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ОТ РЕДАКТОРА

В понеделник над 5 хиляди души се 
събраха да протестират в София срещу 
единствения кандидат за главен проку-
рор Иван Гешев. Предопределен преди 
месеци, протестиращите смятат, че зад 
него стоят Делян Пеевски и неговата 
олигархично-политическа структура, 
подчинила всички основни институции 
и бизнеси в България. В разгара на ля-
тото няколко хиляди души на протест 
в центъра на София е позитивен знак. 
Едва ли ще има резултат – но това не 
трябва да спира никого да си изказва 
мнението. Докато това все още е въз-
можно в милата ни татковина.

Защото може да стане и като в Русия. 
В събота в Москва се проведе протест 
срещу  начина, по който партията 
на Путин провежда местни избори в 
столицата. В резултат полицията арес-
тува 1373 души. Хората недоволстват 
от отказа за регистрация на близо 30 
кандидати, повечето от опозицията, 
за изборите за градски парламент на 
Москва, които ще се проведат през 
септември. Преди седмица над 20 
хиляди души излязоха по улиците на 
Москва с искания за отмяна на реше-
нието за недопускане на участие във 
вота на 30-те кандидати.

Видеа, снимки и свидетелски разкази 
показват насилствени арести, както 
и за много демонстранти с травми по 
главата. Ройтерс пък твърди, че сред 
задържаните е имало и случайни мину-
вачи, които не са участвали в протест-
ните действия.

Сред задържаните е опозиционерът 
Алексей Навални, който в ареста по-

лучи за първи път алергична реакция 
според официалната диагноза. Но за 
мнозина остава съмнението, че може 
да е бил отровен. 

От килията си той обобщава дейст-
вията на руските власти така: „Засега 
уверено мога да твърдя едно – на 
власт в Русия се намират реално доста 
тъпи и глупави шемети. Струва ви се, 
че в действията им трябва да се търси 
някакъв таен смисъл и зрънце ра-
ционалност. А в действителност те са 
просто тъпи, злобни и алчни за пари”, 
пише Алексей Навални.

Не мога да го кажа по-добре. Но 
имам чувството, че не важи само за 
руските управници начело с КГБ джу-
джето Владимир Путин, който нарежда 
побоя и арестите на своите опоненти.

Поне в Борисова България все още 
може да се протестира. Да, може да ви 
врътнат един контрапротест, медиите 
да обяснят как сте платени, купени и 
малко на брой, но все още имате тази 
възможност – да излезете на улицата 
и свободно да си изкажете мнението. 
Не знам дали все още има надежда за 
промяна на тази напълно овладяна 
държава. Но поне все още може да се 
протестира, без да те бият. Но и често 
без резултат. Обаче си струва заради 
онези малки и редки победи. Докато 
може.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

„Тъпи, злобни и 
алчни за пари“
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П
ореден протест срещу кан-
дидатурата на Иван Гешев 
за главен прокурор събра 
хиляди пред Съдебната палата 

в София в понеделник.  Гешев бе издиг-
нат единодушно от всички 11 членове 
на Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет.

Гражданската организация инициатива 
„Правосъдие за всеки” е основният органи-
затор на протестния Марш за правосъдие. 
Шествието на недоволните тръгна от Съдеб-
ната палата и се спря в пространството пред 
Министерския съвет.

От гражданската инициатива вече из-
пратиха отворено писмо до Прокурорската 
колегия на Висшия съдебен съвет през 
миналата седмица, след като бе обявена кан-
дидатурата на Гешев. С него се иска оттегляне 
на номинацията му и посочване на друг 
кандидат за поста.

Този път организацията поиска 

парламентът да промени 
част от законовите 

правила 
при избора на главен прокурор, както и 
да разпореди нова процедура.

