню Йорк, има кариера 

във филмовата и телевизи-

онната индустрия, работи зад кулисите на 

телевизионното риалити Queer Eye for The 

Straight Guy (в момента то се излъчва в нов 

вариант по Netfl ix). Този динамичен живот 

обаче изисква да разделя времето си меж-

ду двете крайбрежия на Съединените щати. 

А Кейси и съпругът й винаги са си предста-

вяли, че ще отгледат децата си в България.

Всичко се променя един ден в Санта 

Моника, когато се разхождат край океана и 

получават обаждане от България: семей-

ството на съпруга й има нужда от помощ.

„Харесвам Калифорния, но никога не бих 

могла да живея в общество, в което трябва 

да шофираш навсякъде. Аз харесвам 

градския транспорт и ходенето, а човек не 

може да ходи пеша в L.A. Така че решихме 

да се преместим”, разказва Кейси. Трябват 

им няколко месеца, за да продадат къщата 

си и да преместят багажа си в България. 

Тогава дъщерите й са на година и половина 

и на три години.

Три моста и черешова 
градина

Случвало се е, когато е в София, да 

се почувства съдена заради акцента си, 

докато говори на български. Не американ-

ския, а кюстендилския. Въпреки че не се е 

интегрирала напълно в общността, е наме-

рила своето място – трите й деца учат тук, 

дъщерите й играят волейбол за отбора на 

„Марица” и семейството й води български 

начин на живот, макар вкъщи да си говорят 

на английски.

Идвайки в България, първоначално 

Кейси вижда всичко като приключение, 

защото е много различно от живота в 

Щатите. Опитва се да възприема всяка 

трудност по пътя като преживяване, от 

което да се учи. 

„Например, когато за първи път дойдох 

тук, тъкмо поставяха канализация в града, 

а тук има три моста. Никога не успявах да 

запомня коя е улицата, на която са трите 

моста”, разказва тя. Дори си е купила карта 

на града, за да се ориентира.

Това не е единственото предизвикател-

ство. Липсват й броколите. По това време 

обаче все още не са толкова широко раз-

пространени големите вериги магазини, в 

които може да се намери всичко.

„Бях толкова фрустрирана, че не мога да 

получа това, което искам, че трябваше 

да се науча да правя всичко 
сама

Така че започнах да се занимавам с ра-

бота в градината – защото исках броколи”, 

казва Кейси.  

Преместването й в България носи след 

себе си цяла поредица от промени – 

превръщането й от градски човек в такъв, 

който предпочита да работи в градината.

„Въпреки че съм от Бруклин, родителите 

ми имаха лятна вила край езеро в Пенсилва-

ния – малка колибка, тоалетната беше отвън, 

а аз обичах да прекарвам летата си там. 

Местенето ми тук ми даде по-силна връзка 

със селскостопанския живот”, казва тя.

„Целта на живота ми беше да работя в 

киното, да бъда успешен продуцент. Днес 

просто искам да се науча да правя собст-

вени алкохолни напитки, да отглеждам 

плодовете, които ще сложа в ракията си”, 

казва Кейси.

Интересът към ракията съвсем не е 

шега. Кейси, страстен почитател на виното, 

е изместила фокуса си към българската 

алкохолна напитка, която иска да произ-

вежда сама в 

първата крафт 
дестилационна фабрика

у нас, която създава заедно със съпруга 

си.

Идеята им хрумва, след като се сдобиват 

с 10 дка черешови дръвчета. Оказва се, че в 

България е по-евтино да оставиш плодо-

вете да изгният на дървото, отколкото да 

инвестираш пари в брането и транспорта 

им. Една от реколтите им носи огромно 

количество череши, които се превръщат в 

300 литра черешова ракия. Така решават да 

превърнат това в бизнес.

„Не сме си представяли, че животът ще 

ни докара дотук, но и двамата се вълнува-

ме от възможността да правим собствени 

алкохолни напитки. Измисляме бранд, ра-

ботим с хора. С повече късмет през есента 

ще проведем първото дегустиране на кюс-

тендилска черешова ракия”, разказва Кейси 

и допълва, че иска да правят ракия не така, 

както се случва в домашни условия, а с 

вниманието, с което се създава коняк.

Сред другите им семейни занимания е 

култивирането на черни зимни трюфели. 

В България обикновено се намират сред 

природата, но отглеждането им все още не 

е практика.

И докато се чудя как човек заменя 

филмовия бизнес в САЩ с това да гледа 

череши в Кюстендил, Кейси казва: „Животът 

е твърде кратък за фалшиви хора.”

Днес дори не гледа толкова много теле-

визия, защото, „когато знаеш как нещо се 

прави, когато си виждал нещата зад кулиси-

те, не е толкова интересно”. Признава, че 

все пак харесва Game of Thrones и никога 

не е работила по такава продукция.

Slow food не значи да се 
храниш бавно

Кейси е почитател на концепцията slow 

food, която на Запад е много популярна, а 

тук все още не се разбира напълно. Често, 

когато спомене slow food, хората си мислят, 

че това значи „да ядеш много бавно”. 

Истинската идея е да отделиш време, за 

да опознаеш човека, от когото купуваш 

храната си.

И ако в САЩ хората се връщат към гра-

дината, в България е обратното. „Плодовете 

и зеленчуците тук са много по-добри от 

това, което съм яла когато и където и да 

е. Но тук се гледа негативно към селското 

стопанство и фермерството. Ако кажете на 

родителите си, че искате да сте фермер, те 

сигурно ще се разплачат, че не са успели да 

отгледат адвокат или лекар”, казва Кейси.

Според нея е важно да има промяна на 

гледната точка към земеделието и оценява-

нето на хората, които отглеждат храната, 

която ядем.

От Бруклин до Кюстендил От Бруклин до Кюстендил 
и черешовата ракияи черешовата ракия

Семейството на американката води Семейството на американката води 
български начин на животбългарски начин на живот

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

Здравей, Ангеле! След консулта-
цията ми с теб разбрах доста неща 
за следващите стъпки относно 
пенсионирането ми, което пла-
нирам да прекарам в България. Ти 
вече си наясно с моята ситуация 
и детайлите по нея след моето 
посещение при теб – би ли ми казал 
как най-добре да използвам банко-
вите си карти и акаунти, открити 
тук, когато си отида в България, и 
какви са потенциалните такси при 
тяхното използване? 

Здравейте и ви благодаря, че отде-
лихте от времето си, за да ме посетите 
лично и да изготвим стратегия за ваше-
то пенсиониране. Личното посещение 
е много важна част от процеса, защото 
много хора ми се обаждат за съвет 

относно пенсионни и инвестиционни 
въпроси, но когато нямам всички факти, 
които ми трябват, да се говори само по 
имейл или по телефон не е достатъчно 
и трудно се добива ясна представа за 
ситуацията, от което следва, че могат да 
се допуснат грешки и от моя страна. 

Насърчавам всеки, който има въпро-
си и иска конкретни отговори, да си на-
срочи среща и да дойде с всички факти, 
които има, за да можем да изградим 
пълноценна картинка, чрез която да ра-
ботим по-ефективно. Точно така, както 
го направихте вие и вашата съпруга, за 
което съм ви благодарен. 

Сега нека говорим по същество и за 
вашия банков въпрос. Преди да започ-
на, искам да кажа, че аз не съм банков 
служител, но ще ви представя факти 
и подходи, които се забелязват чрез 
повечето американски банки, но някои 
от процентите, които ще спомена, може 
да са различни при различните банкови 
институции, защото са базирани на бан-
ката, с която аз работя. Така че все пак 
проверете всички детайли в банките, 
с които работите, преди да заминете 
окончателно за България. 

Международни трансфери 
на пари 

При наблюдения-
та ми се забелязва, 
че банките пре-
доставят услугата 
за прехвърляне на 
парични суми чрез 
т. нар. Wire Transfers 
за всички страни 

по света. Моята банка взема $50, ако 
се отиде на място и се работи с банков 
служител. Ако същата трансакция се 
направи по интернет, цената е $40. 
Предимството на спирането до банков 
клон е, че там няма лимит на сумата, 
която може да се трансферира, докато 
по интернет могат да се пратят само до 
$25,000 в чуждестранен банков акаунт. 

Използване на дебитни 
и кредитни карти извън 
територията на Америка 
Друга важна точка, която искам да 

споделя, е използването на банкови 
карти чрез ATM машини в България и 
навсякъде по света, където пътуваме. 

При използването на дебитна карта 
в търговски обект, който приема такъв 
вид разплащателно средство, се взема 
3% отгоре над сумата, заплатена за 
продукт или услуга, след като цената 
в български левове е калкулирана в 
американски долари по курса за деня. 
За да избегнете тези 3%, използвайте 
определени кредитни карти или пари 
в брой, разбира се. Нека вметна, че не 
всички кредитни карти имат еднакви 
свойства и трябва специфично да попи-
тате издателя на вашата карта дали има 
т.нар. Foreign Exchange Fee. 

Ако използвате ATM машини или 
теглите пари от своята дебитна карта 
чрез банка извън Америка, таксата е 3% 
върху изтеглена сума, или $5, което от 
двете е по-голямата сума. Не забравяй-
те, че и чуждестранната банка също 
има такса, която или се приспада от 
сумата, която получавате, или се взема 
допълнително от вашата американска 
сметка. Обикновено тази сума е около 
$3 на трансакция. 

Според банката, в която аз държа 
парите си, писането на чекове извън 
Америка не е позволено и няма да бъде 
одобрено при трансакции между акаун-
ти или частни лица. 

Все пак попитайте дали вашият 
банков акаунт е одобрен за определен 
брой безплатни трансакции на месец, 
ако използвате АTM машина на друга 
банка навсякъде по света. Знам, че 
има акаунти, които дават право на 4 
трансакции на месец, без американ-
ската банка да взема такса, но таксата 
на чуждестранната банка си остава 
независимо от това. 

Важни детайли преди 
пенсионирането в 

България
Ако решите да се преместите за 

постоянно в България или където и да 
било по света, имайте предвид тези две 
важни неща – активирайте банковите 
си карти за международно използване, 
преди да заминете, обаждайки се на 
телефона на гърба на картата, който за-
почва с 1-800, за да се знае, че тези кар-
ти ще бъдат използвани зад границата и 

че вие сте този, който ще ги използва. 
Второто нещо е да добавите наслед-

ници на акаунтите и парите, които има-
те. Повечето банки правят това и всеки 
един от нас трябва да се възползва от 
тази възможност и да посочи наследни-
ци. Това е важно от всяко едно естество, 
независимо дали смятаме да пътуваме 
извън страната, или да живеем тук – 
това е важна стъпка, която предава 
активите ни на хората, които обичаме, 
ако нещо неочаквано се случи с нас по 
всяко едно време. 

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

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

Не забравяйте, че можете да си 
запазите час за консултация в моя 
офис от понеделник до четвъртък 
между 9 сутринта до 7 ч. вечерта и 
в събота от 9 до 2 ч. следобед. Тази 
услуга възможна само по предвари-
телно насрочена среща с мен няколко 
дни в аванс. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Как да използвам Как да използвам 
банкови услуги преди банкови услуги преди 
и след пенсиониране?и след пенсиониране?
Въпроси и отговори от изминалата седмицаВъпроси и отговори от изминалата седмица
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Н
апоследък хората не-

прекъснато ми задават 

въпроса: „Какво се очак-

ва да се случи с пазара 

на недвижимите имоти в 

САЩ?“ „Задава ли се нова 

криза?“ „Ще паднат ли пак цените?“ 

Няма директен отговор на този 

въпрос. Колкото и да се опитваме да 

бъдем адекватни на фактите в момента, 

хората, работещи в тази сфера, а това 

сме ние, агентите на недвижимите 

имоти, както и тези, които се занимават 

с отдаването на жилищни заеми, сме на 

едно мнение. То е, че кризата от 2007-

2009 г. няма да се повтори. Нормално 

е във всяка икономика да има криза 

(средно на 10-12 години), но това не 

означава, че ще има спад на цените или 

ако има такива, то никой специалист, 

занимаващ се с прогнози, не вярва, че 

кризата може да се повтори със същия 

интензитет, с който тогава хората го 

усетиха. Единственото обяснение защо 

смятат така е, че 

банките си научиха урока
при предната такава, когато отдаваха 

заеми на всички, които си бяха поиска-

ли. Сега обаче са доста по-предпазливи 

в това на кой бъдещ кандидат-купувач 

да отпускат такъв. Накратко казано, 

сега процесът по отпускане на ипотеки 

е много по-сложен и това ни кара да 

вярваме, че пазарът все още е здрав 

и на добро ниво, както и влагането в 

недвижимо имущество си остава най-

доброто вложение на нашите средства 

за дългосрочен план. 

От този брой нататък ще наблегна не 

толкова на теоретичната страна на про-

цеса и всичко свързано при процеса 

покупко-продажба, както съм правила 

досега, а по-скоро на статистиката и 

фактите, който стоят зад всичко свърза-

но. Във всеки брой ще ви предоставям 

графики (статистика и факти), както и 

прогнози от местата с най-голяма ре-

путация, свързана с издаване на такава 

информация. 

За днес съм ви приготвила три факта, 

които са много общи, защото покриват 

голям размер на райони, но пък ще ви 

дадат поне някаква светлина в това ка-

къв е пазарът в момента (а това са тези, 

които са включени в системата на MRED 

– Multiple Real Estate Data, покриваща 

района на Чикаго и обслужваща почти 

8,000 офиса и 40,000 агенти). И трите се 

отнасят за 

къщи без ограничение на 
цената 

(single family homes/any price), за двата 

типа – старо и ново строителство (new 

and old construction), покриващи трите 

основни видове продажби (Traditional, 

Foreclosure and Short Sales) във всеки 

размер и брой 

стаи (any home 

size and room 

count):

№ 1 – Показва 

средна продажна 

цена на имоти. 

Ако през януари 

2016 г. една къща 

се е продавала 

за $ 206,000, то 

същата такава 

се е продала в 

средата на 2019 г. 

за $245,000.

№ 2 – Показва 

дните, необходи-

ми за продажба 

на такива жилища. 

Ако през януари 

2016 г. едно жилище се е продавало 

средно за 103 дни, то през юни 2019 г. 

са му били нужни само 83 дни. 

 № 3 – Показва цена на квадратен 

фут. Ако през януари 2016 г. 1 кв. фт се е 

продавал за $113, то през в средата на 

2019 г. се е продал за $131.

От днес нататък ще се опитвам да ви 

предоставям 

най-новата информация 

по райони
и други показатели, като например по 

вид – апартаменти, къщи или тоунхоумс, 

както и по различни райони и предгра-

дия, размери и т.н. 

Ако някой от вас е любопитен да 

научи нещо конкретно, моля ви, потър-

сете ме на директния ми номер и ще ви 

предоставя нужната за вас информация 

без никакви облигации или задължения 

от ваша страна!

Като агент на недвижими имоти аз 

непрестанно уведомявам новите си, 

предишни и настоящи клиенти относно 

всеки възможен аспект при покупка или 

продажба на имот. Ако имате въпро-

си, свързани с тази или други мои 

статии досега, или въобще с всичко, 

свързано с пазара на недвижимите 

имоти, ще се радвам да ме потърси-

те, а за мен ще е удоволствие да мога 

да помогна. Моят директен номер е: 

773-827-7827, можете да ми пишете 

и на gergana.todorova@bairdwarner.

com. 

Консултацията е винаги безплатна.
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С
очени като един от 
най-опасните престъпни 
синдикати в света, MS-13 
са отговорни за стотици, 
ако не и хиляди убий-
ства в САЩ и в няколко 

държави в Латинска Америка. Сега 
американското правосъдие отново се 
изправя срещу тях.

Във вторник 22-ма членове на бан-
дата, опериращи в региона на доли-
ната Сан Фернандо, бяха обвинени за 
поредица от безмилостни убийства, 
някои от които включват клане с мачете 
и разчленяване на хора по толкова 
жесток начин, че прокурорите срав-
ниха убийствата със „средновековна 

жестокост”.
Един от случаите на брутални убий-

ства е от Националния горски парк на 
Лос Анджелис, където жертвата е била 
„наказана” за „оскверняване на графи-
тите на бандата” с брутално разчленя-
ване с мачете, твърдят американските 
федерални власти в обвинителния си 
акт.

Пълните обвинения срещу членовете 
на MS-13 включват над 200 криминални 
деяния, извършени в продължение на 9 
години, включително 

рекет, продажба на 
наркотици, грабежи

убийства и т.н.
Самият обвинителен акт е дълъг 

цели 78 страници и бележи най-новите 
усилия на властите в Калифорния да се 
справят поне с част от прочутата прес-
тъпна групировка, създадена преди 
десетилетия в Лос Анджелис. Оттогава 
насам тя се е превърнала в едно от 
„големите чудовища” на американската 
престъпност. 

Всичките 22-ма обвиняеми членове 
на MS-13 са вече арестувани. 18 от тях 
са били задържани през последната 
година по редица федерални и щатски 
обвинения, съобщиха властите. Трима 
от тях са били арестувани през послед-
ните дни в района на Лос Анджелис от 
специална група, съставена от агенти 

на ФБР, служители на полицията на Лос 
Анджелис и служители на шерифската 
служба на окръг Лос Анджелис. Друг 
предполагаем член на MS-13 е бил 
арестуван през уикенда в Оклахома.

Властите също са подали още две 
запечатани дела срещу непълнолетни 
обвиняеми във федерален съд. Някои 
от заподозрените все още били учени-
ци в гимназията по време на убийства-
та, обяснява служител на полицията, 
пожелал да запази анонимност.

Според прокурорите по делото прес-
тъпленията са толкова тежки и брутал-
ни, че поне 16 от обвиняемите 

заслужават смъртни 
присъди

въпреки че засега не е ясно дали все 
пак ще се искат именно такива наказа-
ния.

Смята се, че MS-13 е отговорна за 
убийството на 24-ма души в района 
на Лос Анджелис през последните две 
години, твърдят федералните прокуро-
ри. Шест от тях, извършени по изклю-
чително жесток начин, са свързани и с 
кликата Фултън. Според обвинението 
те са извършени от членове като тест за 
допускането им до действителния кръг 
на бандата или като начин за издигане-
то им в редиците на групата.

През последните години Фултън 
изисква от новобранците си – най-често 

тийнейджъри 
– да извършат 
убийство на 
член на конку-
рентна групи-
ровка или на 
друго лице, кое-

то бандата е набелязала, за да спечелят 
членство. Подобно на по-голямата част 
от заподозрените повечето жертви са 
млади имигранти от Ел Салвадор или 
Хондурас.

В един от случаите от 2017 г. 16-го-
дишен младеж от друга групировка е 
подмамен в гориста местност извън 
Лос Анджелис от момичета, свързани 
с MS-13, където е заловен и пребит до 
смърт с бухалки. Тялото му дълго време 
не е открито.

По-рано същата година друг мъж, 
член на конкурентна групировка, 
заподозрян в оскверняване на графити 
от MS-13, е бил отвлечен и завлечен в 
Националния горски парк на Лос Ан-
джелис. Шест от членовете на бандата 
го убиват по изключително брутален 
начин, режейки крайниците му с маче-
те, докато накрая един от тях изтръгнал 
сърцето му с нож.

Освен тези два случая още двама 
души са били убити в Горския парк при 
подобни обстоятелства.

Убийствата отчасти са мотивирани и 
от разкол в MS-13. Пол Делакур, помощ-
ник-директорът, отговарящ за офиса 
на ФБР в Лос Анджелис, обяснява, че 
някои по-млади членове на бандата 
искат да 

използват по-брутални 
средства

за да упражнят своето господство в Лос 
Анджелис, а не да поддържат верността 
си към мексиканската мафия – престъп-
ната мрежа, която властва над повечето 
латинобанди в окръга.