В речите си в началото на недоволството 
част от организаторите обявиха, че основна-
та цел на акцията им е изтеглянето на канди-
датурата на Гешев и внасянето на такава от 
сдружение “Боец“ на следовател Бойко Ата-
насов, който в петиция е подкрепен от над 

5000 души. По време на протеста се събираха 
и още подписи. Друг от призивите беше за 
незабавна оставка на цялото правителство.

Организаторите уточниха, че от септември 
планират да започнат седмични протести, 
като целта им е малко преди избора на 
главен прокурор, което трябва да стане на 
24 октомври, да съберат поне 70 хил. души. 
Тогава можело да се поиска и оставката на 
парламента.

В началото на седмицата изтече срокът, в 
който можеше да се предлагат кандидатури 
за главен прокурор. Правосъдният министър 
Данаил Кирилов обаче така и не подаде име, 
с каквото право разполага. Така Иван Гешев 
остана единственият кандидат за наследник 
на Сотир Цацаров.

Кирилов заяви пред пленума на ВСС, че 

няма да номинира кандидат с обяснението, 
че Гешев бе издигнат единодушно от всички 
11 членове на Прокурорската колегия. По 
думите на министъра това е 

проявление на принципа 
на магистратското 
самоуправление

„Министърът на правосъдието трябва 
да бъде обединител, да търси консенсусни 
решения, а не да бъде разединител в съдеб-
ната власт. Заявявам пред вас, че смятам това 
решение за неиздигане на кандидатура за 
правилно и обосновано по принцип, исто-
рически и в конкретния случай”, обоснова 
решението си Кирилов.

„Многократно до днешния ден съм изла-
гал позицията си по въпроса, включително и 
през последните 6 дни, когато 11-те членове 
на Прокурорската колегия издигнаха Иван 
Гешев. Ролята на министъра на правосъдието 
не трябва да се пресилва и хиперболизира в 
тази процедура и тази компетентност трябва 
да се употребява само в краен случай. И смя-
там, че сега не е такъв краен случай”, убеден 
е Кирилов.

Хиляди протестираха Хиляди протестираха 
срещу Иван Гешевсрещу Иван Гешев
Той си остана единствен Той си остана единствен 
кандидат за главен прокурор и кандидат за главен прокурор и 
след пленума на ВССслед пленума на ВСС
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С
обственикът на фирмата TAD 
Group Иван Тодоров, който бе 
обвинен в кибертероризъм 
заради хакерската атака сре-

щу НАП, бе арестуван на летище София. 
Той се прибра от Канада с полет през 
Истанбул. 

Специализираната прокуратура по-
твърди за задържането му.

За Тодоров бе издадена европейска за-
повед за арест, на базата на която той бе 
задържан още при кацането си в София. 
Собственикът на TAD Group бе конвоиран 
до Следствения отдел на Специализира-
ната прокуратура, където му бе повдигна-
то обвинение, както и постановление за 
задържане до 72 часа. Очаква се в петък 
то да бъде удължено в постоянно.

Адвокатката му Ина Лулчева 

протестира срещу 
задържането

„Възмутително е задържането за 72 
часа и твърдението, че е необходимо на-
лагането на най-тежката мярка на човек, 
който е оказал пълно съдействие, който е 

уведомил, че заминава по служба и кога 
ще се върне. В този случай да се твърди, 
че има опасност от укриване, е злоу-
потреба със закона и с правомощията“, 

каза тя. Лулчева добави, че единственият 
мотив, който прокуратурата посочва за 
задържането му, е „опасност от укриване”. 
Самият Тодоров обяви чрез другия си 

адвокат, Георги Стефанов, че се чувства 
предаден от българското правосъдие.

Преди седмица, още преди да получи 
обвинението за подбуждане към кибер-
тероризъм, Тодоров замина за Канада, 
като чрез адвокатите си обясни, че е на 
планирана отдавна среща, свързана с 
друг негов бизнес.