Американското министерство на пра-
восъдието определя MS-13 като една от 
най-насилствените транснационални 
престъпни организации в страната.

Тя се заражда в испаноезичните 
квартали на Източен Лос Анджелис 
през 80-те години, като е сформирана 
от емигранти, избягали от дългата и 
брутална гражданска война в Салвадор. 
Други членове на бандата произхождат 
от Хондурас, Гватемала и Мексико.

MS-13 си изграждат репутация на 
престъпници, прибягващи към крайно 
насилие и убиващи с мачете. Те пър-
воначално са установени в квартали, 
доминирани от мексикански банди, а 
впоследствие навлизат и в други части 
на САЩ.

Името на групировката идва от Mara 
Salvatrucha – комбинация от mara, 
което означава банда/бригада, salva от 
Салвадор, и trucha, което приблизител-
но се превежда като „способност да се 
оцелява на улицата”. 13 произлиза от 
мястото на буквата M в азбуката.

Девизът на бандата е повече от пока-
зателен за нейния характер – „Убивай, 
изнасилвай, контролирай”, а младите и 
по-бунтарски лидери в Лос Анджелис 
в момента се опитват да се придържат 
към него.

През 2017 г. името на бандата отново 
нашумя заради друга поредица от 
кървави убийства, този път в Ню Йорк. 
Според ФБР понастоящем бандата при-
съства в цели 46 щата.

MS-13, които убиват със MS-13, които убиват със 
„средновековна жестокост“„средновековна жестокост“

Убийствата включват клане с Убийствата включват клане с 
мачете и разчленяване на хорамачете и разчленяване на хора
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Х
оаким Гусман, зловещият мек-
сикански наркобос с прякор Ел 
Чапо, бе осъден на доживотен 
затвор без право на замяна. 
В допълнение той получи и 
още 30 години затвор, както и 

глоба от 12,6 млрд. долара.
Уменията на Ел Чапо да се измъква от 

лапите на закона са митични, но в крайна 
сметка неговият нарцисизъм му изиграва 
лоша шега.

Мнозина спорят в коя област той е 
по-талантлив – в това да прекарва тонове 
наркотици през граници или в маневрите 
си да бяга дори и от най-строго охранява-
ния затвор. В крайна сметка нито едно от 
тези две умения не му помагат в послед-
ната му схватка с властите. 17-те морски 
пехотинци, които обсаждат ранчото му, го 
хващат достатъчно бързо.

„Всички ще умрете”, предупреждава 
Ел Чапо пред медиите часове след като 
е заловен в Лос Мочис в Северозападно 
Мексико. Три години по-късно – през юли 
2019 г. – той вече е с доживотна присъда 
и всички смятат, че никога повече няма 
да го видим на трона му на наркобарон.

Хоакин е най-голямото от седем деца в 
бедно семейство. Личи си, че богатството 
го влече от малък. По-малката му сестра 
Бернарда споделя, че още като дете носи 
бижута, които имитират злато. Майка му 
пък си спомня как синът й има купчина 
изрязани от хартия „банкноти”, които 

обича да брои отново и 
отново

Младежът навлиза в организираната 
престъпност още на 15 години, като 
започва да отглежда плантация с мари-
хуана заедно със своите братовчеди. 
Тогава идва и прякорът му Ел Чапо или 
Дребосъка на мексикански диалект. 

В късните тийнейджърски години 
Гусман напуска Ла Туна, за да търси щас-
тието и парите в трафика на наркотици. 
Ел Чапо започва като наемен убиец и 
бързо се изкачва в йерархията на прес-
тъпния свят.

През 80-те години се запознава с Ми-
ген Анхел Феликс Гайардо, известен като 
Кръстника на картела в Гуадалахара. 
Гайардо веднага назначава Ел Чапо за 
ръководител на логистиката на пратките 
с наркотици. Когато през 1989 г. Гайардо 
е арестуван, териториите му за нарко-
трафик са поделени между различни 
фракции, по-късно станали известни 

като Федерацията.
Гусман получава лъвско парче от пая 

и основава собствен картел в Синалола 
в Северозападно Мексико. През 90-те 
години той усъвършенства дейността си, 
като пръв започва да използва подзем-
ни тунели, чрез които прекарва дрогата 
през границата. 

Когато САЩ затварят част от приста-
нищата си на Атлантическия и Тихия оке-
ан, наркотиците трябва да минават по 
суша през Мексико. А ако минават през 
Мексико, значи минават през Ел Чапо. 

С течение на времето картелът на Гус-
ман става един от най-влиятелните и 

главен доставчик на дрога 
за САЩ

През 2009 г. той е в списъка на Forbes 
за най-богатите мъже на планетата – със-
тоянието му възлиза на около 1 млрд. 
долара (след като е заловен през 2016 г., 
изданието го заличава от списъците си с 
богати мъже).

Но докато състоянието и империята 
му се разрастват, вниманието на власти-
те също се увеличава. Органите за борба 
с наркотрафика са по петите му от десе-
тилетия. През 1993 година е арестуван в 

Гватемала и осъден на 20 години затвор 
за заговор, наркотрафик и корупция. 
Психопрофилът му в затвора го описва 
като „егоцентричен, нарцистичен, про-
ницателен, настойчив, упорит, дребнав 
и потаен”. Зад решетките Ел Чапо се 
наслаждава на луксозен живот и вкарва 
нелегално свои любовници, проститутки 
и виагра.

През януари 2001 г. той успява да 
избяга от свръхохранявания затвор. 
Митовете разказват, че го е направил в 
количка с пране. По-вероятно е обаче 
спокойно да е излязъл през главния 
вход с помощта на корумпираните 
пазачи.

Прекарва следващите десет години 
в опити да се измъкне от властите и 
да утвърди позициите си на водещия 
наркобарон на Мексико. В този период 
той винаги изглежда е на една крачка 
пред преследвачите си от полицията и 
от конкурентните картели.

Сексът е другото любимо 
занимание на Ел Чапо

Има повече любовници, отколкото 
някой може да си представи. Това е 
другият смисъл на неговото съществува-

не – да съблазни непозната жена и да го 
организира до най-малкия детайл.

След 13 години преследване Ел 
Чапо е заловен през февруари 2014 г. 
Второто му бягство от затвора е през 
юли 2015 г. и е дори по-забележително 
от първото. Този път съучастниците му 
използват GPS, за да прокопаят тунел 
от 1 км, който стига директно в килията 
му в Алтиплано, затвор в Централно 
Мексико.

Свободата му обаче е краткотрайна. 
През януари 2016 г. е проследен до ох-
олна вила в Лос Мочис, която се оказва 
негова собственост. Петима от охрани-
телите му са убити от военните, а той се 
измъква през един люк, но е заловен на 
изхода на градчето. Една година по-къс-
но е екстрадиран в Щатите.

Неговата ахилесова пета е нарциси-
змът. Той се свързва с актьори и режи-
сьори, за да заснемат живота му, защото 
смята, че е достоен за голям екран. 
Когато бяга от затвора през 2015 г., има 
всички шансове да се укрие в планините 
и да живее там още дълго време. Вместо 
това Гусман прави безпрецедентен ход, 
като дори се среща за 

интервю с холивудския 
актьор Шон Пен

Това може би е било решението, което 
коства свободата му.

Съдебното дело срещу Гусман също 
смайва наблюдателите. Съпругата му 
и кралица на красотата Ема Коронел 
Айспуро изглежда отегчена през 
по-голямата част от времето дори и 
когато бивши любовници на съпруга 
й говорят. Един от свидетелите казва, 
че е видял как Ел Чапо заравя жив 
човек. Друг описва как конкурентен 
наркобос отказал да се здрависа с Гус-
ман и се простил с живота си заради 
това. В документите по делото има и 
обвинения за изнасилване на малки 
момичета, някои от които са били 
13-годишни.

И докато изглежда, че след всички 
показания този път Ел Чапо ще издъхне 
в затвора, наркотрафикът със сигурност 
ще го надживее.

Нарцисът, който смени Нарцисът, който смени 
наркотрона с доживотен затвор наркотрона с доживотен затвор 

Ел Чапо започва като наемен убиец и бързо се Ел Чапо започва като наемен убиец и бързо се 
изкачва в йерархията на престъпния святизкачва в йерархията на престъпния свят

Шон Пен и Ел Чапо



Т
ърся си работа. Мога да об-
ръщам файлове и да джуркам 
съдии. В автобиографичен план 
съм вършил следните дейнос-

ти. Преди да стана хакер, бях клошар. 
Палех апетитни имоти, които са памет-
ници на културата, за да могат на тяхно 
място да се бичат молове. Работил съм 
и като бетонджия на морето. И като 
багерист. Заравнил съм не една и две 
дюни. Бил съм дървосекач в национал-
ните паркове. По едно време работех в 
системата на банките. Направихме едно 
КТБ, за което още се говори, ама само 
се говори. Второ още не са ни разре-
шили да направим, но скоро и това ще 
стане.

Това съм аз.
Вашето минало и бъдеще. Виновни-

ят за всичко хакер на пустинята. Под 
пустинята имам предвид държавата. Аз 
ви крада личните данни, аз съсипвам 
черноморския сезон, аз съм мистич-
ната тъща в къщата за гости. Аз троша 
плочките на Ларгото с хакерския ми 
скейтборд. Аз съм проектантът и из-
пълнителят на ремонтите по Графа. Аз и 
само аз съм виновен за всичко.

В момента разполагам с данните на 
седем милиона от вас. Фирми-мирми, 
доходи-моходи… Всичко. Обаче се чудя 

какво да ги правя? Не върви да ви из-
нудвам, за да ви ги върна. Няма на кого 
да ги продам. Нека не се обиждате, но 
никой не се интересува от вас. Най-мно-
го да излезе наяве някое леко нерегла-
ментирано милионче – притежание на 
нечия депутатска котка и дотам. Но това 
не е скандал.

То всъщност в тази пустиня нищо 
не е скандал. Можете да газите деца 
на пешеходни пътеки. Да гласувате 
някакви милиарди заеми за някакви 
напълно безсмислени аероплани (все 
едно какви са). Държавата се готви 
да се разведе със здравната каса и да 
набута със задължения някакви частни 
здравни каси. Машинното гласуване е 
забранено. Министерството на туризма 
бичи обществена поръчка за половин 
милион лева, за да дойде някой и да му 
каже каква му е работата и как да си я 
върши. Палатките са обявени извън за-
кона. Да не забравяме и болните деца, 
които не са представени от нито една 
парламентарна партия и затова ще си 
останат болни.

Ако се нуждаете от безскрупулен и 
изпълнителен хакер – аз съм вашият 
човек. Мога да поема отговорността 
за покупката на неморално евтините 
ви имоти, ще понеса последствията от 
заменките, приватизацията и всякакви 
други тъпи далавери, в които сте се 
увъртели. Ще приема Истанбулската 
конвенция и дори ще ви пека кебапче-
тата на следващите избори.

На последно място – националната ви 
сигурност не е застрашена, защото не 
може да бъде застрашено нещо, което 
не съществува. Това съм го установил 
след системно обръщане и джуркане на 
всичките ви правителствени файлове 
(които не са много).

С уважение: ваш Бял хакер

ЕМИЛ ЙОТОВСКИ

          блог      

Бял хакер търси 
работа
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казана дума

„Ще се кандидатирам за кмет на София, ако 
ме вбесят докрай.”

Омбудсманът Мая Манолова коментира 
очакванията, че ще участва на местните 

избори наесен

„По всичко личи, че фаворитът на 
Цацаров е Иван Гешев... В личен план 
проявява примитивизъм и безогледност, 
на фона на които да започнем да 
съжаляваме за Цацаров.”

Бившият правосъден министър Христо 
Иванов коментира избора на нов главен 

прокурор

„Просто такива вълшебници... 
Уникални мозъци имаме и много 
е важно да намерим начин да ги 
привлечем да работят в полза на 
държавата.“ 

Премиерът Бойко Борисов за 
20-годишния българин, задържан 

във връзка с хакерската атака 
срещу сървър на НАП

„Бойко е уникален. Той 
ще остане в историята. 
Аз съм изненадан, че 
той порасна, стана голям 
политик и държавник.”

Депутатът от ГЕРБ 
Вежди Рашидов коментира 

процесите в партията

„В страната на еврокомисаря по 
цифрово общество 5 години не могат да 
въведат машинно гласуване.”

Бившият депутат от СДС Иван Сотиров 
за решението на управляващите да 

отменят  машинното гласуване 



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

П
реди седмици стотици хиля-
ди чехи демонстрираха срещу 
своя премиер Андрей Бабиш. 
Освен министър-председател 
той е и един от най-богатите 
хора в Чехия. Как е забогатял 

ли? Още по комунистическо време като член 
на партията той е бил мениджър на чехосло-
вашката държавна външнотърговска фирма 
Petrimex. По негова идея компанията осно-
вава друга фирма – Agrofert, която по-късно 
е придобита от съмнителни швейцарски ин-
веститори. За тях Бабиш казва, че били при-
ятели още от училище. Много скоро обаче 
той става едноличен собственик на фирмата. 
После Бабиш придобива медийни компании 
и навлиза в политиката. А от началото на юни 
2019 г. чешката прокуратура го разследва за 
данъчна измама, злоупотреба с държавни 
субсидии и неправомерно изразходване 
на средства от Кохезионния фонд на ЕС по 
времето, когато е бил финансов министър и 
премиер на страната.

Бабиш е олицетворение на начина, по 
който в Източна и Югоизточна Европа се 
прави политика. Парите са власт. Който има 
пари, иска власт. А който има власт, знае 
отлично, че за да я задържи, му трябват пари. 
Например, за да си купи медии. След проме-
ните най-добре и най-бързо го разбраха пре-
менилите се комунисти. Така по неведоми 
пътища те бързо натрупаха лично богатство с 
държавни и партийни пари. Новите богаташи 
бяха старите комунисти, които използваха 
тези пари, за да останат във властта като 
нови социалдемократи – както се случи 
например в Румъния и България.

С помощта на 
европейските пари

Появилите се след тях партии, опреде-
лящи се като граждански и консервативни 
(например „Фидес” на унгарския премиер 
Орбан), бързо научиха правилата на играта. 
Осигурявайки целенасочено на свои довере-
ни хора държавни поръчки, щедро гарнира-
ни с европейски субсидии, те си създадоха 

свои собствени олигарси.
Най-яркият пример в Унгария е известният 

като „национален газовик” Лоринц Месарош. 
В близкото минало довереникът на Орбан 
е имал малка фирма за газифициране, а 
днес – подобно на Бабиш – е вторият най-
богат човек в Унгария. И все пак има една 
съществена разлика между двамата: чешкият 

олигарх разполага с реална власт, а Месарош 
знае отлично, че дължи всичко на Орбан. 
Унгарският премиер не търпи никакви 
политически амбиции у своите протежета. 
Медийният магнат Лайош Шимичка го знае 
много добре. Той дълго време отговаряше 
за финансите на „Фидес”. Но след като се 
скара с Орбан, звездата му залезе набързо. 

Накратко: по тези европейски ширини не 
олигарсите определят политиката, а 

политиката определя 
олигарсите

Пряко свързани с властта на олигарсите са 
кохезионните фондове на ЕС. Всъщност тези 
пари са замислени от Брюксел като средство 
в борбата срещу изоставането на по-бедните 
страни членки. С тяхна помощ те трябва да 
догонят в икономическото си развитие по-
богатите държави от общността. Оттук идва 
и терминът „кохезия”. Едновременно с това 
този вид финансиране би трябвало да насър-
чава и демокрацията, пазарната икономика и 
правовата държавност. Поне така е на книга. 

В страните от Югоизточна Европа обаче 
бързо установиха, че значителна част от тези 
средства, които често се харчат за инфра-
структурни проекти, в крайна сметка отиват 
у големи западноевропейски компании, 
които притежават нужните ноу-хау, конку-
рентоспособност и капацитет да печелят 
съответните обществени поръчки. Тоест една 
част от това финансиране се връща обратно 
в Западна Европа. 

Оказва се, че раждането на олигарсите 
в Централна и Източна Европа се дължи 
отчасти и на опитите въпросните европари 
да останат изцяло в страните, за които са 
предвидени. В Унгария например съвсем 
умишлено правителството си създаде 
политически лоялни крупни бизнесмени, 
които печелят подозрително често големи 
държавни поръчки. Премиерът Орбан опре-
деля това като „неомеркантилизъм” (фазата, 
в която в Европа се създаваха национални 
индустрии с помощта на протекционистки 
митнически бариери). Ако искате, наречете 
го и „патриотична корупция”.

Нека спрем дъжда от 
европейски пари!

Лично аз не вярвам, че в дългосрочен 
план умуването как да се задържат тези пари 
в източноевропейските страни ще доведе 
до създаването на конкурентоспособна 
икономика. ЕС пък изглежда вече е решил, че 
идеята за конвергенция в сферата на ценно-
стите просто не функционира: в следващия 
бюджет ще бъдат подпомагани не най-бедни-
те, а политически коректните – например по 
въпроса за приема на бежанци.

Нека спрем целия дъжд от европейски 
пари! Защото той прави Брюксел да изглежда 
по-важен, отколкото е всъщност. Освен това 
в много страни членки въпросното финанси-
ране изкривява икономическите и полити-
ческите процеси. Ние, източноевропейците, 
вече догонваме Запада – включително благо-
дарение на европейските пари. Но е дошло 
времето да се откажем от този механизъм. И 
да развием предприемаческа култура, която 
ще цени иновациите и смелостта, а не жажда-
та за власт и политическата лоялност.

Как се става олигарх в Как се става олигарх в 
Източна ЕвропаИзточна Европа

България, Румъния, Чехия, България, Румъния, Чехия, 
Унгария: властта създава Унгария: властта създава 
олигарси с европейските пари олигарси с европейските пари БОРИС КАЛНОКИ

Андрей Бабиш Виктор Орбан

Протест в Чехия
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МОРГАН СМИТ
Асошиейтед прес

Ю
та се готви да 
издаде лицензи 
за производство 
на марихуана за 
медицински цели 
– бизнес, който 

тепърва ще набира скорост.
Широката метална плевня във 

фермата за люцерна на Ръсел и 
Даян Джоунс ще приеме сватбата 
на най-малкия им син другия месец. 
До септември двамата се надяват, че 
постройката ще е пълна със стръкове 
марихуана.

Семейство Джоунс са фермери 
четвърто поколение, членове на 
Църквата на Исус Христос на светиите 
от последния ден (мормоните) и сред 
кандидатите, които са 81 на брой, за 
малкото така желани места за лицен-
зирано отглеждане на марихуана за 
медицински цели в консервативния 
щат в Средния запад на САЩ Юта.

Въпреки че лидерите на тяхната 
вяра някога се противопоставяха на 
опита за узаконяване на медицинска-
та марихуана, Ръсел Джоунс казва, че 
е изследвал ползите от този 

наркотик за облекчаване 
на болката

докато се е борил с болестта на Ходж-
кин. Сега той и жена му искат да бъдат 
част от една нововъзникваща индус-
трия, която някои се съмняваха, че 
изобщо някога ще се появи в щата.

„Това е нещо ново и разтърсващо 
за Юта – заяви Даян Джоунс. – Кой 
не иска да напише история?”, попита 
лаконично тя.

Сред другите, които се надяват 
да спечелят разрешителни, са хора, 
които отглеждат канабис в по-големи 
мащаби, и неколцина производители 
извън щата. Очаква се местните вла-
сти в Юта да издадат до 10 лиценза 
по-късно този месец.

Неотдавна щатът откри лицензи-
онната процедура и за конкуренти 
извън щата – промяна, която прави 
местните производители като Дарън 
Джонсън неспокойни.

„Дали това предвещава нещо добро 
за мен? Не, но те искат (процесът) да 
не бъде прекъсван. Не искат засечки. 
И аз разбирам това”, каза Джонсън.