В телефонно интервю от Канада през 
миналата седмица той обясни, че не се 
укрива и че 

сам ще потърси органите 
на реда 

като се прибере в България. Тъй като не 
бе открит на известните на властите му 
адреси, за него бе издадена европейска 
заповед за арест. 

Във фирмата TAD Group, чийто 
собственик е Тодоров, работи аресту-
ваният неотдавна за източването на 
данните на няколко милиона граждани 
и фирми от НАП Кристиян Бойков. Той 
получи обвинение за това, но бе пуснат 
с най-леката мярка „подписка” от ареста. 
Няколко дни по-късно тя бе променена 
на гаранция от 20 хил. лв., след като НАП 
обяви, че източените данни не са въпрос 
на национална сигурност. По-късно 
арестуван бе и търговският директор 
на фирмата Георги Янков, който също е 
освободен срещу парична гаранция от 
20 хил. лева.

Шефът на TAD Group Иван Тодоров бе Шефът на TAD Group Иван Тодоров бе 
задържан на летището в Софиязадържан на летището в София

Още един арестуван за Още един арестуван за 
кибератаката срещу НАПкибератаката срещу НАП
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БОРЯНА ЦАЧЕВА

„О
т 40 години живея в 
Америка, но съм бъл-
гарин, винаги съм бил 
българин и винаги ще 
бъда българин.” Това 
казва политическият 

анализатор Алекс Алексиев в интервю през 
2011 г. За жалост в нощта срещу неделя 
сърцето му спря в столична болница.

Алекс Алексиев е роден през 1941 г. 
в София. Син е на известния художник, 
карикатурист, публицист и издател Райко 
Алексиев, който умира след зверски побой 
в милицията на 18 ноември 1944 г. и става 
една от първите жертви на червения терор 
след 9 септември 1944 г.

Животът на Алекс – буржоазно момче и 
дете на враг на народа, не е лесен в Бълга-
рия. Затова 

през 1965 г. емигрира в 
САЩ

Ненавиждаше комунизма, тероризма 
изобщо. Но винаги когато говореше за 
комунистическата зараза, акцентираше на 
идеологията, никога не нападаше лично 
дори когато виждаше деца на известни 
комунисти във властта.

“Аз не вярвам в наследствената вина, на-
мирам го за нещо много грозно”, отсичаше 
Алекс, когато го питах за зловещия край на 
баща му.

В САЩ Алексиев дълги години работи като 
анализатор за изследователския център за 
политически науки “Ран корпорейшън”. В 
края на студената война бе изпълнителен 
директор на европейската секция на радио 
“Свободна Европа” в Мюнхен. А непосред-
ствено преди падането на Берлинската стена 
бе специален пратеник на американското 
правителство в прибалтийските държави, 
натоварен със специална мисия.

След падането на комунизма се завърна 
в Родината и през 1991 г. стана съветник 
на първия демократично избран премиер 

Филип Димитров. След като през 1992 г. 
правителството на СДС падна от власт, ана-
лизаторът отново се върна в САЩ. И отново 

преподава в 
Станфордския 

университет
Работи и като консултант на водещи 

американски неправителствени институции, 
близък е до високите нива на военните и 
дипломатическите среди в САЩ. Негови 
анализи по националната сигурност са се 
ползвали от Пентагона и ЦРУ. До последно 
бе научен сътрудник в института “Хъдсън”, 
защото в САЩ Алексиев бе от най-добрите 

познавачи на политиката на Съветския съюз 
и радикалния ислям.

След 2010 г. започна да се връща по-често 
и за по-дълго в Родината. Казваше, че има 
много приятели и роднини и се чувства 
добре тук. Но и държавата много ме инте-
ресува, обясняваше той и се надяваше, че 
може да е полезен с анализите си. Вярваше, 
че старата десница ще се възроди, и всеки 
път се разочароваше от провалите й. Затова 
на предишните евроизбори през 2014 г. 
Алексиев се опита да се кандидатира като 
независим евродепутат, но регистрацията 
му бе отхвърлена от ЦИК с тезата, че не е 
живял последните 6 месеца в ЕС.