Някои кандидати се тревожат, че 
процесът е изкривен в ущърб на 
местните производители и в полза на 
Големия плевел – компаниите, които 
отглеждат успешно канабис в други 
щати, където това растение е закон-
но. Кандидатстването е обвързано с 

такса от 2500 долара, а необходимите 
документи са стотици страници. Тези, 
които получат лиценз, 

плащат 100 000 долара 
всяка година

за да го запазят, в допълнение към купу-
ването на инструменти и оборудване, 
които може да струват милиони.

Представители на министерството 
на земеделието на САЩ казаха, че 
дават допълнителни точки на канди-
датите, които са свързани със съот-
ветната местна общност. Осем молби 
са били подадени от производители 
извън Юта. Щатът търси фермери, 
които са в състояние да разширят 

своите операции с повишаването на 
търсенето и едновременно с това да 
запазят цените ниски, а растящите 
насаждения – от плесен и пестициди.

В помещение на закрито в Северен 
Солт Лейк Трой Йънг отглежда кана-
бис под острата пурпурна светлина 
на LED лампи с цел ускоряване на 
растежа. Йънг отглежда канабис за 
промишлени нужди – „братовчед” на 
марихуаната, който не е психоактивен 
и бе узаконен в Юта през миналата 
година.

Той е сред редицата амбициозни 
производители, които инвестират в 
оборудване и заделят пари, надявай-
ки се да получат лиценз да отглеждат 
медицинска марихуана.

В различните си разновидности 

канабисът трудно расте и изисква 
много експерименти, заяви Йънг. „За 
мен е като забавление. 

Превърнах се в луд учен

– каза 52-годиш-
ният мъж. За него 
узаконяването на 
марихуаната е ли-
чен въпрос. Йънг 
е загубил майка 
си заради зави-
симост от опиати. 
Ако тя е имала 
достъп до по-мал-
ко вредно болко-
успокояващо като 
марихуаната, то 
тогава може би е 

щяла да бъде жива, допусна той.
Доказано е, че марихуаната помага 

за облекчаване на хронични болки и 
от изследванията се предполага, че 
закони за медицинската марихуана 
могат да намалят предписването на 
опиати.

„Тя наистина е необходима. Въпросът 
не е само да се напушиш”, каза Йънг.

Джонсън има просторен склад в 
Солт Лейк сити с екип от техници и 
оборудване, за да отглежда медицин-
ска марихуана. Една стая е пълна с 
големи стъкленици, където канабисо-
во масло се процежда през хартиени 
филтри.

Канабисът е страничен бизнес за 
него. Джонсън е на пълен работен 
ден в строителството, но гледа на 

отглеждането на марихуана като на 
умна и дългосрочна инвестиция.

„Когато (медицинската марихуана) 
стане по-малко табу и хората започ-
нат да я предпочитат пред основани 
на опиатите лекарства, търсенето ще 
се увеличи и пазарът ще се засили”, 
прогнозира той.

Приходите от програмата на Юта за 
медицински канабис по план трябва 

да достигнат 

5,4 милиона долара
догодина и след това да нараснат до 
16,2 милиона долара през 2021 година, 
каза Ричард Обърн, директор на Центъ-
ра за медицински канабис към щатско-
то министерство на здравеопазването.

Юта се присъедини към 33-те 
американски щата, легализирали 
медицинската марихуана, след като 
избирателите одобриха нов закон 
през миналата година.

Лидерите на водещата в щата 
мормонска вяра първоначално се 
противопоставяха на инициативата 
гласоподавателите да бъдат попитани 
дали одобряват медицинската мари-
хуана, но в крайна сметка постигнаха 
с някои нейни привърженици ком-
промис, който позволява употребата 
на този наркотик за медицински цели 
при по-голяма регулация.

Който и да спечели 10-те лиценза за 
отглеждане на марихуана в Юта, ще 
трябва да прави това в самия щат. Юта 
освен това ще избере лицензирани 
производители, които да правят чрез 
преработване на марихуана медицин-
ски продукти, които да бъдат про-
давани в специализирани пунктове, 
които се очаква да бъдат открити 
догодина.

В Юта става горещо:В Юта става горещо:
Надпревара за 
медицинска марихуана

Много жители на щата се надяват да Много жители на щата се надяват да 
получат лиценз за отглеждането йполучат лиценз за отглеждането й

Даян Джоунс

Ръсел Джоунс Трой Йънг
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К
райните диети – белтъчни 
или въглехидратни, могат да 
бъдат опасни и да доведат 
до влошаване на здраво-
словното състояние. В това 
са категорични експерти по 

храненето от различни страни, изслед-
вали различни хранителни режими на 
хора с различни организми и различни 
хранителни навици. 

Повечето от тях са категорични, че е 
доста несериозно да се рекламират ди-
ети, които са едва ли не като панацея за 
всичко. Такъв режим на хранене, който да 
се отразява по един и същ начин на всеки 
човек, е невъзможен, смятат специа-
листите. Те уточняват, че диетата, която 
се назначава, трябва да е съобразена с 
конкретния индивид: какви 

привички на хранене има
какво предпочита да яде, има ли про-

блеми с теглото, някакви заболявания. 
Освен това трябва да се имат предвид 
възрастта, полът, метаболитните особено-
сти и най-вече генотипът, който до голяма 

степен предопределя дали човекът ще 
яде каквото му хрумне и ще е слаб, или 
ще му се „лепи” всяка приета калорийка, 
допълват експертите.

Повечето от тях са категорични - 
крайните диети нарушават баланса на 
организма и затова са рискови. 

Един от експертите, проф. Божидар 
Попов, председател на Българското дру-
жество по хранене и диететика, е убеден, 
че здравословното хранене всъщност е 
балансираното хранене. Професорът бе 
един от участниците в националната кон-
ференция по хранене с международно 
участие, която се проведе наскоро край 
Варна. Сред акцентите на форума тази 
година бяха съставът и безопасността 
на храните, дието- и фармакотерапия на 
болестите на храненето и метаболизма, 
съвременните хранителни технологии.

Според проф. Попов плодово-зеленчу-
ковите въглехидратни диети са си почти 
чисто гладуване, защото осигуряват 
около 300-400 калории на ден. Рискът тук 
идва от липсата на белтък, като органи-
змът не може да си набавя каквото му е 

нуж-
но, 
смята 
Попов.Той 
допълва, че този 
тип хранене принуждава тялото 
ни да започне да разгражда и да топи 
резервната мазнина. Разграденото обаче 
навлиза в кръвта, уврежда съдовете и 
може да доведе до мозъчно-съдов или 
коронарен инцидент. Освен това минава 
и през черния дроб, като го натоварва и 
може да го увреди. Ако липсата на белтък 
продължи повече от 10 дни, организмът 
започва да страда, 

пада имунитетът, нарушава 
се хормоналният баланс

и 
кръво-

творенето, а 
може да се развие и 

анемия. Освен това след прекратяването 
на диетата се получава т.нар. йо-йо ефект 
и килограмите се възстановяват, дори 
може да станат повечко. Всъщност това е 
нормално, защото организмът, когато се 
възстанови нормалното хранене, започ-
ва да трупа запаси, вместо да изгаря хра-
ната. В интервю за БТА професор Попов 
разяснява, че същият ефект – никакъв, 
имат и рекламираните диети за нередов-
но хранене – един ден да се яде, един не, 
или да има едно хранене дневно.

Експертът гледа негативно и на белтъч-
ните диети, в които се набляга основно 
на месото. Белтъчните метаболити могат 
да отключат подагра още на първата 
седмица, водят и до камъни в бъбреци-
те. Според Попов тази диета съдържа 
и доста мазнини, което пък може да 
доведе до повишаване на холесте-
рола и да се стигне до някакъв съдов 
инцидент. Този тип хранене лишава 
организма от много важни минерали 
и витамини и може да бъде увреден 
черният дроб, допълни Попов. Според 

него диетата е особено рискова за же-
ните, тъй като се стига до понижаване 

ph в организма, което води до извличане 
на калция от костите и след няколко 

години се стига до остеопороза.
Последните изследвания показват, 

че хората по света масово се хранят 
неправилно. Проф Попов дава пример 
с българите, 30-40 на сто от работещите 
от тях изобщо не закусват, пият едно 
кафе и тръгват, а така организмът остава 
без енергия. На обяд, ако има време, се 
хапва нещо набързо, и вечер се започва 
голямото ядене и пиене. Това е най-голя-
мата грешка – 50-60 процента от храната 

за деня се приема вечер, категорични 
са експертите. Проф. Попов припомня 
правилото, че последното ядене трябва 
да е най-малко 2 часа преди лягане, и то 
с по-лека храна. Голяма грешка на много 
майки е, че пускат децата си на училище, 
без да са закусили, допълни Попов. И 
уточни, че за хлапетата е характерно, 
когато огладнеят, да си купуват сладко, 
което е много лош модел на хранене.

Обяснението на специалистите защо 
българите продължават да се придържат 
към грешни модели на хранене, след като 
повечето са съвсем наясно с правилата, 
е просто –

инстинктът за хранене 
нарушава разумното 

мислене 
Когато си гладен, не разсъждаваш кое е 

полезно и кое не. 
„Преди години сме правили изследва-

ния с опитни животни, като сме оставяли 
мъжки екземпляр за 24 часа гладен. На 
другия ден му слагаме храна и пускаме 

женска. Резултатът е, че той се нахвър-
ля на храната, напълно игнорирайки 
половия нагон”, разказа Попов. И добави, 
че и при хората е така – загуби ли някой 
интерес към храната, той си отива.

На въпроса как гледа на безумните 
реклами в интернет за „вълшебни” илачи, 
с които отслабваш с 20 килограма за 2 
дни, Попов каза, че това е абсолютна 
измама, дори престъпление. Разчита се 
на лековерието на хората, убеден е той. 
Според него хубаво би било въпросните 
„вълшебни” съставки поне да не са вред-
ни, но и това не е много ясно, защото не 
са изследвани. 

„Изумително е как един препарат 
може да лекува всичко – от псориазис до 
диабет и полова немощ, и то дори не е 
лекарство, а някаква добавка”, коментира 
лекарят. Той допълни, че хората трябва да 
са наясно – хранителните добавки не ле-
куват, не предпазват от болести и не заме-
нят пълноценното здравословно хранене. 
По думите му вече има немалко случаи, 
когато хора са спирали лекарствата си, 
след като започнат да приемат някакъв 
такъв тип препарати, в резултат на което 
състоянието им рязко се влошава.

Ние не отричаме хранителните добавки 
напълно, но с тях трябва да се внимава, 
категорични са специалистите по хране-
не. Според проф. Попов най-добре е, ко-
гато в препарата има по-малко съставки. 
„Видиш ли изброени всички витамини и 
минерали на света, по-добре не посягай”, 
е неговият съвет. Според професора хо-
рата бъркат и с приемането на разтвори-
мите витамини, като обяснението му е, че 
те „преминават” с водата през организма, 
без никаква реална усвояемост.

Не трябва да се прекалява и с про-
биотиците, съветва той. Според него 
най-добрият пробиотик е естественото 
кисело мляко с лактобацили. Проблемът 

е, че има голяма разлика в качеството на 
млеката по отношение на пробиотичната 
им активност. Лекарят е доста скептичен 
към ползите на т.нар. суперхрани, които 
нахлуха през последните години – чиа, 
киноа, годжи бери и т.н. 

Като българска суперхрана от расти-
телен произход лекарят посочва чесъна, 
особено докато е още зелен. Той при-
помня, че миризливият зеленчук действа 
антиоксидантно, антитуморно и повиша-
ва имунитета. 

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

Диети, добавки, пробиотици: Къде е границата
между полезно            и вредно

За и против фруктозата

За големите спорове около 
глюкозо-фруктозния сироп като 
нещо супервредно становището 

на Попов е, че в това твърдение няма 
логика. Фруктоза се съдържа в меда, в 
плодовете, в плодовата захар, аргу-
ментира се той. Експертът допълни, че 
приема да има спорове около употре-
бата на глюкозо-фруктозен сироп, до-
бит от генномодифицирана царевица, 

каквато практика има в САЩ. В Европа 
обаче не става дума за това, отбеляза 
Попов. Неговата лична позиция е, че 
всеки производител има правото да 
прави продукти от различно качество, 
които съответно са и с различни цени. 
Въпросът е на етикетите да е отразено 
точно съдържанието на продукта, за да 
не бъдат заблуждавани потребителите, 
обобщи Попов.

Разтворимите витамини Разтворимите витамини 
могат да са опасност, могат да са опасност, 
която се подценявакоято се подценява



затворници бяха помилвани в Куба. Държавният съвет на Куба е взел това 
решение въз основа на поведението на затворниците, изтърпения от тях 
срок от присъдата им, естеството на престъплението и здравословното 
им състояние. Дадено е предпочитание на жените, младежите и 
възрастните. 

в цифри

33332604 2604 

кибератаки са засечени от „Майкрософт“. Те са били насочени към  проникване 
в мрежите на базирани в САЩ политически партии, кампании и други 
фокусирани върху демокрацията организации, в това число мозъчни тръстове 
и неправителствени организации.  Компанията не съобщава колко от опитите 
са били успешни.

млн. евро осигурява ЕС за разследваща журналистика. Те ще 
бъдат насочени в три направления. Първото е свързано с 
противодействието на нарушения на свободата на медиите, 
второто е за международни журналистически разследвания, а 
третото – за независима журналистика. 

7407404,1754,175

литра на човек е консумацията на вино в Швейцария. Тя е сред най-
големите страни в света и представлява 1,15% от световното 
потребление. Швейцарските вина са много разнообразни заради големия 
климатичен диапазон и многото използвани сортове грозде, но са  почти 
неизвестни в чужбина, защото износът е малък. 
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Д
ами и господа, моля да 

станем на крака. Новият 2020 

Chevrolet Corvette C8 е пред 

очите ви. Очакван 60 години, 

най-накрая той вече е тук. 

Средно разположен двигател, 

задно предаване и 8 скоростна кутия с 

двоен съединител. А ако по случайност 

не сте наясно с обичаите при американ-

ските автомобили досега, най-после ще 

се светнете. Стартова цена от малко под 

$60 000 по първоначални данни стъпи-

са всички. 0-60 mph за под 3 секунди – 

понякога мечтите се сбъдват.

Стайлингът е типичен за GM и не 

е далеч от нормалния Corvette. Има 

силно подчертан остър вид, като 

тук липсват модерните европейски 

тенденции за извънземност. Дизайнът 

е всъщност консервативно-модерен, 

като линиите са „перати”. Все едно се 

перчи. И това е един от силните козо-

ве на Corvette по принцип. Предни-

цата се разпознава от пръв поглед, 

докато задната част е леко напомняща 

всекидневното Camaro. Таванът се 

сваля в тип тарга и не се прибира 

автоматично, а се поставя в задното 

багажно отделение.

За хората от 

българската и другите 
балкански общности

които са заклети фенове на немските 

традиционни спортни автомобили, този 

Corvette би будил може би смях първо-

начално. Но, меко казано, явно нямат 

идея какво представлява Corvette. На 

кулинарен език ще обясня: зелена сала-

та с репички и органик магданоз е хем 

полезна, хем модерна. Една нормална 

сочна телешка пържола би била от-

хвърлена с лека ръка от модерните тен-

денции. Е, това е Corvette. Един сочен 

дебел стек. При около $60 000 стартова 

цена – моментално се подиграва с Audi 

R8 или кое да е Porsche 911. За 60 хил. 

долара от Mercedes може най-много да 

си купите C 43 AMG купе. Посмешище 

спрямо Corvette и потенциала му.

Моля не забравяйте, че Corvette е 

центърът на вселената за милиони 

пенсионери от средната класа. Не е 

нужно той да е с мощност колкото 

Bugatti Chiron, за да го купуват. Нужна 

е адекватна мощност и проста рецеп-

та. Толкова. 

Също така е с огромни възможности 

за тунинг, който има желание. Подсо-

лена с ниската цена, Corvette е евтин и 

вкусен стек, както вече се разбрахме. 

Надеждността на всички досегашни 

„корвети” смазва немските и особено 

италианските и английските спортни 

коли, така както динята смачква хле-

барката. Да, няма космически „техно-

логии”, а нормални комфортни опции, 

но те почти 

винаги са само за украса
И да, не очаквайте кожа в салона 

с качество на Rolls Royce, имайки 

предвид цената. Също така това не е 

ниско качествен продукт. От първото 

десетилетие насам всички американ-

ски автопроизводители извървяха 

бърз и дълъг път към много по-добро 

качество на материалите. 

Заради задно разположения дви-

гател и силно намалена видимост 

задното огледало е дисплей от каме-

ра. Багажното отделение е не само 

отпред, но и отзад – предостатъчно 

дори за цял сет от стикове за голф и 

няколко чанти.

Кокпитът на машина е силно шофьо-

ро-центристки с голям дисплей зад 

волана и втори отстрани. В дясната 

страна има най-дългия ред бутони от 

който и да е автомобил. Cool. Воланът 

е нетипичен кръгъл квадрат. Смяната 

на предавките е зад волана, но селек-

торът е с бутони. Според дизайнерите 

той е максимално близо до нормал-

ния лост-селектор. За традиционна 

ръчна скоростна кутия засега не се 

споменава и най-вероятно няма да 

има. И без това мнозинството „Корве-

ти” са автоматици.

Двигателят  недвусмислено е само 

v8. Кодово наименование LT2 6.2 ли-

тра работен обем с 495 к.с. в базовия 

z51 модел. Разбира се, 

скоро ще последват по-
мощни версии

Но ще има и по-слаба версия 

само с 5 к.с. по-малко, дължащи се 

на липсата на спортен ауспух. Все 

тая. Още по-важен е фактът, че не 

е с принудително пълнене. Няма 

турбо или компресор, а традицион-

но атмосферно пълнене. Има обаче 

директно впръскване на горивото. 

Заради оборудваната система dry oil 

sump двигателят има малък картер 

и стои максимално ниско, което пък 

води до много място над двигателя. 

Идеалното място за компресор при 

идните мощни версии. През 2019 г. 

е почти немислимо да намерим друг 

производител, който може да покрие 

вредните емисии без турбо и даун-

сайзинг. Но GM успява да се вмъкне в 

изискванията. Браво.

Звукът на LS поколението двига-

тели е силно характерен буботещ. 

В Corvette общностите най-честата 

модификация е т.нар. cam shaft swap. 

Т.е. разпределителен вал, който заба-

вя тайминга и работи леко неравно-

мерно. Има начин да възпроизведем 

звука на LS   двигателя чрез четене. 

Четете на глас колкото може по-бързо 

думите: potato, potato, potato, potato, 

potato, patato. Традиционно LS двига-

телите са силно надеждни. В случая 

LT2 разновидността тепърва трябва 

да се докаже. Моля, побързайте да си 

резервирате!

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Corvette C8. 
Като един тлъст стек

495 к.с. 637 Нм задвижват новия базов автомобил. 495 к.с. 637 Нм задвижват новия базов автомобил. 
Изведнъж всеки поиска да го купиИзведнъж всеки поиска да го купи
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Р
окля риза, малка черна 
рокля, кадифена, рокля с 
буфан ръкави, мини... Мно-
гообразието е неизчерпа-
емо, а в гардероба винаги 
има място за поне още 

една. Защо тя да не е роклята на това 
лято, която вече превзема територии. 

Тя е съвсем обикновена – рокля с 
А силует, но има много важен детайл: 
наборите. Не един, два, три реда, а 
набори по цялата рокля! Какво й е тол-
кова чудото, ще се питате?! Една дума 
– комфорт!

Няма, наистина няма по-удобна рок-
ля от тази, която се разкроява от самите 
презрамки, не дори от талията. А и как-
во друго ви трябва в летните горещини 
освен пространство и прохлада? 