Приятелите му 

определят Алекс Алексиев 
като Вечния борец

Страх го беше само от пълзящата рестав-
рация на комунизма, от влиянието на Русия 
на Путин и Турция на Ердоган.

През юни 2019 г. Алексиев успя да осъ-
ществи една от големите си идеи – изложба 
в Софийската градска галерия за творчест-
вото на своя баща Райко Алексиев. През 
септември трябваше да излезе от печат и 
албум монография за Райко Алексиев, който 
подготвяше заедно с поета Борис Христов.

Поклон пред паметта му!

Вечния борец почина в нощта срещу неделя Вечния борец почина в нощта срещу неделя 
в софийска болницав софийска болница

За Алекс Алексиев, който 40 г. За Алекс Алексиев, който 40 г. 
живя в САЩ, но остана българинживя в САЩ, но остана българин
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3
43 българи спечелиха Зелена 
карта от лотарията за 2019 г., с 
която имат правото на постоянно 
жителство в САЩ. Имигрантската 

виза, дава възможността притежателят й 
да живее, работи, учи в Америка с почти 
сходни права като тези на всеки амери-
кански гражданин. А пет години по-късно 
може да получи и US паспорт.

Дали и вие сте сред късметлиите, 
можете да проверите безплатно на един-
ствения официален сайт на Държавния де-
партамент на САЩ, като въведете номера, 
който сте получили при регистрацията за 
лотарията през миналата година. Сайтът е 
https://dvlottery.state.gov. 

През последните 10 г. общо 10 067 наши 
сънародници са спечелили това право. 

Тази година обаче броят им е рекордно 
малък. При миналото разиграване на лота-
рията печелившите са били 411.

Интерес на българите към програмата 
беше сравнително еднакъв през послед-
ното десетилетие – около 100,000 наши 
сънародници всяка година кандидатства-

ха, а между 1,000 и 2,000 печелеха. През 
последните 3 години обаче 

броят на подалите за 
зелени карти българи 

намалява
 – от 94,513 през 2016-а до 74,316 през 

2018 г. (числата включват кандидати и 
техните семейства – деца и съпрузи).

Спечелилите през 2016-а са 865, 666 
през 2017-а и 776 през 2018-а. През 
2015-а спечелилите българи са почти 
двойно повече – 1,418 души.

23 млн. души от целия свят са канди-
датствали в годишната лотария за спе-
челването на Зелена карта през 2018 
г., става ясно от последния бюлетин на 
посолството на САЩ.

За 34-дневния период обаче са при-
ети 14 млн. от кандидатурите, които от-
говарят на изискванията. Това ще рече, 
че 9 млн. от кандидатите са дисквали-
фицирани по различни причини.

Най-голям брой спечелили през тази 
година има от Египет и Русия, съот-
ветно 5568 и 5118 души, следвани от 
Демократична република Конго (4743), 
Иран (4101), Непал (3696) и Судан 
(3691).

Спечелилите с египетско граждан-
ство се увеличават с 33%, докато ръс-
тът при руснаците е от 40 на сто.

През миналата година рекордни 
бройки зелени карти бяха спечелени 
от Иран, Конго, Египет, Украйна и Ети-
опия. Сериозен ръст през настоящата 
кампания DV-2020 се отчита при ку-
бинските граждани, които се увелича-
ват от 326 до 2703 броя.

Почти двоен ръст на късметлиите Почти двоен ръст на късметлиите 
с руско гражданствос руско гражданство

Рекордно малко българи печелят Рекордно малко българи печелят 
Зелена карта от лотариятаЗелена карта от лотарията

А
дминистрацията на Доналд 
Тръмп увеличи таксата за 
някои молби за постоянно жи-
телство в Щатите. И то с много 

повече от неколкостотин долара.
Става дума за петициите EB-5, които 

са за инвеститори. Досега инвести-
ционният минимум за тях, посочен 
от Министерството на националната 
сигурност, беше 500 хил. долара, 
а с увеличението сумата става 900 
хиляди.