Широка и удобна, тя може да изглеж-
да обикновена, но със сигурност ще 
изкушава с множеството си варианти и 
цветове. Може да изберете един цвят, 
принт на точки, на райе или на цветя, 
опциите са премного, изборът труден.

Вземете си 2-3 модела
Дължините също варират, може да 

намерите мини рокля с А силует и 
набори, както и макси или миди такава. 
Единственото условие е разкроената ви 
рокля да има набори. Защо – питайте 
Instagram.

Тази тенденция буквално влуди не 
само популярните фешънисти, но и 
много други. И познайте какво – моде-
лът започна да се възпроизвежда дори 
от масови марки.

Нали знаете как роклите са една от 
мултифункционалните дрехи в гар-
дероба и могат да бъдат съчетавани 
с всичко? Е, това важи и за този тип 
дреха. Макар и с набори, тя лесно 
може да се превърне в пола, при това 
ефектна, ако си сложите риза или блуза 
върху роклята. Тя се разбира най-добре 
с кецове, сандали и чехли. Рядко може 
да я видите в компанията на боти обаче. 
Идеален допълващ аксесоар биха 

били бамбуковите и чантите от рафия, 
градски ориентирани миничантички 
или дори кошниците за пикник. Не се 
колебайте да добавите диадема или 
шноли за коса, очила и много гривни. 

Понеже това е съвсем лятна рокля, не 
ви препоръчваме да я комбинирате с 
блейзър или сако – някак не изглеждат 
на мястото си, когато са заедно.

Роклята с А силует и с набори не е 
нещо неочаквано, но може би именно 
заради това не се очакваше да се пре-
върне в хит. Но се превърна!

Роклята на лятото: 
Пространство и прохлада
Тя се разкроява от самите презрамки и 
създава усещане за лекота
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„С
ърцето на иранската 

икономика” – така на-

ричат големия базар 

на Техеран. В единия 

му край продават 

фалшиви маркови 

платове на килограм – фалшификати 

на „Луи Вюитон“, „Гучи“, „Шанел“, „Лий“, 

„Найк“. Търсенето е огромно.

В северната част на иранската сто-

лица се разкрива съвсем друга гледка. 

Там се намира търговският комплекс 

„Сана”, където се продават оригинални 

продукти. „Ние получаваме стоката ди-

ректно от чужбина, например от Дубай”, 

казва младата продавачка Мехди, която 

работи във филиала на Nike. Нашите 

клиенти са взискателни и могат да си 

позволяват да удовлетворяват жела-

нията си. „Те пътуват по света и разпоз-

нават оригиналните продукти от пръв 

поглед”, допълва Мехди.

Търговският комплекс „Сана” е един 

от новите молове в Техеран. Там, в 

полите на планината Алборз, преди са 

се простирали овощни градини. В ми-

налото тук са били дворците на царете. 

Днес на същото място живеят партийни 

функционери и политици – водещи фи-

гури от Ислямската революция. Техни 

съседи са богати бизнесмени, повечето 

от които поддържат близки връзки 

с властта. Не е тайна, че иранската 

икономика страда и от корупция, и от 

сенчеста икономика.

Въпреки наложените от САЩ санкции 

заможните и високопоставените иран-

ци могат да намерят в комплекса „Сана” 

всичко, което може да се купи с пари, 

включително 

оригинални продукти 
Made in USA

Например раници на Nike. „Те струват 

по 68 евро и в момента се продават 

много добре. Много тийнейджъри ги 

харесват”, казва продавачката Мехди.

За обикновените иранци 68 евро са 

малко състояние. Средният доход в 

страната е 400 евро месечно – но само 

ако се смята по официалния обменен 

курс, който е 48 000 риала за едно евро. 

По този курс обаче могат да се сменят 

пари само ако са нужни средства за 

покупката на лекарство. На свободния 

пазар 1 евро излиза много по-скъпо – 

145 000 риала. При това положение за 

повечето хора чуждестранните проду-

кти са абсолютно недостъпни.

Страната е в икономическа криза 

вече повече от година. През май 2018 

г. американският президент Доналд 

Тръмп отмени едностранно ядреното 

споразумение с Иран, стартира кампа-

ния на „максимален натиск” и наложи 

санкции на страната. Вследствие на 

това риалът рязко се обезцени, ин-

флацията нарасна. Някои икономисти 

твърдят, че покупателната способност 

на иранците е спаднала с 80 процента 

през последните месеци.

Не всички обаче са засегнати от кри-

зата. „Обичам качеството и с удоволст-

вие плащам за него”, посочва 30-го-

дишната Саба, съпруга на бизнесмен. 

Тя отказва да обясни с какво точно се 

занимава мъжът й. Семейството живее 

в пентхаус в северната част на Техеран 

– в район, в който жилищата струват по 

4000 евро квадратният метър. „Подобно 

на моите приятелки и аз 

пазарувам предимно в 
чужбина

когато съм в отпуск. Аз не пазарувам 

много, но имам приятелки, които 

постоянно се обличат по последна 

парижка или италианска мода. Мъжете 

им печелят в евро или в долари. Който 

печели в риали, естествено не може да 

си позволи такива неща”, казва Саба.

Дори правнукът на аятолах Хомей-

ни, който е политически и религио-

зен водач на Ислямската революция 

от 1979 г., носи американски марки. 

През миналата година една негова 

снимка предизвика остри критики. На 

нея 21-годишният Ахмад Хомейни, с 

модерни тъмни очила и суичър на Nike, 

позира до млада жена с жокейска каска 

в една школа за езда. Неговият прадядо 

бе лидер на революция, обещала по-до-

бър живот на бедните и онеправданите. 

Но точно те са основните жертви на 

американските санкции.

Само 2,5% от иранците се 
водят заможни

Ножицата между бедни и богати се 

разтваря все повече. Два милиона от 

почти 81 милиона иранци, т.е. точно 2,5 

процента, се водят заможни. Четири-

членно семейство от тази категория 

разполага с около 1300 евро месечно 

съгласно статистиките, разпространени 

преди настъпването на икономическата 

криза.

Още по-малко са богаташите, чиито 

доходи са в евро и в долари. Те не крият 

благосъстоянието си и го демонстрират 

активно в социалните мрежи. Акаунтът 

в Instagram Rich Kids of Tehran („Богатите 

деца на Техеран”) има 146 000 последо-

ватели. По снимките се виждат красиви 

и богати млади хора в скъпи модерни 

тоалети пред луксозни вили. Техният 

стил на живот е мечта за мнозина млади 

иранци. Но повечето могат да си позво-

лят само фалшифицираните емблеми 

на известни марки или „разкрасените” с 

тях дрехи, които от базара в Техеран се 

разпространяват из цялата страна.

Богатите деца на Техеран 
– живот Made in USA

Те са близки до властта, Те са близки до властта, 
получават заплати в евро и получават заплати в евро и 
долари и пътуват по светадолари и пътуват по света
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С
нимки на „старци“ с познати 

черти преливат на стените ни 

във Facebook не от днес. Напо-

следък приложението FaceApp 

отново се радва на голяма популярност. 

То обработва снимки на потребители-

те, за да им покаже как вероятно биха 

изглеждали след няколко десетилетия. 

Резултатът понякога е сполучлив, друг 

път не, но при всички положения е 

добър повод за усмивка. Но тя може да 

се превърне в крива усмивка, ако човек 

си даде сметка, че от това приложение 

за краткотрайно забавление могат да 

произтекат доста беди.

За разлика от 2017 г. този път притес-

ненията около това как създаденият в 

Русия FaceApp борави с личните данни 

на потребителите са по-масови и по-

гласни. Едно, че през 2019 година темата 

за защита на личната информация е по-

важна от когато и да било, и второ, че не 

са малко скандалите, които изтичането 

на данни ражда. Последният – киберата-

ка срещу НАП.

Основателни ли са страховете, че 

FaceApp може да препраща биометрич-

ни данни за милиони души към руските 

власти? Да, защото има такива притес-

нения.

Тревогите около приложението се 

засилиха около слуха, че 

FaceApp изтегля всички 
снимки

от смартфона на потребителя. Стигна се 

дотам представители на Демократиче-

ската партия в САЩ да се обявят срещу 

ползването на приложението.

Сенаторът Чък Шумър дори призова 

ФБР и Федералната търговска коми-

сия (ФТК) да проведе разследване на 

FaceApp и изрази притесненията си, че 

лични данни на американски граждани 

могат да отидат в ръцете на „враждебна 

чужда сила”.

Същевременно обаче приложение-

то оглави класациите на Apple-ския 

AppStore и Google 

Play Store, а полз-

ващите го стават 

все повече (както 

личи и от вълната от 

старчески снимки).

Каква информа-

ция събира прило-

жението?

Тестове на The 

Washington Post 

показват, че при-

ложението изпра-

ща информация 

за телефона към 

Facebook и Google 

AdMob, но се посоч-

ва, че вероятно го 

прави за по-добро 

позициониране на 

реклами. По-голе-

мият въпрос е каква 

информация праща 

приложението към 

собствените си 

сървъри и какво прави с нея.

Основното е, че всяка снимка, която 

решите да редактирате с FaceApp, се 

качва в сървърите на компанията, която 

стои зад приложението.

Според нейния изпълнителен ди-

ректор Ярослав Гончаров FaceApp не 

изпраща 

останалите снимки от 
телефона ви

към сървърите, каквито притеснения 

има. Същото потвърждават и няколко 

технологични гурута, които са правили 

експерименти с app-a.

Обяснението за това защо избраните 

за редакция снимки се качват на сървъ-

ра е, че така е по-бързо и лесно могат 

да се направят необходимите промени. 

Някои нови модели смартфони могат да 

свършат същата работа, но идеята е, че 

голяма част от потребителите ползват 

по-стари модели.

След като бъдат 

качени на сървъра, 

„повечето” снимки 

биват изтрити оттам 

след 48 часа.

По думите на 

Гончаров снимките 

не се използват за 

нищо друго освен 

за първоначално 

обявената цел – да 

се приложи ефектът 

на състаряването. 

Проблемът обаче 

идва от правните ус-

ловия, с които всеки 

потребител се съгла-

сява, когато изтегли 

приложението – без 

значение дали ги е 

прочел или не.

Те позволяват 

на компанията да 

прави със снимките 

каквото си пожелае, тъй като потреби-

телят се съгласява да даде „неотменим, 

неексклузивен, безплатен, глобален, 

прехвърляем лиценз” за ползване на 

качените за редакция снимки.

Липсата на конкретика в условията за 

ползване предполага, че потребителите 

позволяват на компанията 

да използва имената, 
фамилиите и лицата

им за „комерсиални цели”.

Според адвоката Елизабет Потс Уайн-

стийн, цитирана от The Verge, условията 

за ползване на приложението не са 

съобразени и с изискванията на GDPR.

От компанията твърдят, че „не прода-

ват или споделят информация с трети 

страни” с изключение на Facebook и 

Google AdMob. Също така отхвърлят 

твърдението, че руското правителство 

може да получи достъп до снимките 

ви. Въпреки че компанията е руска, 

те се съхраняват на сървъри в САЩ. 

Изключение са потребителите в Русия, 

чиито снимки може да се съхраняват на 

територията на родната им държава.

Същевременно можете да използвате 

FaceApp, без да му давате името или 

имейла си, а според създателите му 99% 

от ползващите го правят точно това.

Изтриването на приложението от 

смартфона ви няма да направи така, че 

снимките ви да бъдат премахнати от 

сървърите на FaceApp.

За да стане това, можете да изпра-

тите искане до компанията да изтрие 

всичката информация за вас. Това 

става чрез самото приложение – през 

Settings>Support>Report a bug, като 

молбата за изтриване трябва да има 

думата „privacy” в полето за тема.

Звучи доста неудобно и мнозина 

едва ли биха си направили 
труда

Гончаров обаче твърди, че се работи 

по по-удобен потребителски интерфейс, 

с който подобни запитвания да бъдат 

изпращани по-лесно. Същевременно 

от FaceApp признават, че екипите им 

са заринати от подобни искания, но се 

стараят да удовлетворят всички.

Естествено няма как да се провери 

дали снимките наистина са изтривани 

от сървърите на компанията. Но не 

трябва да се забравя, че потребителите 

предоставят свои снимки на много дру-

ги приложения и социални мрежи през 

цялото време. Причините за тревогите 

идват най-вече от това, че в случая с 

FaceApp не става дума за базирана в 

Щатите компания, а за руска такава.

Както Wired посочва, има смисъл 

FaceApp да се подлага на съмнение 

с оглед на това, че все пак борави с 

потребителски данни. Същевременно 

обаче това важи за всяко друго подобно 

приложение за снимки и като цяло за 

всеки app, който имате на телефона си.
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Да се видиш състарен, Да се видиш състарен, 
но на каква цена?но на каква цена?
Растат притесненията как създаденият в Русия Растат притесненията как създаденият в Русия 
FaceApp борави с личните данниFaceApp борави с личните данни
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О
снователят на SpaceX и Tesla 
Илън Мъск приближава все 
повече бъдещето. Той обяви, 
че започва опити за свързва-

не на човешкия мозък с компютър.
Малкият и креативен стартъп 

Neuralink, основан от него, показа 
първа версия на миниатюрен сензор, 
предназначен да бъде имплантиран в 
мозъка благодарение на малък разрез, 
направен от специално създаден за 
целта робот.

Компанията набра на 10 май 2019 
година 39 млн. долара от планирания 
кръг финансиране за 51 млн. долара. 
Neuralink е основана преди 2 години и 
тогава събра първоначално финансира-
не от 27 млн. от необходимите 100 млн. 
долара. Компанията за медицински 
изследвания, регистрирана в Калифор-
ния, нае няколко добри невролози от 
различни университети и лаборатория 
в Калифорнийския университет, за да 
прави изследвания на примати.

В края на миналата седмица Мъск 
обяви, че тестовете на примати показ-

ват, че преди края на следващата годи-
на може да има готовност да свърже 
човешки мозък с изкуствен интелект.

Самият Мъск съобщи, че учените в 
лабораторията са успели да свържат 
мозъка на мишка с чип със сензори, за 
да разчетат какво „мисли” животинчето.

Интерфейсът мозък машина (BMI) 
обещава възстановяване на сензорна-
та и моторната функция и лечение на 
неврологични смущения, съобщи Мъск 
в biorxiv.

Процедурата на свързване на мозъка 
с машината включва 3072 електрода 
на всяка „жичка” – общо 96 такива, 
вкарвани 

по 6 в минута през 
дупчици в черепа

направени от робот хирург.
Общият обем на апаратурата, им-

плантирана в мозъка, при ухото е 23 х 
18,5 х 2 милиметра.

Връзката за предаване на данните е 
с USB-C.

При представянето на идеята Мъск 

обясни, че онова, което нарича „не-
вронна дантела” – свързване на мозъка 
с компютри, е много важно, защото спо-
ред него изкуственият интелект носи 
риска хората един ден да се превърнат 
в „домашни котки”.

Засега целта е индивид, снабден с 
импланти, да контролира смартфон 
посредством мисълта си, но технологи-
ята може евентуално да бъде прило-
жена в областта на роботизираните 
инструменти. „Технологията е с огромен 

потенциал”, увери Мъск. И допълни: 
„Надяваме се до края на следващата 
година да я приложим върху хора.”

Според неврохирург от „Неуралинк” 
едно от първите й приложения цели 
лечение на неврологични заболява-
ния. В дългосрочен план обаче целта е 
имплантите да станат толкова надежд-
ни, че да се използват в областта на 
т.нар. елективна (изборна) хирургия за 
индивиди, които желаят мозъците им да 
бъдат свързани с компютри.

Да контролираш смартфона Да контролираш смартфона 
само с мисъл! Ще успее ли Мъск?само с мисъл! Ще успее ли Мъск?
Основателят на Tesla  и Основателят на Tesla  и 
SpaceX още опита да SpaceX още опита да 
свърже мозък с компютърсвърже мозък с компютър
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С
трах ли ви е от буболечки? 
Пазите ли се от паяци, отвра-
щавате ли се от червеи?

Сигурно, както и повечето 
хора. Но не и Кремена. За нея те не само 
не са страшни и отблъскващи, но са и 
много вкусни. 

Кремена Дервенкова не се страхува 
да експериментира с екзотична храна 
като насекоми.

Извън готвенето тя подкрепя мла-
дите хора като нея с бизнес идеи, като 
ръководи Асоциацията на българските 
лидери и предприемачи.

В кухнята тя е екстремист заради лю-
бопитството си да опитва. Екстремист, 
защото обича да си готви буболечки. 
Сладки или солени, печени или пърже-
ни – винаги са й вкусни.

„Екстремно е донякъде човек да кон-
сумира насекоми, но хората започват 
все повече и повече да ги възприемат 
като храна”, казва Кремена пред NOVA.

 В менюто й има от всичко, което не 
очаквате – щурци, скакалци, копринени 
буби.

„Ако консумираш червей или копри-
нена буба, скакалец без крачета и крил-
ца – няма какво да ти се запречи между 
зъбите, вкусни са – нямат и „антенки”, 
добавя тя.

В меката на ядливите насекоми – 
Камбоджа, 

експериментира и с по-
опасни храни

сред които панирана тарантула и скор-
пион.

„Скорпионът е доста хрупкав, 
този, който ядох, беше доста препе-

чен. Имаше вкус на препечена филийка. 
Беше добре, но не мога да кажа, че 
ми е любимото насекомо. Тарантулата 
имаше вкус на пилешко – като хапки в 
корнфлейкс”, разказва Кремена.

Изсушени и смлени на брашно, 
щурците стават на чипс, бисквитки и 
дори на бонбони, които се приготвят 
в кухнята на Кремена. Тя вероятно е 
единствената в България, а и не само, 
която приготвя сладкиши с червейчета 
и щурчета.

На въпрос имало ли момент на 
колебание да опита или не червей 
например, тя отговаря: „Не, нямаше 
колебание. Поръчах си 4 вида насекоми 
от Англия, пакетираха ги в Холандия 
и ги чаках да пристигнат 2 седмици до 
България.“

Без да подозира, човек изяжда средно 
по половин килограм насекоми годиш-
но, като си похапва преработени храни 
като шоколад, сладко, хляб, паста и бира.

От хоби вкъщи страстта на Креми към 
здравословните ястия с насекоми пре-
раства в домашна мини лаборатория.

„С брат ми в град Любимец отглежда-
ме щурци и похапваме. Майка ми така 
и не се пречупи да опита насекоми до 
една вечер, когато я почерпих с десерт 
с брашно от щурци и кокос и не й 
издадох. Сподели, че й е много вкусно. 
Когато й казах, че има насекоми, тя се 
стресна и ми каза – дай ми още едно 
парче”, сподели Кремена.  

Над 2 милиарда души в Южна Амери-
ка, Азия и Африка се хранят с насекоми 
всеки ден.

Отвъд кулинарния експеримент у 
дома ресторанти, компании и фирми за 
кетъринг се престрашават да опитат и 
да поръчат вкуснотийките с червейчета 
или щурците на Креми.

Кремена, която обича да Кремена, която обича да 
похапва буболечкипохапва буболечки

Сладки или солени, печени или пържени - Сладки или солени, печени или пържени - 
винаги са й вкуснивинаги са й вкусни

опасни храни
сред които панирана тарантула и скор-
пион.

този
чен. Им
Беше до
ми е лю
имаше 
корнфл
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М
оже да не знаете слож-
ните им названия, но 
е много вероятно да 
сте почувствали някои 
от симптомите им. 
Понякога ги смятат за 

несериозни, понякога дори за въобра-
жаеми. Всъщност те са напълно реални 
и влошават живота на тези, които 
страдат от тях.