Програмата EB-5 е създадена през 
1990 г. с цел насърчаване на инвес-
тициите в икономически изостанали 
райони. Чужденците наистина започ-
наха да я използват едва през 2008 г., 
когато сътресенията в американските 
капиталови пазари накараха строи-
телните предприемачи да се борят за 
други начини за набиране на пари. 

Сега от молби за програмата EB-5 
се генерират повече от 5 милиарда 

долара годишно и 

се издават 10 000 
зелени карти

- число, което е ограни-
чено от закона. Китай-

ските кандидати заемат 
почти всичките 10 000 
места.

Години наред програ-
мата беше подложена 
на критики от различни 
законодатели, които се 
притесняват, че тя е изма-
ма, или които принципно 
възразяват срещу идеята, 
че чужденците могат да 
купуват американски 
имоти. 

За това къде може са се 
инвестира досега ре-
шаваха отделните щати. 
Затова и много анализа-
тори смятат, че повечето 
инвестиции са отишли в 
големите градове, които 
са по-развити и по-богати, 
а не към бедните райони. 

Сега контролът по включването на 
инвестиционни проекти се поема 
директно от Министерството на 
националната сигурност.

Това на теория би трябвало да 
влее капитал в бедните предградия 
и малките градове с малки бюджети. 
Представители на различни индус-
трии обаче подчертаха, че вдигането 
на инвестиционния минимум ще 
намали драстично притока на пари 
дори за бедните райони.

Като цяло повечето визи в САЩ се 
издават на роднини на пребиваващи 
в страната или на граждани, както 
и на работници, спонсорирани от 
работодателя.

Петициите да инвеститори Петициите да инвеститори 
EB-5, поскъпват от $500 000 EB-5, поскъпват от $500 000 
на $900 000на $900 000

Някои „зелени карти” Някои „зелени карти” 
станаха много скъпистанаха много скъпи

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com



31 юли - 6 август 2019 8-9



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

Ф
рансиско Галисия, роден 
в Тексас, но с мексиканско 
име. Той е на 18 години 
и заради корените си пре-
кара 23 дни в арест близо 
до границата с Мексико 

под угрозата да бъде депортиран. Там 
той бил държан гладен и мръсен и само 
късметът го спасил.

Младото момче, което е задържано, 
докато отива на турнир по футбол, по-
пада в бройката от 12 млн. души, които 
президентът Доналд Тръмп се закани, че 
ще прати обратно в Родината им. 

Всичко започнало на 27 юни, когато 
заедно с брат си Марлон и група прияте-
ли от родния им град Единбург пътували 
за състезание.

Момчетата обаче били спрени на 
пропускателния пункт във Фалфуриас, 
на около 100 мили северно от границата 
между САЩ и Мексико. 

Всичко се развило 
за секунди

Митническите и имигра-
ционните власти им поис-
кали документите. Марлон 
нямал такива и последвало 
незабавно задържане и 
изпращането му обратно в 
Мексико, където 17-годиш-
ното момче било родено. 

Франсиско обаче разпо-
лагал както с американско 

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Франсиско - един американец, Франсиско - един американец, 
арестуван заради арестуван заради 
мексиканското си имемексиканското си име

Агент на ICE разби стъкло, за да извади мъж от колата му 

Агенти на имиграционната служба 
ICE разбиха прозорец на кола, за 
да арестуват мъж, който се возел 

с децата си в Канзас сити. Случката се 
разигра на 25 юли. 

Малчуганите били на задната 
седалка на автомобила. Агресивната 
акция беше излъчвана на живо във 
Facebook, заснета от приятелката на 
небелязания за пранги на ръцете.

Шайен Хойт и нейната половинка, 
32-годишният Флоренсио Милан-
Васкес, били тръгнали на лекар със 
7-месечната си дъщеря в понедел-
ник сутринта, когато голям джип им 
препречил пътя. Това станало на 
метър преди да се качат в семейния 
си автомобил. Двойката обаче успяла 
да се метне набързо в колата заедно с 
двете си деца – на 7 и 11 години.

Един мъж излязъл от джипа и 
наредил на Милън-Васкес да излезе 
от колата, разказва Хойт по време на 
брифинг пред медиите и добави, че 

мъжът се представил като агент на 
имиграционните служби. Заявил дори, 
че има заповед за задържане и депор-
тация на Милан-Васкес.

Тя обаче не дава правото на агенти-
те да влезнат в дома или в колата на 
имигранта. Често обаче имиграцион-
ните прибягват до манипулативни 
действия или иначе казано, просто 
лъжат, за да постигнат това.

Хойт публикува 32-минутно видео в 
социалните мрежи, документирайки 
инцидента, който е бил гледан повече 
от 56 000 пъти до вторник следобед.

Повече от 20 минути след като виде-
ото започва, Милан-Васкес отказва да 
изпълни заповедта на офицерите да 
отвори вратата.

В един момент Милан-Васкес казал 
на полицаите, че „просто не могат“ 
да му счупят прозореца, а един от 
униформените му отговаря с репли-
ката: „Закрийте лицето и очите си. Ще 
го направим по трудния начин или 

по лесния начин. От теб 
зависи“, обяснява агентът. 
Секунда след това той раз-
бива прозореца, отключва 
вратата и измъква Васкес.

„Казах му само да не се 
съпротивлява, за да не го 
застрелят пред децата ни“, 
разказва приятелката му 
Хойт. Тя не знаела колко 
далеч са били готови да 
стигнат агентите, за да 
покажат, че не ги е грижа 
за децата в колата.

На видеото се вижда и 
малкото момиченце, което 
казва, че се страхува. 
По-късно ангажираният с 
депортирането на наруши-
телите го пита: Пострада 
ли? А момченцето отго-
варя, че стъклото го е 
ударило. Това обаче не 
трогва агента.

Държали го 23 дни без Държали го 23 дни без 
баня, давали му кърпички, баня, давали му кърпички, 
за да се почистваза да се почиства

Франсиско и майка му
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гражданство, така и със свидетелство за 
раждане в Щатите и карта за социално 
осигуряване. Освен това носел в себе си 
и мексиканска туристическа виза. 

Наборът от документи обаче не се 
оказал достатъчен за проверяващите, 
които просто прочели мексиканското 
му име. Така Галисия се озовал в малка 
килия с още 70 набелязани за депорта-
ция. „Опитах се да обясня, че съм роден 
в Тексас. Като дете сме се преместили за 
кратко в Мексико със семейството си, а 
след това отново сме се върнали в САЩ. 
Те обаче не се интересуваха от това. 
Държаха се ужасно с мен. Бях принуден 
да спя на цимента, а 23 дни нямах дос-
тъп до баня, където да се изкъпя. Вместо 
това ни даваха кърпички, с които да се 
почистваме. Те обаче не помагаха, за да 
премахнем цялата мръсотия от телата 
си. От недохранването 

загубих повече от 11 
килограма

разказа Галисия след освобождаването 
си.

Това станало по чиста случайност. Тъй 
като никой освен по-малкия му брат не 
знаел за случилото се, нямало как да 
се наеме адвокат или пък да се докаже 
правотата на Франсиско. Марлон обаче 
успял да се свърже с майка си от Мек-
сико и така жената се задействала, за да 
измъкне сина си. 

„Не ми повярваха. Заплашиха ме с 
обвинения, че съм си фалшифицирал 
документите“, продължава разказа си 
Галисия, след като вече е на свобода. Той 
допълва, че е бил готов да подпише до-
кументите си за депортация, за да спрат 
страданията му в ареста. 