Реактивна 

хипогликемия
Какво е това? Спад на кръвната захар 

около два часа след хранене, особено 
след богата на въглехидрати закуска. 
Приетите въглехидрати първо водят до 
повишаването на гликемията, при което 
панкреасът започва да отделя инсулин, 
необходим за нормализирането на 
захарта в кръвта. При някои хора произ-
водството на инсулин е прекалено голя-
мо и се стига до неприятни усещания.

Симптомите: Голяма умора, гадене, 
объркани мисли, треперене.

Как се диагностицира? Записвайте си 
всичко, което ядете, часовете на хра-
нене и моментите на неразположение. 
Така ще помогнете на лекаря да постави 
диагнозата, след което ще назначи из-
следвания за потвърждаването й.

Лечението: След като се отстранят 
други хипотези, като диабет например, 
лечението се базира на подходящо 
хранене. Това означава по-малко захар 
и повече продукти, богати на фибри и 
протеини. Избягва се всякаква консума-
ция на сладки храни между храненията. 
Ако не можете да устоите на някое 
захарно лакомство, позволете си го 
като десерт на обяд или на вечеря. Само 
за няколко дни при спазване на тези 
правила нивото на гликемията ще се 
нормализира.

Помислете и за спорта! Той е отличен 
регулатор на кръвната захар, тъй като 
я поддържа постоянно в оптимално 
количество. Достатъчни са три сеанса 
седмично от по 30 минути.

Хипотиреоидизъм
Какво е това? Недостиг на хормони, 

отделяни от щитовидната жлеза.
Симптомите: Постоянно усещане за 

студ, липса на тонус, сънливост, смуще-
ния в паметта, запек, подуване на корема, 
мускулни спазми.

Как се диагностицира? Лекарят пред-
писва пълна кръвна картина с проследя-
ване на нивото на мозъчния хормон TSH, 
който контролира дейността на щитовид-
ната жлеза.

Лечението: Предписват се синтетични 
хормони за всекидневен и продължи-
телен прием. Подобрението настъпва 

почти веднага.

Лаймска болест
Това е инфекциозна болест, причинена 

от бактерия, която се предава чрез убож-
дане от кърлеж. Около 20% от кърлежи-
те са носители на болестта, атакуваща 
нервната система, сърцето и ставите.

Симптомите включват алергична 
реакция и зачервяване на мястото 2-3 
часа след убождането. Ако кърлежът 
остане няколко месеца незабелязан 
под кожата, се появяват силни болки в 
главата, температура, необяснима умора 
(като при грип).

Как се диагностицира? Кърлежите 
обикновено се настаняват в богата на 
кръвоносни съдове област като под-
мишниците, врата, кожата на главата, зад 

ушите. Ако имате съмнения, отидете на 
лекар (най-добре дерматолог), който ще 
ви направи преглед. Ако той не открие 
нищо, може да се направи специфично 
кръвно изследване за установяване на 
въпросната бактерия.

Лечението: Премахва се кърлежът, 
ако все още е закрепен за кожата. Ако 
заразата е отдавнашна, се предписва 
антибиотик.

Фибромиалгия
Какво е това? Дифузна болка, която се 

проявява хронично на различни места 
на тялото. В 80% от случаите засегнатите 
са жени. Причините често са в хормо-
налните промени и стреса.

Симптомите: Смущения в съня, лошо 
настроение, невралгия, хронична умора, 
„ръждясали” стави при ставане от лег-
лото сутрин, хронични стомашни болки, 
усещане за подути пръсти на ръцете.

Как се диагностицира? Добре е да 
се консултирате с ревматолог. При 
клиничния преглед той оказва натиск 
на определени точки по тялото и в за-
висимост от реакцията ви може да даде 
точна диагноза.

Лечението: Няма определено лекар-
ство против фибромиалгия. Прилагат 
се различни терапевтични методи като 
релаксация, психотерапия, прием на 
антидепресанти (ако има основания за 
това), прием на билки за подобряване 
на съня, физическа активност и леки 
масажи.

Болестите, които никога Болестите, които никога 
не приемаме сериозноне приемаме сериозно

Някои гледат на симптомите с пренебрежение или Някои гледат на симптомите с пренебрежение или 
дори ги смятат и за въображаемидори ги смятат и за въображаеми
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Н
ова надежда в битката срещу 
ХИВ дават учените. Те започ-
ват тестове на нова ваксина 
срещу вируса върху хора 

в опит да открият лекарство срещу 
болестта.

Откакто преди почти 40 години 
започна епидемията на вируса ХИВ, 
който предизвиква СПИН, едва 
четири ваксини са стигали до етап да 
бъдат тествани върху хора. Нито една 
от тях не се оказа ефективна.

Новата ваксина използва форма 
на цитомегаловирус от семейството 
на херпесните вируси (CMV). Той е 
отслабен, за 

да не зарази пациента 
тежко

Инжекциите успели да унищожат 
имунодефицитния вирус, който е 
еквивалент на ХИВ при маймуните в 
16 от 27 заразени макака.

„Резултатите дават 
потенциално важно 
вникване в дизай-
на на базираната 
върху CMV вакси-
на за хора”, казва 
професор Клаус 
Фрюх, който е сред 
ръководителите на 
изследването.

„Значително 
отслабихме CMV, но 
пак имахме същата 

имунна реакция като при версията на 
ваксината, разработена за животни”, 
казва Фрюх.

Вирусът CMV може да бъде опасен 
за хората, особено за тези с отслабена 
имунна система. При бременни жени той 
може да доведе до увреждания на плода.

Междувременно и Johnson & 
Johnson обяви, че планира да про-
веде проучване на ваксината си за 
изследване на човешкия имуноде-
фицитен вирус (ХИВ, HIV) в няколко 
страни в Северна и Южна Америка и 
Европа, включително в САЩ.

Производителят на лекарства вече 
провежда проучване за ваксината 
на среден етап в 5 южноафрикански 
държави.

С
мъртните случаи вследствие 
приемане на свръхдози 
опиоиди в САЩ са намалели 
за пръв път от 20 години. На-

маляването е с 5,1 процента през 2018 г. 
в сравнение с предишната година, сочат 
статистически данни на американските 
санитарни власти.

Тази тенденция се обяснява с нама-
ляване на смъртните случаи, свързани 
с аналгетици, за които са предписани 
рецепти. „Новите данни за смъртните 
случаи вследствие на свръхдоза показ-
ват, че взетите мерки срещу проблеми, 
свързани с опиоиди и пристрастяването 
към тях, са ефикасни”, заяви министърът 
на здравеопазването и хуманитарните 

въпроси Алекс Азар. 
Според центровете за контрол и 

превенция на болестите 72 224-ма души 
са умрели вследствие на свръхдоза 

през 2017 г., а през 2018 г. – 68 557 души. 
Броят им обаче е далеч по-голям в срав-
нение с регистрираните при подобни 
обстоятелства смъртни случаи през 1999 
г. Тези смъртни случаи са се увеличавали 
прогресивно до 2017 г.

Смъртните случаи, приписвани на 
прием на морфин, кодеин, оксикодон, 
викодин, хидроморфон и оксиморфон, 
предписвани като болкоуспокоителни, 
са намалели с 14,5 процента. Но смърт-
ните случаи вследствие на свръхдози 
трамадол и фентанил са се увеличили от 
29 461 през 2017 г. на 31 897 през 2018 г. 
Смъртните случаи вследствие на свръхдо-
за кокаин също са се увеличили от 14 945 
през 2017 г. на 15 699 следващата година.

Надежда: Тестват нова ваксина Надежда: Тестват нова ваксина 
срещу ХИВ върху хорасрещу ХИВ върху хора

За първи път от 20 г.: По-малко За първи път от 20 г.: По-малко 
смърт от опиоиди в САЩсмърт от опиоиди в САЩ

Тя вече е проработила успешно Тя вече е проработила успешно 
при заразени маймунипри заразени маймуни



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

� � ☺
– Кой е най-големият Ви порок?
– Меся се в чужди разговори.
– Не говоря на Вас, господине.
– А, извинете.

� � ☺
Вървя към пазара. Срещам жена с 

тениска с надпис „Аз съм глупачка”. 
Обърнах се да я разгледам. 

Отзад пишеше: „Ти също!”

� � ☺
Жената:
- Друга като мене няма да намериш!
Мъжът:
- Друга като тебе няма и да търся...

� � ☺
- Господине, това е нудистки плаж.
-Знам...
-Тогава защо сте с дрехи?
-Защото съм извратеняк!

� � ☺
Семеен скандал.
Съпругът:
– Скъпа, престани да ме обвиняваш 

в неща, които не съм извършил, че ми 
подхвърляш грандиозни идеи...

� � ☺
Ще ми говори той, че съм нямала 

обща култура, той, дето отиде на „Ле-
бедово езеро”  с въдица!!!

� � ☺
- Господине, защо вървите след мен?
- Сега, като се обърнахте, и аз това 

се чудя...

� � ☺
- Ако утре изкараш двойка на теста, 

забравяш, че съм ти майка!
- Ок.
На следващия ден:
- Какво стана с теста?
- Ти пък коя си?!

� � ☺
Кратка новина:
„Пребиха известен брокер на имоти. 

На тихо, но същевременно комуника-
тивно място.”

� � ☺
Вече всеки кара както и накъдето 

си иска. Затова ме е страх да си купя 
шофьорска книжка.

� � ☺
Прибирам се към нас и реших да 

взема такси. На спирката гледам 
моичкия. Казвам на таксиметровия 
шофьор да спре, смъквам прозореца и 
се провиквам нагло към мъжа си: 

- Пич, искаш ли да те водя вкъщи - 
баня, топла храна, качествени напитки, 
а и съпругът ми го няма... 

Мъжът ми ухилен се мята в таксито, 
а шофьорът онемя...

� � ☺
Обещавам да съм с теб в добро и 

зло, в бедност и богатство, в Париж и в 
Лондон, в „Бентли” и в „Мерцедес”...

- Алоооо, булката, придържай се 
към текста, към текста...

� � ☺
Въпрос: 
- Каква е разликата между правия и 

променливия ток?
Отговор: 
- При постоянния винаги има ток, а 

при променливия нема, нема, па като 
те тресне!

� � ☺

Учителката разпитва учениците.
- Тошко, кое най-много харесваш у 

жените?
- Косата, госпожо.
- Значи ще станеш стилист. А ти, 

Жорко?
- Зъбите.
- Зъботехник те виждам. Иванчо?
- Ами аз... май ще стана дояч...

� � ☺
Анестезиолог лети с чартър, отива 

на почивка. Изведнъж стюардесата 
тревожно обявява:

- Има ли анестезиолог сред пътни-
ците? Моля спешно да се отправи към 
място 12А.

Скача човекът от мястото и бързо 
се отправя към 12А. Там мъж разлива 

водка в малки чашки.
- Кой сте вие и какво ви е? - пита 

анестезиологът.
- Хирург. Виж, не съм свикнал да пия 

без анестезиолог...

� � ☺
Лекар към пациент:
- Какво ви кара да се напивате така? 
- Нищо не ме кара - аз съм доброво-

лец!

� � ☺
-Скъпи, искаш ли да те пипна на 

едно място и да подскочиш?
-Ти само посмей да ми пипнеш порт-

монето!!!

� � ☺
Пъпчив младеж пише мейл на злат-

ната рибка: „Iskam da niamam nito edna 
papka”. И на сутринта му изгаря хард-
дискът. Ето защо трябва да се пише на 
кирилица.

� � ☺
- Скъпи, какво ти каза докторът?
– Препоръча ми да пия повече 

ракия...
– Точно така ли се изрази?
– Ами, ако трябва да го цитирам, 

каза: „И по-малко вино!!!” Но смисълът 
е същият...

� � ☺
- Три години й пращах писма... 
- И тя какво направи?

- Нищо, бременна е 
от пощальона...

� � ☺
От „Кока-Кола” зада-

ли въпрос с награди „Кое 
е най-хубавото лятно питие с 
8 букви?”

Масово отговорите от Бълга-
рия били „Каса бира”.

� � ☺
Двама в кръчмата:
- К’во толко ровиш в тоя портфейл?
- Проверявам дали ми се пие още 

едно...

☺ � �
– Имате ли минутка да поговорим за 

смисъла на живота?
– Не.
– Добре, да го направим тогава по 

бавния начин... имам тук едни бутилки 
с ракия...

☺ � �
Жена купува 1 кокошка и 5 петела.
Продавачката:
- Госпожо, обратното трябва да е.
Купувачката:
- Нищо, нека поне тя да е щастлива.

☺ � �
Изпие вечерта литър ракия, съжа-

лиш го, предложиш му разтворим 
витамин, а той:

- Ама да не ми стане нещо от тази 
химия?!

☺ � �
– Четири литра наливна бира, моля.
– А носите ли си съд, в който да ви я 

налея?
– Със съда разговаряте…

☺ � �
Седи си полицай и гледа телевизия – 

тъкмо се е прибрал и още не е свалил 
униформата. Покрай него минава 
синът му:

– Документи за проверка!
Момчето носи бележника. Баща му 

го отваря и гледа вътре - 20 лева.
- Ох, на тати отличникът!!!

☺ � �

Катаджии спират автомобил, шофи-
ран от пиян поп.

– Отче, да не си пиян?
– Мммдааа.
– Ще плащаш ли глоба?
– Ммммнеее.
– Тръгвай тогава пред нас към ра-

йонното!
- М-мм, добре... ама нали си знаете, 

че пред когото съм тръгнал - той не се 
е върнал…

☺ � �
Двама пияни в трамвая. През уредба-

та звучат имената на спирките: „Дими-
тър Петков”, „Константин Величков”... 
Единият пита:

– Пеше, къде ще слизаме?
– Трай, като ни дойде редът, ще ни 

съобщят имената...

☺ � �
Срещат се двама полицаи.
- Брей – рекъл единият, – имаш нов 

часовник!
- Да, “Ролекс”, златен!
- Сериозно? Да не е награда?
- Да, нещо такова...
- Сигурно си хванал издирван бан-

дит?
- Не, пуснах го...

☺ � �
Директор на консервна фабрика 

получава обаждане по телефона:
- Добър ден! Обажда се съпругата 

на Джон Смит, ваш работник. Току-що 
получих анонимно писмо, че са го хва-
нали да си вкарва п...ниса в резачката 
на зеленчуци. Моля ви, кажете ми, че 
това е някаква зловеща шега!

Директорът въздъхнал:
- Боя се, че не е шега, госпожо!
Жената ахнала:
- Господи! Мъжът ми... жив ли е?
-Да, госпожо – жив е!
- А лошо ли е ранен?
- Не бих казал, че е ранен изобщо!
- А чл...нът му – добре ли е?
- Госпожо, не знам за това, но пред-

полагам, че всичко е ОК!
- Тогава… просто… не разбирам!? 

Как е възможно някой да си вкара п...
ниса в резачка на зеленчуци и да оста-
не невредим?!

- Госпожо, хайде да изгладим едно 
недоразумение! Защо мислите, че ре-
зачката на зеленчуци е машина???...

☺ � �
Катаджия седял цял ден в засада, 

обаче няма и няма коли. Към края на 
смяната някакъв се задава с бясна ско-
рост. Катаджията изскача и го спира:

- Оохоо, ако знаеш откога те чакам!
- Знам, старши, нали затова бързах 

толкова!

☺ � �
Катаджия спира кола за проверка. 

Поглежда вътре, вижда, че всички са 
поставили предпазните си колани и 
процежда през зъби:

- Ей, за пет лева ще се издушите бе!

☺ � �

Интелигентните 

хора също обичат 

да пият, ’щот и те 

искат да са тъпи и 

щастливи...

Виц в снимка

НАКРАТКО ЗА ВРЕМЕТО
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КЕКС 
СЪС СМОКИНИ

ПЕЧЕНИ СМОКИНИ 
С КРЕМ

Б
рашното се смесва с вани-
ловата захар, бакпулвера и 
солта. Яйцата се разбиват 
със захарта. Добавят се мас-

лото и млякото и отново се разбива. 
Течните съставки се смесват със сухи-
те и се разбърква до хомогенизира-
не. Тестото се изсипва в намазана с 

масло и поръсена с брашно форма за 
печене. Подреждат се и разполове-
ните смокини, като разрезът трябва 
да е нагоре. Кексът се пече 1 час в 
загрята на 180 градуса фурна без 
вентилатор. Охлажда се върху скара. 
Нарязва се и се сервира. 

Продукти
» 4–6 смокини;
» 3 яйца;
» 200 г брашно;
» 200 г краве масло;
» 150 г захар;
» 10 г ванилова захар;
» 4 с. л. прясно мляко;
» 1 ч. л. бакпулвер;
» 1 щипка сол.

К
ремът се приготвя, като в ка-
серола се смесват прясното 
мляко, захарта, сметаната 
и разполовената шушулка 

ванилия. Готви се на умерен огън, 
докато захарта се разтвори. Шушул-
ката се отстранява. Жълтъците се 
разбиват и малко по-малко към тях 
се налива горещата течност. Сместа 
се прехвърля в касеролата и се гот-
ви на слаб огън при непрекъснато 
бъркане. Готовият крем се прех-

върля в купа и се охлажда, покрит 
с прозрачно фолио, за да не хваща 
кора. Смокините се цепват на кръст, 
подреждат се в тава, поръсват се 
със захарта, канелата, индийското 
орехче и инстантното кафе. Заливат 
се с марсалата и се пекат около 15 
минути в загрята на 200 градуса 
фурна с вентилатор. Охладеният 
крем се разпределя в чинии, гарни-
ра се с печените плодове и натро-
шени бисквити.

Продукти
» 600 г дребни кафяви 
смокини;
» 50 г бисквити;
» 100 мл вино;
» 1 с. л. кафява захар;
» 2 щипки инстантно кафе;
» 2 щипки канела;
» щипка индийско орехче.

За крема:
» 150 мл животинска сме-
тана;
» 150 мл прясно мляко;
» 70 г захар;
» 3 жълтъка;
» 1 шушулка ванилия.

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: “Жена на всички времена”. Ванилин. НОКИА. Ерос. 
Легат. КОДАК. Етикети. Сатир. Васал.  Арат. Етна. ОП -АРТ. Евро. Идо. 
Роми. “Калки”. Никел. Флекс. Арова (Соня). Офис. Кратуна. Крали 
Марко. РАИ.  Елипса. Тил. Вата. Канонир. Ронин. Дон. Абак. Воронов 
(Стефан). Петипа (Мариус). Рак. АКЕЛ. Тоник.  Алманах. Орехи. Акула. 
Гонг. Рави. РМС. Елек. Сак. Елементи. Африка. Реклама. “Еолина”. Тин. 
Пета.  Танк. Ретина. Инка. Арис. Атина. Манто. Атос. Ела. Орис. Акне. 
Акари. Анали. Обет. Окис. Кикот.  Вин. Акант. Парад. “Реката”. УНО. 
Лимони. Ане. Укор. Откос. НИСАН. Ламина.  
ОТВЕСНО: Невестулка. “Българе”. Ал Бано. Наган. ЕРИКА. Мокетин. Екот. 
Манатарка. Акран. Кантата.  Нити (Франче- ско. Остен. Ангел. Кок. НЛО. 
Вал. Ром. Уловка. Лата. Нотис. Вик. Пианино. Хрема. АЕК.  Основа. Рапира. 
Аманат. Ипон. ДАРКО. Срокове. Кроасани. Очна ставка. Нерине. Иск. 
Рис. Кока. Лар.  Роле. Торс. Ака. Тик. Лек. Атов (Камен). Хриле. Еридан. 
Вие. Виолин. Тим. Италик. Вратар. Филипо.  САНИТА. Орел. Ироним. 
Нена. “Фани”. АТЕ. ЕМЕКА. Исав. Тикер. Анон. Кум. Еретик. Радикулит. 
Араваки. Енот. Десктоп. Лекит. Илитон. Асидол. Оана. Акан. Асинара. 

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.