Служителите на имиграционните и 
митнически служби в САЩ отказаха 

искане на CNN за коментар по твърдени-
ята на Галисия. Вместо това те направиха 
съвместно изявление, в което отричат 
казаното от 18-годишното момче. 

„Лицето предостави противоречиви 
данни относно статута си, след като 
беше задържан от граничния патрул на 
САЩ и прехвърлен в ареста”, се казва в 
изявлението и се допълва, че Галисия е 
държан толкова време, тъй като е било 
необходимо да се направи съответната 
проверка. 

Галисия отхвърли твърдението на 
президента Доналд Тръмп, че много 
от хората, преминаващи границата, са 
„лоши актьори“, които искат да навредят 
на САЩ и на нейния народ. Той каза, че 
хората, които е срещнал, които са били 
държани с него в ареста, 

не представлявали 
никаква заплаха

и не искали да навредят на никого.
„Те просто искаха да дойдат в търсене 

на по-добро бъдеще. Бягаха от своите 
страни, защото бяха заплашени или с 
убийство, или с отвличане”, завършва 
Франсиско. 

Съседи бранят нелегален с живи вериги

Съседи в Нашвил, Тенеси, успяха 
да спрат имиграционните служ-
би, които искали да арестуват 

и депортират баща без статут и 12-го-
дишния му син. Те не позволили на 
служителите на ICE да доближат вана 
на семейството и периодично носели 
на „залостените“ вода и храна.

Агентите следили мъжът в про-
дължение на две седмици. Това 
става ясно от жителите на квар-
тала, които забелязвали мистери-
озен камион „Форд F-150“, който 
обикалял квартала. Те виждали, 
че има нещо нередно, но не сиг-
нализирали в полицията. Едва на 
14-ия ден се стреснали истински, 
когато от бялата машина се чули 
полицейски сирени, а лампите на 
предното табло започнали да све-
тят. Тогава те разбрали, че това са 
агенти от имиграционните служ-
би, които трябвали да арестуват 
бащата и да отведат детето.

„Вътре 
имаше 
двама 
агенти. Те 
са имали 
заповед, с 
която им е 
разрешено 
да задър-
жат баща-
та, който 
според ин-
формация 
на близки-

те си е живял в общността от 14 
години. Но нещата не вървяха по 
план. Часове по-късно агентите 
останаха с празни ръце, след 
като съседите работеха заедно, 
за да блокират ареста на човека“, 
разказват хора от квартала пред 
CNN на 22 юли, когато се случило 
събитието.

“Ние се събирахме заедно, 
както се предполага, че трябва да 
правим съседите”, каза пък Фели-
шадай Янг пред WZTV.

Комшиите не се посвенили и 
моментално направили жива 
верига пред колата на бащата и 
сина. Двамата останали вътре в 
колата, а хората започнали да им 
носят храна и вода, за да могат да 
останат скрити и да не напускат 
превозното средство.

Имиграционните агенти по 
принцип нямат право да влизат 
в частна собственост – нито в до-
мовете, нито в автомобилите на 
хората, за които има решение за 
депортация. Въпреки това съсе-
дите разказват, че служителите на 
ICE опитали да излъжат и бащата, 
и съседите, че решението за де-
портация им дава право да влязат 
в колата. Те се опитали дори да 
предложат пари на бащата, за да 
се предаде.

След 4 часа агентите се отка-
зали и си тръгнали. А по-късно 
семейството отпрашило в неиз-
вестна посока.



BG ТЕЛЕГРАФ
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купува F-16купува F-16

Парламентът отхвърли президентското 
вето за покупката на изтребителите 
F-16. Договорите за покупката им ще 

бъдат изпратени за ратификация.
В мотивите на държавния глава се посочва, 

че ратификацията е извършена по „бързата 
писта“, защото е гласувана на две четения в 
рамките на едно пленарно заседание.