2 4 3 3
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3 2

3 2 3 3
4 3

2 2 2
2 1
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1 3 3
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СУДОКУ

Да ви е сладко!  ЦветиДа ви е сладко!  Цвети
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ОВЕН
Добро време 

за работа в 
екип, за срещи с 
приятели и съв-
местни проекти. 
Възстановява-
нето на стари 
познанства и 
бизнес връзки 

носи много ползи. Насочете енергията 
си към решаване на проблеми, които 
изискват активност и увереност, но не 
забравяйте и за издръжливостта и тър-
пението. В личния живот се въздържайте 
от внезапни решения и натиск. Нужни са 
компромиси.

ТЕЛЕЦ
Прилив на твор-

ческа енергия. 
Имате шанс да 
постигнете много, 
но избягвайте 
празните изтощи-
телни разговори. 
Пътуванията и 
командировките 

са успешни. Работата изисква от вас да макси-
мизирате времето и усилията си и обективно 
да оцените реалните си възможности. Ако 
получите неясна оферта - не бързайте да 
я приемете. През почивните дни е добре да по-
търсите вътрешен баланс. Не се занимавайте с 
интриги и не обръщайте внимание на клюките.

БЛИЗНАЦИ
Ще можете 

да постигнете 
осезаем резултат 
в това, в което 
сте инвестирали 
толкова мно-
го усилия. Не 
оставяйте вярата 

в способностите си на заден план. Сега 
мечтите ви имат всички шансове да се 
сбъднат. В личния си живот имате доста-
тъчно енергия за страстен роман и за нов 
творчески проект. Петък ще бъде един от 
най-успешните дни от седмицата.

РАК
Стресът от 

проблемите ви в 
последно време 
вече отшумява. 
Сега е време да 
се възползвате 
от ентусиазма си 
и да го вложите 
в работата. Не 

пропускайте да се докажете и да напра-
вите добри пари. Не са изключени изгод-
ни бизнес оферти или промоции. В петък 
ви очаква успешното приключване на 
ваш проект. Отпразнувайте постижение-
то си през почивните дни, но спазвайте 
правилата за безопасност.

ЛЪВ
Имате 

възможност да 
заемете активна 
позиция като 
съветник на 
важни хора. Не 
слушайте чужди 
съвети и бъдете 

готови да вземате отговорни и ефектив-
ни решения. Важно е да осъзнаете, че 
оставате същият човек за семейството си. 
Бъдете внимателни с близките си и не си 
позволявайте груба критика. Рискувате 
да ви отвърнат със същото.

ДЕВА
Прекрасно 

настроение и 
възможности за 
самореализация. 
Най-добре не 
планирайте биз-
нес срещи. Благо-
приятна ситуация 

за положителни промени в личния ви 
живот. Внимавайте да не пропуснете 
интересни предложения от надеждни 
бизнес партньори. През почивните дни 
има опасност ваши близки да ви поставят 
в неудобна ситуация. Не се колебайте да 
откажете това, което не ви харесва.

ВЕЗНИ
Вашата обая-

телност и при-
влекателност 
нямат край. Това 
ще ви гарантира 
голям успех, 
на който ще се 
радвате повече 

от останалите. Ще дойде време обаче, 
когато ще трябва да покажете реалните 
си способности - не забравяйте, че този 
момент ще настъпи. В личния живот 
може да се появи стара любов. Бъдете 
предпазливи и не забравяйте.

СКОРПИОН
Не можете да 

си позволите 
да стоите със 
скръстени ръце 
нито миг - тряб-
ва да дадете 
всичко от себе 
си. Това важи 

както за професионалния ви, така и за 
личния ви живот. В трудни моменти бъде-
те далновидни и мислете за плодовете на 
вашите усилия. Пазете силите и здравето 
си, като се наспивате и не прекалявате с 
алкохола. Безобидните флиртове няма да 
ви дадат това, което очаквате.

СТРЕЛЕЦ
Не оставяйте 

служебните си 
задължения 
на заден план. 
Това е време, 
в което може 
да помислите 
и за повишава-

не на квалификацията си - това ще има 
благоприятен ефект върху кариерата ви. 
В общуването с колегите бъдете дипло-
матични, но в същото време защитавайте 
вашите възгледи. В края на седмицата не 
отказвайте пътуване. Освен това е време 
да се замислите и за почивката ви. Не 
отлагайте прекалено дълго.

КОЗИРОГ
Дългоочак-

вани новини от 
далече. Сега е 
много важно да 
сте внимателни 
в общуването 
с непознати. В 
началото на сед-

мицата проектите, свързани с изкуството, 
ще бъдат успешни. Лесно ще преодоле-
ете всички недоразумения в семейния 
живот. Петък е добър ден за приключва-
не на недовършена дейност. Добре е да 
разплатите и дълговете си.

ВОДОЛЕЙ
Обърнете си 

внимание. Може-
те да си позволи-
те промяна във 
външния вид и 
да се поглезите 
повече. Позволе-
те си това, което 

досега сте пренебрегвали. Опитайте се 
да избягвате конфликтите. Наблюдавате 
и говорете по-малко. Не преминавайте 
границите на позволеното. През почив-
ните дни намерете време да се видите 
с близките. Времето, прекарано сред 
природата, ще ви се отрази прекрасно.

РИБИ
Подходя-

що време за 
усамотяване и 
почивка, както 
и за интелекту-
ални разговори. 
Шефовете ще ви 
забележат и е 

възможно повишение. Бъдете търпеливи 
към близките ви хора, въздържайте се от 
критики. В неделя е желателно да избяг-
вате струпване на хора. Тогава е по-добре 
да наблюдавате, а не да действате.

Астрологична прогнозаАстрологична прогноза  
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F
ormula 1 (F-1) е може би 

най-популярното автомо-

билно състезание в света и 

макар масата от фенове да 

вижда единствено обвив-

ката на бляскавия и шумен 

спектакъл, целта на турнира е далеч 

по-широкообхватна от предполагано-

то. Имаме още Indianapolis, 24-те часа 

на Льо Ман, WRC и редица други, като 

всички те в съвкупност представляват 

тестови лаборатории за автомобилната 

индустрия.

Знаете ли кога 
е изобретено 

двигателното турбо
Двигателното турбо е изобретено 

през 1962 г. и е дело на инженерите от 

General Motors. Същата година ком-

панията го въвежда в своите модели 

Oldsmobile F85 и Chevrolet Corvair.

Да, тези две пионерчета не стигат 

до пистата на Formula 1, но техните на-

следници го правят. Porsche е първата 

марка, която открива реално приложе-

ние на новооткритието, тъй като двете 

американски возила така и не използ-

ват системата по познатия днес начин. 

Моделите на германската класика 

917/10 и 917/30 представят турбото на 

състезателната общност и оттам насе-

тне ежегодно започват да се изграждат 

различни модификации, пише Digital 

Trends. До началото на 80-те години на 

миналия век практически няма спортна 

кола, която да не разполага с въздуш-

ните турбини за по-висока мощност на 

двигателя.

Системата 4x4 първоначално е била 

инженерна мисъл на хората от Audi в 

зората на 80-те. Целта първоначално 

била да се създаде военно превозно 

средство, което да не разполага с 

огромните размери на джиповете и 

камионите и все пак да има възмож-

ност безпроблемно да минава през 

труднодостъпни трасета. Но за да бъде 

изпробвана подобна система, трябва 

да бъдат пресъздадени възможно 

най-лошите условия за шофиране. А 

къде са били те по това време? Във WRC 

естествено. Именно там за пръв път се 

срещаме с Audi Quattro, задвижвано 

от четирите независими едно от друго 

колела.

McLaren MP4/1 е 

първата кола с 
карбоново покритие на 

шасито
Болидът стъпва на пистата за пръв 

път през 1981 г. на Гранд при на Велико-

британия, за да видим една достатъчно 

лека и същевременно безопасна кола, 

която да преследва скоростни рекорди. 

Идеята е на дизайнера Джон Бърнард, 

на когото две години по-рано му хрумва 

идеята, че може да направи по-лек и 

бърз болид за F-1.

Крилата за по-добро прилепване към 

асфалта са японско изобретение, при-

годено специално за Honda Civic през 

60-те. Но видът и формата им по онова 

време прилягат повече на семейния 

автомобил на Фред Флинтстоун, така че 

отново идва ред на F-1, за да предло-

жи възможно най-добрите условия 

за усъвършенстване на технологията. 

През 1968 г. Ferrari приветства спойле-

рите в най-бързото състезание на света 

и скоро след това всички конкуренти 

на италианския автомобилостроител 

последват примера, защото виждат 

неоспоримите му достойнства. Няколко 

години и няколко десетки катастрофи 

по-късно имаме един наистина ефекти-

вен начин на употреба за въздушната 

струя. Вдъхновението за това изобре-

тение идва от авиацията, но все още не 

е ясно чия точно е мисълта да накара 

въздухът да минава над, а не под кри-

лата.

Полуавтоматичните скоростни кутии 

бяха представени чак през 2009 г. за 

колите в масово производство, но 

технологията е налична от 1983 г. насам. 

Инженерите на Porsche са първите, 

които намират за далеч по-полезно, ако 

премахнат третия педал на съедини-

теля и буквално го сложат в ръцете на 

шофьора. Моделът 956 през въпросната 

година е първият с подобна смесена 

трансмисия. Колата се превръща в хит 

на несъществуващия вече Световен 

шампионат за спортни коли под егидата 

на Международната федерация по 

автомобилизъм (FIA).

Ето и  

едно от най-
неочакваните 

BG VOICE

Как Формула 1движи напредКак Формула 1движи напред  
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нововъведения
които надали някой подозира, че са 

дело на състезателния спорт с коли. 

Годината е 1911-а, а състезанието е 

Indianapolis 500. Рей Харун е пилот на 

Marmon Wasp – първата състезателна 

кола с едно-единствено място за шо-

фьор. Харун предлага на инженерите 

да премахнат седалката за навигато-

ра, чиято основна роля е да следи за 

позицията на преследвачите по време 

на състезанието. Вместо него той 

предлага да бъде поставено огледало 

току над нивото на погледа му пред 

колата. Идеята той взема от конски 

впряг в родния си Спартансбърг, 

който прилагал същата иновация за 

по-улеснено задно виждане. Същата 

година Харун печели Indianapolis 

500, без да предполага, че идеята на 

конярчето ще се превърне в най-раз-

пространената екстра към автомо-

билите в световен мащаб. В продъл-

жение на десетилетия огледалото за 

задно виждане е било допълнение 

към базовите модели на автомобило-

строителите.

Dunlop и Jaguar имат една простичка 

тайна за своя успех на 24-те часа на Льо 

Ман през 1951 г. Моделът XK-120C с 

пилотите Питър Уокър и Питър Уайтхед 

печелят състезанието с цели 9 обикол-

ки преднина пред Пиер Мейрат и Гай 

Майрезе и техния Talbot-Lago. Причи-

ната? Появата на дисковите спирачки. 

Две години по-рано Crosley Hotshot и 

избрани модели на Chrysler за пръв път 

пробват да заменят барабаните спи-

рачки с дискови, но разликата остава 

незабележима, тъй като скоростите, с 

които се предвижват колите през онази 

епоха, не кореспондират особено със 

съвременните автомобили. Едва в 

маратона на Льо Ман изобретението 

получава своя истински тест, за да 

може днес инженери от всички краища 

на света да са единодушни, че това 

е най-ефективната спирачка. Важно 

е да споменем, че изобретението на 

Dunlop е предназначено за въздушния 

транспорт, и по-конкретно за приземя-

ването на самолетите, но ето че идеята 

намира далеч по-широко приложение 

от очакваното.

С подобна цел е създадена и ABS 

системата (anti-lock braking system). 

Отново Dunlop снабдяват британската 

военна авиация с тази спирачна сис-

тема, но през 1961 г. тя е представена 

и на Formula 1 за болида Ferguson P99. 

Странното е, че пилотът по онова време 

Стърлинг Мос така и не се решава да 

използва ABS и мнозина след години 

са на мнение, че това е и причината да 

печели едно-единствено състезание. 

Първата употреба е отчетена в болида 

Jensen Interceptor FF според Digital 

Trends, но широкото приложение на 

системата идва няколко десетилетия 

по-късно. Забележете, че днес тя е заб-

ранена във F-1, тъй като компютърните 

системи я усъвършенстват до такава 

степен, че спестяват огромни усилия на 

водачите в хода на всяко едно състеза-

ние.

И отново към зората на автомобилни-

те спортове, и по-конкретно към Гранд 

при на Франция от 1912 г. Peugeot L76 

е мощният шампион, който година 

по-късно печели и Indianapolis 500 

благодарение на своя 7,6-литров дви-

гател със 148 к.с., които са изсмукани 

благодарение на системата DOHC или 

на български казано – двигател с два 

горни разпределителни вала. Най-про-

стичко обяснено, това е система, която 

позволява инсталирането на допъл-

нителни клапани за повече гориво и 

въздух, като така се постига по-висока 

мощност. Днес няма спортна кола, коя-

то да не използва DOHC.

Как Формула 1движи напред 
Състезанията не са само спектакъл, а и Състезанията не са само спектакъл, а и 
тестови лабораториитестови лаборатории
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С
портната комисия на 
Калифорния върна 
предсрочно лиценза 
на българския боксьор 
Кубрат Пулев на свое 
заседание в Сан Диего в 

понеделник сутринта. Решението беше 
единодушно. Ако Пулев обаче отново 
извърши подобно нарушение, лицензът 
му ще бъде отнет до живот.

Наказанието му заради скандала с 
целувката изтичаше през септември, но 
на предишното си заседание от комисията 
дадоха знак, че са склонни да върнат пред-
срочно лиценза на Кобрата, ако той премине 
курсове срещу сексуалното насилие, плати 
глоба от $2,500 и се яви пред Комисията през 
юли. Той премина два курса срещу сексуален 
тормоз, единият специфично насочен към 
жените репортери.

Пулев закъсня с няколко минути за 
началото на заседанието. Преди решението 
той отговаряше на въпроси на членовете на 
комисията.

“Първо трябва да кажа още веднъж, че 
съжалявам за целувката. Много съжалявам 
за целувката. Искам да се извиня на г-ца Ра-
вало, това беше моя грешка, 100%”, започна 
боксьорът.

“Аз научих много от тези курсове и дълго 
мислех върху грешката ми. Знаех го и преди, 
но сега съм сигурен, че 

това е голяма грешка за 
мен

и аз никога не бих го направил отново, 
защото е грешка”, допълни Пулев.

“Научих, че трябва да имам повече ува-
жение към жените. Това е изводът, който си 
направих. И не само аз, но всички хора тряб-
ва да знаят това, много хора не знаят, защото 
не се говори за това”, заяви Пулев в отговор 
на въпроса какво се е променило за него от 
последното заседание на комисията.

Пулев се съгласи да участва в кампания за 
превенция на сексуалното насилие. “Мога да 
бъда лице, ако това ще е добре за кампани-
ята”, потвърди Кобрата и обеща, че ще пре-
веде на български статусите си в социалните 

мрежи по темата за сексуалния тормоз. В 
момента те са само на английски.

Репортерката Дженифър Равало и нейната 
адвокатка Глория Олред присъстваха на 
заседанието и поискаха допълнително 
наказание за Пулев и неговия промоутър Боб 
Аръм от “Топ ранк” заради интервю, в което 
Аръм омаловажава случката с целувката 
между боксьора и репортерката.

В интервюто пред IFL TV г-н Аръм опре-
дели случая с целувката и наказанието със 
спрения лиценз на Пулев като “пълна лудост”, 
а според него българинът “не е направил 
нищо лошо”.

Комисията обаче отказа да накаже Аръм, 
който не присъстваше на заседанието. Той 
също е участвал в единия семинар срещу 
сексуалния тормоз, който посети и Пулев.

Спортната комисия на Спортната комисия на 
Калифорния върна лиценза Калифорния върна лиценза 

на Кубрат Пулевна Кубрат Пулев
Ако боксьорът пак направи подобно Ако боксьорът пак направи подобно 
нарушение, наказанието ще е до животнарушение, наказанието ще е до животЯСЕН ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

Пулев: Похвалиха ме за английския ми

“Победихме, защото това сме 
ние. Защото сме силни и 
защото със сърце и с душа 

правим нещата! И с много любов!”, 
беше първият коментар на Пулев.

“Похвалиха ме и за добър англий-
ски, което не ме възгордява, защото 
не смятам, че ми е чак толкова добър. 
Въпреки всичко – за хейтърите в Бълга-
рия, щом в Kалифорния ми одобряват 
английския, смятам, че всичко е супер”, 
каза Кубрат.

“Колкото повече започва да се дъвче 
подобно нещо и те се опитват да го пра-
вят, защото атакуваха и Боб Аръм, който 
няма толкова голямо отношение със 
случая, вече става смешно. Човек трябва 
да загуби с достойнство”, каза още Пулев.

“Очакваме IBF да се активизират и 
да направим мач за световната титла, 
защото аз съм официален претендент 
вече една година. Искрено се надявам 
този мач да бъде в България и ще се 
опитам да бъде”, каза Пулев.

Джени Суши: Целувката е зад гърба ми

Дженифър Равало е доволна, че 
скандалната ситуация с Кубрат 
Пулев остава зад гърба й. 

“Радвам се, че това остава зад гърба 
ми. Единственото позитивно нещо 
от цялата ситуация е, че след като 
говорих пред Спортната комисия на 
Калифорния, вече има политика за 
превенция на сексуалното посега-
телство за лицензите”, написа Джени 
Суши в инстаграм.

На заседанието си в понеделник 

Спортната комисия на Калифорния 
гласува да разработи такава политика, 
а Пулев обеща, че ще е лице на една 
бъдеща кампания по този проблем.

“Това поведение се случва от десе-
тилетия и има мъже, на които им се 
разминава, защото жените си мислят, 
че никой не ги чува и няма кой да ги 
подкрепи. Наказанието на Пулев е за 
всички жени, които няма къде да се оп-
лачат. Това е промяната, от която имаме 
нужда”, гласи още съобщението й.
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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 кон-

трактори - дърводелци и бояджии с опит. 

Добро заплащане - всяка седмица. За повече 

информация: 773-744-9990 №16557

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 за-

плащане и приятна атмосфера за работа. На 

телефон 7734954405 или 7735100583 за пове-

че информация №16564

BARTENDER and WAITRESS ,
Цена US$ , Зипкод 60143, Naxos 
Greek Restaurant in ITASCA is looking 
to hire bartenders and waitresses on 
full or part-time. Some experience is 
preferred. Call for more info or stop by 
to apply. the Address is 933 W Irving 
Park Rd, Itasca, IL. Tel.: 847 250 5410
   №16290 

OWNER OPER. /DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60048, Транспортана ком-

пания 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 от-

ношение! Обадете се днес: 847-665-9273 или 

847-483-8787 №16566

CDL ШОФЬОРИ И OWNERS
Цена US$ , Зипкод 60048, Предлагаме НАЙ-

Chicago + suburbs

ЖЕНА ЗА ЧИСТЕНЕ
Цена US$ , Зипкод 60067, Търся жена с опит за 

чистене на къщи от Юли 22 до Август 2. Търсе-

те Къдрин на 708-770-8483 №16617

ОФИС АСИСТЕНТКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 

Repair намиращ се в Elgin IL ,търси да назна-

чи офис помощничка на пълен работен ден 

.Позицията изисква владеене на английски 

език,умения за обслужване на клиенти и ком-

пютърна грамотност.За повече информация 

обадете се на тел 224-238-3802 №16618

ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ , Зипкод 60517, Малка транспортна 

компания търси шофьор на камион /looking 

for truck driver/. Опит минимум 2 години, чист 

рекорд. Заплашане 60 цента на миля или $300 

на ден. За информация: 6308578397 №16619

OFFICE ASSISTANT
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, looking for a 

part time offi  ce assistant - willing to train - must 

live nearby offi  ce is in Burr Ridge, IL 60527 

7083722576 №16622

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

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

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

пания предлага работа за Owner Operators! 

Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts up to 70 

c/gal.; Предимно леки товари; Постоянни кур-

сове; Чек всеки петък! Коректно отношение! 

-Tel. (847) 483-8787 8476659273 №16589

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

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 

търси да наеме жена за почистване на къщи 

и офиси. Книжка, опит и кола са задължи-

телни. За повече инфо, търсете Петя на тел.: 

(773)600-0019. Благодарим 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 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. За-

дължително - шофьорска книжка. Познания 

по английски са желателни. Работно време: 

Пон-Пет: 8ам-5пм, Събота- 8ам - 2 пм. Склада е 

в Elk Grove Village. Тел.: 630-509-3722 №16528

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, голямата кабина с APU, Около 3000-

3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлична 

работна с човешко отношение. Говоря руски, 

български и английски. Тел.: 7737421235 

№16533
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ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собственици на камиони 

и CDL шофьори! Тел. 847-665-9273 ; или тел. 

(847) 483-8787 *24/7 Диспеч * Регионална 

работа * Предимно леки товари * Flexible 

schedule!* Direct Deposit всеки петък* Fuel 

Discounts – до 70 цента на галон!!! №16567

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 шофьор. 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 заплаща-

не базирано на опит. За повече информация 

847-972-1161 №16574

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

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 КОМПА-

НИЯ НАМИРАЩА СЕ В WOOD DALE, IL 60191 ТЪРСИ 

ДА НАЗНАЧИ МЕХАНИК НА КАМИОНИ И ТРЕЙЛЪ-

РИ. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ! ОПИТ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕ-

ЛЕН НО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-

МАЦИЯ 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

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

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транспортна ком-

пания набира контрактори за съвместна работа. 

За повече информация търсете Зори на теле-

фон(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 месеца, 

1,700 - 2,000$ след това. Добри условия за работа. 

Тел: 7738274439 №16390

BODY WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Боядисване, китосва-

не поправка на платмаси на камиони и леки коли 

на място. Бързо, ефтино и качествено. 773-396-

9689 №16378

COAST TO COAST

КАМЕРИЕРКИ, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необходими са ка-

мериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк, Harrisburg 

,Pennsylvania 12 $ час Предоставяме 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 

помощница 4 дни в седмицата за чистенето и 

управлението на жилища в Pennsylvania $18 на 

час. Must speak English , has a valid American driver 

license , pass criminal check and drug test .Предос-

тавяме стая Please e-mail resume to tocconsult@

yahoo.com 3039748716 №16363

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

КАМЕРИЕРКИ
Цена US$ 11.40, Зипкод 17111, Необходими 

са камериерки за Albany и Ithaca Нью-Йорк, 

Harrisburg ,Pennsylvania 11.40 $ час.Пре-

доставяме квартира www.tocconsult.com 

3039748716 №16615

МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17109, Нужна е млада 

помощница 4 дни в седмицата за чистенето и 

управлението на жилища в Pennsylvania $18 

на час. Must speak English , has a valid American 

driver license , pass criminal check and drug test 

.Предоставяме стая Please e-mail resume to 

tocconsult@yahoo.com 3039748716 №16616

МЛАДА ПОМОЩНИЦА, 
Цена US$ 18.00, Зипкод 17111, Нужна е млада 

помощница 4 дни в седмицата за чистенето и 

управлението на жилища в Pennsylvania $18 на 

час. Must speak English , has a valid American driver 

license , pass criminal check and drug test .Предос-

тавяме стая Please e-mail resume to tocconsult@

yahoo.com 3039748716 №16488

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит 

търси работа. Намирам се в България.: +359-

876-511-784 Viber 359876511784 №16627 

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

онлайн. 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.Информа-

ция на телефон 7739712024 №16581

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 разходки 

и следобеден сън за вашето дете.Телефон за кон-

такт : 224 253 9524 №16492

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 №16372

CAREGIVER ЗАМЕСТВАМ, 
Цена US$ , Зипкод 60089, CAREGIVER на 41 г. с опит 

и препоръки, руски и английски език ЗАМЕСТ-

ВА на LIVE-IN за месец или два. От м. септември 

до декември. (847)807-8444, caregiver@mail.bg 

8478078444 №16347

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ПОД НАЕМ ТАУН ХОУМ
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60007, Дава под 

наем реновиран таун хоум в Elk Grove Village, 

60007, на метри от Busse Woods и Alexian 

Brothers Hospital. Разполага с две спални, хол, 

кухня, 1.5 бани, гараж и паркинг място. За кон-

такти - 630-329-7027. №16623

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 юа-

гистрали 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 2стаен на първият етаж. Давам под наем це-

лият приземен етаж 1стая/ баня / кухня/ хол / 

утоплние и вода в близост до летището и Роз-

монд. Тел. за връзка 773-627-4181 Мариана. С 

възможност за краткосрочен договор.Апар-

тамента е свободен от 1ви Септември. Цена 

$600 №16605

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

наем самостоятелна, светла стая след напра-

вен ремонт. 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

STAIA POD NAEM, 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, Davam Staia pod 

naem v Chicago blizo do Naragansent i Belmont. 

480 na mesec vsichko e vkliucheno. 7734252700 

№16490

СТАЯ 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 

Септември. +359879910861 №16518
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ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

HOUSE FOR SALE
Цена US$ 300,000.00, Зипкод 60108, Прода-

ва се къща 4 bedrooms 3 bathrooms, 2,200 

sqft. в Bloomingdale,IL Има голям ограден 

двор,гараж за 2 коли, камина. Отлична лока-

ция 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 

недвижими имоти с голям опит в продажбите 

и отдаването под наем на имоти в България и 

чужбина. Ние предлагаме също така и пълния 

набор пропърти мениджмънт услуги.За кон-

такт:+359897463810; ecoproperties@abv.bg 

0893669881 №16510

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

УКРАСА ЗА ПАРТИТА

Цена US$ 0, Зипкод , Разнообразна и атрактив-

на украса за партита, включваща обличане и 

декорация на столове и маси,арки и фигури с 

балони, фон с воали и хартиени цветя, украса 

за сладък бар и мн.др. Услугите ни са съобра-

зени с вашите идеи и бюджет, за да направят 

празника ви още по-незабравим.facebook@

orpheuseventsdecor 2244339749 №16625 

VIDEO TRANSFER 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60148, Запазете ваши-

те стари ленти като ги направите дигитални 

преди на станат неизползваеми. Презапис от 

VHS , MiniDV видео 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 ста-

ри коли. За предпочитане с title. Tel.: 3128239386 

№16596

HANDYMAN 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60056, Здравейте, аз 

съм опитен бояджия и handyman с дългогоди-

шен 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 покуп-

ко-продажба на жилища, термични инспекции 

и много други ислуги. За повече информация 

посетете www.condohomeinspections.com или 

на телефон 312-869-4629 5742395612 №16598

А/С РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60076, Продавам, инстали-

рам, поддържам и ремонтирам аир кондишъни 

и фурниси. Добри 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 бойле-

ри. Водопроводни услуги . До 15 юли промоция 

доставка Кенмор бойлер със инсталация $850. 

224-595-7923 №16450

СЕРИОЗНА ВРЪЗКА, 
Цена US$ , Зипкод 00000, Мъж на 49г. от Чика-

го търси българка за сериозна връзка aleko_

todorov@abv.bg №16467

ДЕТСКИ ПАРТИТА, 
Цена US$ , Зипкод 60202, ART splash ME детски 

партита предлага Face & Body painting, glitter 

tattoos, забавни игри, песни и танци, любими 

Дисни герои (Елза и Анна, Пепеляшка, Ариел, Ра-

пунцел, Бел, Мини Маус, пиратско парти и мно-

го 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, ре-

монт 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 

занимания и забавления !За повече информация 

звъннете на 2244253371 2247899297 №16375

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ , 
Цена US$ , Зипкод 60004, Салон в Арлингтън 

Хайтс предлага фризьорски услуги : дамско, мъж-

ко подстригване, боядисване, кичури, къдрене, 

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

COAST TO COAST

IИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60194, Имиграционни ус-

луги, 15 години опит. Петиции, визи, амери-

канско гражданство. 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 съ-

квартирантка за вече нает апартамент на 

комуникативно място до транспорт и храни-

телни 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. Интернет, ток с 1 паркоместо. За 

инфо: 773 3687169 Радмила,773 3664225 Кре-

мена №16535

ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ
Цена US$ 920.00, Зипкод 60007, Давам малък 

едностаен апартамент под наем в Елк Гроув. 

Близо до магазини и магистала, с тераса, ла-

минатен под, перални и сушилни на етажа. 

Отоплението е включено към наема. За ог-

лед, 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, 

идеална локация близо до магазини и магис-

трали. Парко 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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2013 VOLVO VNL670
Цена US$ 36,500.00, Зипкод 60048, 2013 Volvo 

vnl670 570k miles D13 Volvo engine Apu carrier 

Great truck New tires all around 10 speed Truck is 

super clean and ready to make money $$$ 847-

665-9273 №16614

VOLVO 2007

Цена US$ 15,000.00, Зипкод 46403, Продавам 

VOLVO 2007, двигател CUMMINS ISX 530HP, 

RATIO-3.42 / 6 cylinders, manual-13-Eaton Fuller. 

Ac good condition /15000/. Location at the 

moment Gary IN 3479093392 №16626

VOLVO 670 MONEYMAKER

Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам 

VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, готов за 

работа, нови батерии, гуми – 70%, имам доку-

менти от подръжката DYNO TEST може да се 

направи, мили – 1,320,000 Цена - по договаря-

не Светлин (708)261-9099 №16629

КАМИОН И РЕМАРКЕ

Цена US$ 32,000.00, Зипкод 60101, Продавам 

камион и хладилно ремарке заедно или по от-

делно 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

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

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

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 мно-

го добро състояние. За контакт и повече инфор-

мация 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

VOLVO 2016 END 2015

Цена US$ 5,300.00, Зипкод 60008, Прода-

вам 2016 Volvo 670 I shift mikes 560 000 price 

$53000 2015 i shift 590000 miles price $47 000 if 

need more info tel 847 254 2504 №16620 

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
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К
огато горещината е накарала 
всичко наоколо да замре, има 
само един начин ваканцията да 
продължи да доставя удоволст-
вие на пълни обороти. И ако 
плажът не е по вкуса ви или 

просто искате разнообразие – ето ги най-
привлекателните басейни в света.

Към прохладата те добавят невероятни 
гледки, люлеещи се палми и неспирен брой 
коктейли.

Един от пионерите в интегрирането на 
плувните басейни в хотелите е хотелиерът 
Антоан Села, който през 1914 г. в Hotel du 
Cap-Eden-Roc на френската Ривиера извайва 

басейн от базалтов камък. Той се превръща 
в хит и привлича поколения писатели и 
звезди на екрана – от Ърнест Хемингуей 
и Елизабет Тейлър до Том Круз и Кендъл 
Дженър.

Следвоенните години водят до ускорява-
не на тенденцията – кинозвезди като София 
Лорен и Мерилин Монро могат да бъдат 
видени в оскъдно облекло около слънчев 
плувен басейн.

Днес обаче нищо не е толкова банално 
колкото правоъгълника с вода. Модерната 
тенденция превръща в хит инфинити ба-
сейните, в които преливащата вода създава 
впечатление за сливане на морето с небето, 
посочва Daily Mail.

Това е особено ефектно, ако вашият 
басейн е на върха на скали – като хотел 
Belmond Caruso в Италия, или на 57-ия етаж, 
както е в хотел Marina Bay Sands в Сингапур.

Грандиозна гледка от 
хълма

Хотел Belmond Caruso от XI век се намира 
високо над Равело, разположен на италиан-
ското крайбрежие на Амалфи. Бивш дом на 
богато семейство, той има салони с фрески 
и красиви каменни сводове, но инфинити 
басейнът е може би най-забележителната му 
характеристика.

Разположен на 304 метра над морското 
равнище, той предлага невероятни гледки. 
Ако нямате книга, персоналът на басейна 
ще ви донесе Kindle с много възможности 
заедно с аперитив и пресни плодове – плюс 
изпарител, за да ви охлади.

Двойна стая в хотела струва около 760 
евро на вечер.

Магнетичното Андаманско море и него-
вите удивителни острови – това е едно от 
най-добрите места за риболов и гмуркане 
в света.

Плуване в небето
Разположен на 57 етажа над земята, 

впечатляващият инфинити басейн, който 
обхваща върховете на три кули, съставля-
ващи 2561-стайния хотел Marina Bay Sands 
hotel and casino в сърцето на Сингапур, е 
най-големият басейн на покрив в света.

Със своите 150 метра той определено е 
и най-дългият. В него отсядат най-добрите 
бизнесмени в Азия на цена от над 420 евро 
за двойна стая.

Старомоден блясък
Кацнал на скалист хребет с изглед към 

Средиземно море, в южния край на Антиб, 
се намира емблематичният инфинити 
басейн на известния Hotel du Cap-Eden-
Roc. Той предлага невероятна гледка по 
протежение на френската Ривиера край 
бреговете на Кан.

Персоналът на хотела ще ви предложи 
уроци по плуване. Ако се откажете от тях, 
можете да се излегнете край басейна и да се 
насладите на невероятни коктейли.

Някои казват, че това е най-големият маг-
нит за знаменитости на Лазурния бряг. Той 
е привлякъл вниманието на Франсис Скот 
Фицджералд, Ернест Хемингуей, Елизабет 
Тейлър и Рита Хейуърт.

И вие ще се влюбите в него, ако можете да 
си позволите 780 евро за двойна стая.

Четири на цената на един

Не с един, а с четири басейна разполага 
хотелът с 67 апартамента Finca Cortesin в Анда-
лусия, Испания. Два са разположени в красиво 
поддържаните му градини, единият от които е 
с дължина 35 метра, а другият 50-метров.

В спа центъра има и басейн с морска вода 
с дължина 25 метра. Но може би най-зре-
лищният е 25-метровият инфинити басейн в 
плажния клуб на Finca.

Басейните се ползват само от гостите на 
хотела, с изключение на този в плажния 
клуб, където дневните пропуски струват 85 
евро през високия сезон, което включва 
шезлонги, хавлии, шкафче, вода и пресни 
плодове. Или пък можете да отседнете в 
хотела срещу 800 евро за двойна стая.

Дължини в града
Ако искате да се потопите в сърцето на 

Париж през това лято, не търсете повече. 
Piscine Josephine Baker е басейн, разполо-

жен на борда на огромна баржа, закотвена 
на левия бряг на река Сена в Quai Francois 
Mauriac.

Това е басейн за истински плувци, които 
да правят 25-метрови дължини във всеки 
от четирите му коридора, но има голяма 
слънчева тераса под стъклен покрив, ако 
предпочитате да се отпуснете и да се насла-
дите на гледките.

Единичен билет за посещение струва 
близо 4 евро.

Езерни гледки
Разположен на френската страна на Же-

невското езеро, хотел Royal Evian разполага 
със суперстилен инфинити басейн, край 
който можете да прекарате не един или два 
мързеливи дни, наслаждавайки се на гледка-
та към езерото, което се простира до Лозана 
в Швейцария на противоположния бряг.

Двойната стая е на цена от 550 евро.

Няма такава наслада: Няма такава наслада: 
Инфинити басейните Инфинити басейните 
на светана света

Освен прохлада Освен прохлада 
те предлагат безкрайни гледки те предлагат безкрайни гледки 
и много изживяванияи много изживявания

“Белмонд хотел Карузо”

Marina Bay Sands hotel and casino Hotel du Cap-Eden-Roc

Royal Evian
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Куп звезди в новия албум на 
Бионсе
В 

новия албум на Бионсе, 

който е вдъхновен от 

филма „Цар Лъв”, участват 

съпругът й Джей-Зи и 

дъщеря й Блу Айви.

Албумът The Lion King: The Gift ще 

излезе в продажба в петък. В него 

има също песни с Кендрик Ламар, 

Чайлдиш Гамбино, Уилям Фарел, 

Тиера Уак, Джеси Рейес. Джей-Зи 

участва в песента Mood 4 Eva, а Блу 

Айви - в Brown Skin Girl.

Песента на Бионсе Spirit, която 

беше пусната наскоро, е включена 

както в саундтрака към филма, така 

и в албума The Lion King: The Gift.

В новата версия на „Цар Лъв” 

Бионсе озвучава Нала, а Чайлдиш 

Гамбино, т.е. Доналд Глоувър – 

Симба.

Хари, Меган и Тръмп сред най-
влиятелните в интернет
П

ринц Хари и съпругата му 

Меган влязоха в списъка 

на 25-те най-влиятелни ин-

тернет звезди на сп. „Тайм”.

В списъка попаднаха също актри-

сите Джамила Джамил и Джейда 

Пинкет Смит, певицата Ариана 

Гранде, рапърът Лил Нас Екс.

Принц Хари и Меган имат 9 

милиона последователи в ин-

стаграм. Те редовно публикуват 

информация за благотворителната 

си дейност, а и снимки на бебето си 

Арчи. Сп. „Тайм” изтъкна новатор-

ския им подход към платформата и 

умението да насочват вниманието 

към различни теми последовател-

но като промените в климата или 

психичното здраве.

Певицата Ариана Гранде има 

повече от 223 милиона последова-

тели в инстаграм и туитър.

Доналд Тръмп също е сред най-

влиятелните звезди в интернет 

заедно с младата демократка от 

американската Камара на предста-

вителите Александра Окасио-Кор-

тес – една от мишените на неговите 

нападки.

Танците са полезни за ума и 
сърцето
Две отделни изследвания до-

казаха, че танците са повече 

от забавление - те поддържат 

ума и сърцето.

Учени от Великобритания пуб-

ликуваха резултатите от анализ на 

11 изследвания, обхванали общо 

49 000 души. Те сравниха ефекта 

на ходенето и танцуването върху 

здравето и установиха, че танците, 

стига да не са бавни, са свързани с 

по-малък риск от смърт от сър-

дечни заболявания. Това вероятно 

се дължи на факта, че те намаля-

ват стреса, а и колкото и да не са 

интензивни, в тях има интервали с 

по-голямо натоварване.

Друго изследване, извършено 

от учени в няколко американски 

университета, установи, че зауча-

ването на танцовите стъпки носи 

не само физически, но и когнитив-

ни ползи и забавя остаряването на 

мозъка. 

И двете изследвания отчитат, 

че танците са вид общуване, а то 

поддържа мозъка.

Създадоха шоколад без 
захар

„Нестле” откри начин да подслажда шоколада 

с какаова пулпа, което несъмнено ще зарадва 

хората, избягващи захарта.

Хранителният гигант патентова нов метод, 

с който шоколадът се произвежда изцяло от 

какаови плодове без добавяне на рафинирана 

захар. За него бялата какаова пулпа се изсуша-

ва и пулверизира до фруктоза. Тя се използва 

за производството на шоколада, който е „без 

компромиси, що се отнася до вкуса, текстурата и 

качеството”.

Рецептата на „Нестле” е за черен шоколад със 

70 процента съдържание на какао. Той ще бъде 

пуснат първо в Япония в края на годината. След-

ващата година ще достигне и до потребители в 

други държави.

Пулпата, която заобикаля какаовите зърна, е 

мека, сладка, бяла на цвят. Досега тя не е използ-

вана като естествен подсладител на шоколада.

Кен Ерлих отново ще е 
продуцент на „Грами“

Кен Ерлих се завръща като изпълнителен 

продуцент на 62-ите годишни награди 

„Грами” за последен път догодина.

Звукозаписната академия на САЩ обяви 

също, че Бен Уинстън ще бъде изпълнителен 

продуцент на церемонията през 2021 година. От 

ръководството на организацията изтъкнаха, че 

Ерлих стана прочут с оформянето на необичай-

ните си тандеми по време на „най-великата нощ 

за музиката” като Еминем с Елтън Джон, Принс с 

Бионсе, Брус Спрингстийн с Джо Уолш.

76-годишният продуцент пожела успех на 

наследника си. Уинстън е шесткратен носител на 

наградата „Еми” и е известен като копродуцент на 

„Късното шоу с Джеймс Кордън”. Той е и създател 

на шоуто „Карпул караоке”.

Поредната церемония по раздаването на на-

градите „Грами” ще се състои на 26 януари 2020 

година.
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Оттеглиха обвиненията 
срещу Кевин Спейси
С

ъдебните власти оттегли-
ха обвиненията срещу ак-
тьора Кевин Спейси. Той 
беше обвинен в сексуална 

агресия и непристойно поведение 
в американския щат Масачузетс.

Това решение беше очаквано 
след съдебно заседание по случая, 
на което обвинителят на Спейси – 
младият мъж, който твърдеше, че 
е бил обект на агресия от негова 
страна, предпочете да запази 
мълчание.

В писмо до съдията по делото 
прокурорът на остров Нантъкет, 
мястото, на което е станала пред-
полагаемата агресия, аргументира 
решението си за прекратяване 
на съдебното преследване срещу 
Спейси с това, че свидетелят в 
основата на оплакването не е на 
разположение да дава показания.

Предсказват вулканични 
изригвания с камъни от Луната
С

ъбраните от повърхността 
на Луната скални образци 
ще ни помогнат да пред-
виждаме вулканичните 

изригвания на Земята с по-голяма 
точност.

Базалтовите фрагменти, които 
много приличат на земните вулка-
нични скали, представляват свиде-
телства за вулканичното минало на 
Луната, което е било факт допреди 
1,5-2 милиарда години. 

Изследвайки вулканични 
образци от Луната, от Марс и от 
астероида Веста, учените сравняват 
как са се образували скалите при 
различни гравитационни условия. 
И по-специално как притеглянето е 
повлияло на магмата, превърнала 
се в скала, преди милиарди години.

Лунните образци са ценни с 
това, че са оформени при по-малка 
гравитация, което променя начина, 

по който кристалите и разтопената 
маса си взаимодействат при оф-
ормянето си. По аналогия могат да 

се направят изводи за процесите, 
които протичат при земна гравита-
ция в нашите вулкани.

Стадо китоподобни се появи 
на плаж
С

тадо китоподобни гринди 
излезе на брега на плаж 
в щата Джорджия, като 
на помощ на морските 

бозайници се притекоха властите и 
доброволци, които се опитаха да ги 
изтласкат навътре в морето.

Във фейсбук беше пуснато 
видео на спасителната операция, 
която протече на брега на остров 
Сейнт Симънс в щата Джорджия. 
На клипчето се вижда как хората 
плискат с вода гриндите, а други 
се опитват да завлекат едрите 
животни обратно в дълбокото. 
Близо до тях било наблюдавано 
присъствие на акули.

Властите съобщиха, че две от 
животните, които били в тежко 
състояние, ще бъдат евтаназирани. 
След това ще им бъде извършена 
аутопсия. Гриндите изглеждали 

дезориентирани. Тези бозайници 
често участват в масови „самоубий-

ства”, тъй като социалните връзки 
между тях са много силни.

99 чифта маратонки за 
850 000 долара

Колекция от 99 чифта маратонки бе купена 
за 850 000 долара от канадски предприе-
мач в рамките на частен търг на аукционна 

къща „Сотбис” в Ню Йорк. Става дума за рекордна 
сума, платена за маратонки.

Първоначално колекцията включваше 100 
чифта маратонки и се предвиждаше да бъде 
изложена на онлайн търг. Шестдесет и една 
годишният канадски предприемач Майлс Надал 
възнамеряваше да купи цялата колекция, но 
собственикът на чифт по-редки маратонки реши 
да го изтегли от търга и да го предложи отделно 
за продажба. Сред 99-те чифта има най-вече 
маратонки с марката „Найки”, по-специално два 
модела „Найки Маг” – футуристичния модел, 
вдъхновен от филма „Завръщане в бъдещето 2”. 
Единият от тях  бе оценен между 50 000 и 70 000 
долара. 

Друга рядкост са 5-те чифта от лимитирана 

колекция, създадена от рапъра Травис Скот въз 
основа на модела „Еър Джордан 4”. Те бяха оцене-
ни между 45 000 и 60 000 долара.

Изкуствен сняг в 
Антарктида

Как да се води борба с изтъняването на леда 
в Западна Антарктида и покачването на 
океанското ниво? Като се изпомпва появи-

лата се вследствие на топенето на леда вода и се 
разпръсква над ледената покривка с помощта на 
оръдия за изкуствен сняг, сочат резултатите от 
изследване.

Тази част на Антарктида съдържа достатъчно 
замръзнала вода, за да може океанското ниво 
на планетата да се повиши с около 6 метра. По-
качването му с 1 метър ще накара 190 милиона 
души да напуснат домовете си, а повишаването 
му с 3 метра ще застраши мегаполиси, като Ню 
Йорк, Шанхай и Токио. 

Учени се опасяват, че ледниците Пайн Айлънд 
и Туейтс, които съдържат достатъчно лед, за да 
може морското ниво да се повиши с 3 метра, са 
стигнали до точка, от която няма връщане назад, 
и ще продължат да се топят, каквито и мерки 
срещу парниковите емисии да се вземат.
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Оптична илюзия пресъздава 
бал в Бъкингам
В

еликолепието на баловете 
през Викторианската епоха 
в Бъкингамския дворец е съ-
живено от холивудско студио 

въз основа на метод за оптична илюзия 
от XIX век в рамките на изложба, която 
ще продължи до края на септември.

Изображения са прожектирани 

върху тавана на балната зала в дво-
реца и след това са отразени върху 
почти невидим 45-градусов екран от 
стъкло, създавайки впечатлението, 
че танцьорите са в помещението. 
Методът, известен като „призрак на 
Пепър”, датира от XIX век. Тогава той 
смайвал публиката в театрите, в които 

бил представен. 
Прожектираният филм представя 

четири костюмирани двойки, които 
танцуват валс от „Травиата” на Джузепе 
Верди. Виждат се и други неща от тога-
вашната епоха, като например тапети в 
Бъкингамския дворец, както и фризове 
и декорации. 

Протести срещу телескоп на 
Хаваите
Х

иляди протестиращи се 
присъединиха към местните 
жители, които се опитват 
да спрат изграждането на 

гигантски телескоп на изгасналия 
вулкан Мауна Кеа на Хавайските 
острови.

Около 2000 активисти обградиха 
строителната площадка на счита-
ния от тях за свещен вулкан Мауна 
Кеа след извършените арести. 
Според специалистите Мауна Кеа е 
едно от най-подходящите места на 
Земята за наблюдаване на Космоса. 

Телескопът е три пъти по-го-
лям от съществуващите подобни 
инструменти и ще позволи на ас-
трономите да се върнат назад във 

времето 13 милиарда години.
В изграждането на телескопа 

в Мауна Кеа, на 4050 метра над 
морското равнище, участват САЩ, 

Китай, Япония, Канада и Индия. Той 
ще представлява уникална система 
от огледала с обща площ 655 кв. м, 
включваща 492 сегмента.

Звезди гастролират в 
Саудитска Арабия
Джанет Джаксън, Крис Браун и 

Фифти Сент ще гастролират в 
Саудитска Арабия за разлика 
от Ники Минаж, която бойко-

тира кралството в знак на подкрепа 
на правата на жените.

Американските изпълнители бяха 
включени в афиша на „Джеда уърлд 
фест”. Ники Минаж заяви, че отменя 
участието си във феста в знак на 
подкрепа на саудитските жени, на 
сексуалните малцинства и на свобо-
дата на словото в тази страна.

Но според местните консерва-
тивни власти гастролът й и без това 
не е бил желан в Саудитска Арабия 
и е бил анулиран от тях, тъй като 
рапърката е известна с провокатив-
ните си песни и с разголените си 
клипове.

Пица за пчели с 
незабравки

Компанията „Папа Джон” пусна на пазара 
миниатюрни пици за пчели, гарнирани с 
доматен сос и незабравки.

Новият продукт е кръстен beezza, комбинация 
от английската дума за пчела и тази за италиан-
ския специалитет. 

Промоцията на „Папа Джон” има за цел да 
се фокусира вниманието върху тези полез-
ни насекоми, които подпомагат всяка година 
британската икономика с извършена работа за 
1,8 милиарда лири. Beezza е с диаметър само 1,6 
сантиметра. Освен незабравки в гарнитурата са 
включени също цветове от мушкато и полени от 
розмарин и мащерка – любими „деликатеси” за 
работливите рояци.

Миниатюрните пици се продават в картонени 
кутийки. Приходите от тях ще бъдат дарени на 
специален фонд, който насърчава британците 
да садят в дворовете си диви цветя, привличащи 
пчелите.

Мисионери отказват да 
плащат данъци

Австралийските брат и сестра, отказали да 
плащат данъци, защото това го нямало в 
Библията, бяха принудени от съдия да се 

издължат пред фиска.
Силно набожните мисионери Фани Биърпут и 

брат й Рембъртъс Биърпут отказвали да плащат 
подоходен данък поради „религиозни съобра-
жения”. Те изтъквали, че това би било против 
Божията воля. Но не така мислел Върховният 
съд в Хобарт, административният център на 
островния щат Тасмания. Той осъди мисионери-
те да заплатят на фиска 1,6 милиона долара за 
неплатени данъци.

Съдията Стивън Холд изтъкна пред длъжни-
ците, че в нито един пасаж от Библията не е спо-
менато, че не трябва да се плащат данъци. Което 
означава, че този акт не противоречи на Божията 
воля. Магистратът дори се позова на Божието 
слово, в което Исус казва: „Отдавайте кесаревото 
на кесаря, а Божието на Бога!”

Съдията все пак изтъкна, че мисионерите 
истински вярвали в правотата си и те не били 
хитрували, за да не плащат данъци.
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Хайди Клум с втора сватба
Х

айди Клум и нейният съпруг 
Том Каулиц ще имат още 
една сватба на остров 
Капри. 46-годишният модел 

сключи тайно брак с партньора си, 
но двамата планират да организи-
рат сватбено тържество на борда 
на яхта, на което да присъстват 
техни приятели.

Двойката е разпратила повече 
от 100 покани до свои роднини и 
приятели, които да споделят с тях 
празничното събитие.

Братът на Том – Бил, и Хайди се 
сближиха много през последната 
година. Бил даже е изявил желание 
да помага с плановете за церемо-
нията на Хайди, споделя близък до 
семейната двойка.

Цялата група на Том „Токио хотел“ 
също е в много топли отношения 
със съпругата му. Тя всъщност 
пътуваше известно време заедно с 
тях. Всички се питат дали Том има 
намерение да пее заедно с групата 
си по време на церемонията. Някои 
смятат, че той е написал нова песен 
за жена си, която ще изпее на 
партито.

Японски режисьор открива 
кинофестивала във Венеция
К

инофестивалът във 
Венеция ще бъде открит 
с филма „Истината” на япон-
ския режисьор Хирокадзу 

Корееда.
Филмът с участието на Катрин 

Деньов, Жулиет Бинош и Итън Хоук 
ще участва и в основната конкурс-
на програма на кинофестивала.

Хирокадзу Корееда и преди е 
участвал в кинофестивала във 
Венеция с „Илюзия”, който спечели 
наградата за операторско майстор-
ство през 1995 г. Японският режи-
сьор е лауреат също на наградата 
„Златна палма” от кинофестивала в 
Кан с филма „Джебчии” (2018 г.).

Председател на журито ще бъде 
аржентинската режисьорка Лукре-
сия Мартел.

Орангутаните намаляват
П

опулацията на орангу-
таните в горите в малай-
зийската част на остров 
Борнео е стабилна, но е 

намаляла с 30 процента за 15 годи-
ни в районите с плантации за добив 
на палмово масло, сочат резулта-
тите от изследване на Световния 
фонд за дивата природа.

Специалистите изследвали попу-
лацията на критично застрашените 
орангутани в малайзийския щат 
Сабах в североизточната част на ос-
трова. От фонда отбелязаха, че става 
въпрос за най-широкомащабното 
и най-цялостното правено някога 
изследване на който и да било вид 
човекоподобни маймуни в света. 

Най-големите популации 
орангутани наброяват около 5500 
екземпляра и се срещат в гори в 
централната част на щата. Там те са 
стабилни от 15 години. Но в отдел-
ни горски райони като Куламба и 

Талин, които са обградени от план-
тации за добив на палмово масло, 

броят им е намалял съответно с 30 
процента и 15 процента.

Инстаграм премахва 
брояча на лайкове

Социалната мрежа инстаграм започва 
пробно премахване на брояча на лайкове 
под постовете на потребителите. Тестът 

се провежда в Австралия, като целта е да се 
премахне натискът, който чувстват хората да 
събират повече лайкове.

Потребителите ще могат да видят списък с 
това кой е лайканал поста им – само ще липсва 
общия брой. 

От ръководството на компанията казват, че 
премахването няма да засегне инфлуенсърите, 
защото от големите марки и другите бизнес кли-
енти на инстаграм ще виждат броя на гледания и 
лайкове.

“Инструментите като инсайт и адс мениджър, 
които ползват създателите на съдържание и ком-
паниите в инстаграм, няма да бъдат променяни”, 
казват от фирмата.

Подобен тест вече беше проведен в Канада 
през пролетта. Подобни периоди без брояч на 
лайковете ще има още в Нова Зеландия, Япония, 
Ирландия, Италия и Бразилия.

Малки подаръци, но 
често

Редките подаръци без причина могат да 
бъдат подозрителни, но ако правите малки 
подаръци постоянно, това ще донесе 

радост и ще укрепи взаимоотношенията със 
семейството и приятелите.

Според експертите по етикет, ако някой пода-
ри нещо без повод, макар и да е нещо дребно, 
това винаги действа прекрасно. Но ако неочак-
вано донесе огромен букет на съпругата си, тя 
може да си помисли, че мъжът й е „кривнал от 
правия път”. Малките подаръци, които се дават 
системно, задължително укрепват отношенията 
и приятелството.

Ако става дума за колега или това е връзка 
между немного близки хора, неочакваният 
подарък може да се възприеме като подкуп. По-
даръкът трябва да е част от междуличностните 
отношения, иначе жестът остава празен. Когато 
подаръкът действа като символ на предавано 
щастие и е знак на любов, знак на нежност, 
признак на желанието за общуване – този дар е 
безценен.
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С
умото е най-популярният 
спорт в Япония, а Китай 
е най-гъсто населената 
страна. Великобритания 
е страната на дъждовете, 
а Австралия – на вечното 

лято. И вие сте чували това, нали? А може 
би дори сте го твърдели редица пъти. Но 
истината е, че тези констатации са част 
от многото митове за страните по света, 
които са или изцяло неверни, или са 
силно преувеличени. 

Изданието Bright Side разрушава ня-
кои популярни митове:

Китай е най-гъсто 
населената държава в 

света
Голяма част от населението на Земята 

живее в Китай, но това не е най-гъсто 
населената страна в света. Например 
Германия и Италия са по-гъсто населени.

Освен огромното си население Репу-
блика Китай притежава и една от най-
големите територии в световен мащаб. 
Но приблизително 2/3 от тези територии 
са планини и пустини.

Япония
Сред другите митове, на които светът 

робува, е, че сумото е най-популярният 
спорт в Япония. През последните години 
този традиционен спорт става все по-по-
пулярен в страната. Въпреки това повече 
японци са фенове на бейзбола, отколко-
то на сумото. Половината от населението 
на страната, което се занимава със спорт, 
харесва бейзбола най-много.

Индия
е страна на будистите е сред другите 
популярни заблуждения. Истината е, че 
повече от 80% от религиозните индийци 
практикуват индуизма. Втората най-чес-
то срещана религия е ислямът.

По-малко от 1% от хората са будисти 
и повечето от тях живеят в северните 
райони, които са близо до Тибет.

Италия

Италианците ядат колкото искат и не 
напълняват – това го вярват много хора 
по света. Но, разбира се, не всички ита-
лианци ядат огромна купа с паста и пият 
по бутилка вино всеки ден, като продъл-
жават да са слаби. Според статистиката 
всеки пети италианец страда от затлъстя-
ване. А детското затлъстяване е истински 
проблем в страната в сравнение с други 
части на Европа.

Великобритания е 

страната на дъждовете
Великобритания не е най-сухото място 

на планетата, но ситуацията с дъжда е 
доста преувеличена. Въпреки че в някои 
райони климатът е наистина влажен, 
в Лондон количеството на валежите 
годишно е по-малко, отколкото това в 
Москва.

Не е вярно и друго схващане – че всич-
ки граждани на ОАЕ са изключително 
богати. По правило местните в Обедине-
ните арабски емирства са доста богати. 

Но около 85% от хората са имигранти. 
Дори около 2/3 от арабите, които живеят 
в ОАЕ, са от съседни страни. Разбира се, ИТ 
специалистите и топ мениджърите могат 
да си позволят добро качество на живот, но 
обикновените работници живеят в много 
лоши условия в тази много скъпа държава.

Много хора вярват, че Рио де Жанейро е 
столицата на Бразилия, но и това не е така. 
Рио де Жанейро е бил столица на страната 
в продължение на почти 200 години, но 
през 1960 г. тя е преместена в Бразилия 
– град, основан за тази цел. Днес Рио не 
е дори най-големият град, Сао Пауло го 
задминава.

В Германия хората са 
много точни и всичко 

работи по график
Точността наистина е част от немската 

култура, но точно както и в останалия 
свят, културните граници и старите 

традиции изчезват. Много проекти не 
изпълняват сроковете и според данните 
приблизително 1/3 от всички влакове в 
Германия закъсняват.

Не е вярно и разпространеното схва-
щане, че борбата с бикове е най-популяр-
ното забавление в Испания.  Въпреки че 
то все още се практикува в много градове 
в страната, популярността на бикобор-
ството не е толкова голяма.

Повечето хора, които посещават 
подобни шоута, са туристи. Под натиска 
на активисти парламентът на Каталуния 
забрани борбата с бикове в района, 
включително и в Барселона.

Сред другите разпространени заблуди 
е, че Австралия е страната на вечното 
лято. Повечето хора живеят в южните ра-
йони на страната, в градове като Сидни, 
Мелбърн, Канбера и Аделаида. Например 
през зимата температурата в Канбера е 
около 0 градуса по Целзий. Нещо повече, 
голяма част от континента са планини, 
покрити със сняг през зимата.

 Румъния е страната на 
циганите

Някои хора смятат, че повечето румънци 
са цигани. Други пък са сигурни, че румън-
ците и циганите са сродни народи. И двете 
твърдения не са верни. Първо, румънците 
и циганите имат различен произход и го-
ворят съвсем различни езици. Румънците 
са европейци и техният език е близък до 
италианския и испанския.

Циганите са потомци на индийски корен-
ни жители. Второ, в Румъния има само 3% 
цигани.

Не е вярно и друго схващане – че чили 
чушките са кръстени на южноамериканска-
та страна.

Древните ацтеки, живели на терито-
рията на съвременно Мексико, са дали 
името на този вид чушки. Държавата 
Чили се намира далеч от Мексико и е 
обитавана от различна народност, която 
говори друг език.

На много съвременни езици името на 
растението и на страната се изписват по 
различен начин.

Пътуване в митове: Пътуване в митове: 
Държавите и заблудите за тяхДържавите и заблудите за тях

Списъкът на изданието Bright Side Списъкът на изданието Bright Side 
разрушава най-популярнитеразрушава най-популярните

Дъждът в Лондон не е повече, отколкото в Москва

В Австралия лятото не е вечно
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