От ГЕРБ обявиха мотивите на президента за несъстоятелни. Според депутата 
от комисията по отбрана Христо Гаджев държавният глава цели с това вето да 
провали процедурата.

„Обединени патриоти” се „Обединени патриоти” се 
разпаднахаразпаднаха

Коалицията на „Обединени патриоти“, която се състои от 
партиите ВМРО, НФСБ и „Атака“, официално се разпадна.

Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че ше-
фът на „Атака“ Волен Сидеров е участвал само в 3,7% от гласува-
нията в парламента.

„Повече от една година коалицията „Обединени патриоти” не 
работи. Системен саботаж, атаки персонални първо срещу Валери Симеонов, след 
което срещу мен персонално, срещу колеги. Истината е, че така не става. Не само по-
литическите граници бяха нарушени, бяха нарушени човешките”, добави Каракачанов.

Валери Симеонов потвърди, че „Атака” е изключена от коалицията. Решението е 
гласувано от двете партии единодушно.

Банковият сектор е Банковият сектор е 
устойчивустойчив
Шест български банки преминаха успешно 

стрес тестове. Резултатите показват устой-
чивостта на българския банков сектор като 

цяло.
На свое редовно заседание управителният съвет 

на Българската народна банка обсъди резултатите 
от цялостната оценка, извършена от Европейската 
централна банка (ЕЦБ). Цялостната оценка се състоеше от преглед на качество-
то на активите и стрес тест на шест български банки. Резултатите от оценката на 
ЕЦБ съответстват на резултатите от прегледа на активите и стрес теста, извър-
шени от БНБ през 2016 г., и на оценките на банковия надзор след това.

Над 4300 трудови злополуки Над 4300 трудови злополуки 
за 2 г.за 2 г.

През периода 2018-2019 г. в България са 
регистрирани общо 4305 трудови злопо-
луки. Това заявява социалният министър 

Бисер Петков.
Разпределението по вид и тежест на злопо-

луката показва, че общо за 2018 г. злополуките 
са 2943, за 2019 г. – 1362. Трудовите злополуки, 
предизвикали смърт за 2018 г., са 84, а за 2019 

г. – 24. Общият брой злополуки с временна неработоспособност е 4090, от които 
2794 са за 2018 г. и 1296 за. 2019 г. Към настоящия момент се уточняват послед-
ствията на 53 злополуки, съобщава Петков.

Африканската чума порази Африканската чума порази 
20% от свинете20% от свинете
Почти 20% от свинете в България за една сед-

мица излязоха от строя заради африканската 
чума. Това коментира шефът на Асоциацията 

на свиневъдите д-р Добрин Папазов. Той оцени поло-
жително обявената от земеделския министър Десислава Танева 20-километрова 
санитарна зона, за която ще следят областните епизоотични комисии.

Д-р Папазов обяви, че от браншовата организация е имало подобно искане в 
продължение на две години, и изрази надежда, че това решение ще гарантира 
неразпространението на зарази по свинете. 

Съдействието на военна полиция също ще допринесе за предотвратяването 
на национална катастрофа, каза още председателят на асоциацията.
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М
лад българин е 
починал след тежка 
катастрофа в Атланта. 
24-годишният Алекс 
Райков се блъснал в 
стълб с колата си, а 

полицията смята, че причината е висока 
скорост, алкохол и дрога.

В деня на инцидента, малко преди 19 
часа, Райков шофирал зелен „Лексус“ 
(1996 Lexus 300)  по Плезънт Вали 
драйв, на запад от разклона на магис-
трала I-285 за Пийчтри индъстриъл 
булевард. Излизал е от паркинг в парка 
„Хонисъкъл“ (Honeysuckle park).

Според полицейския доклад Райков е 

карал с несъобразена 
скорост

на път с ограничение от 40 км/ч (25 
мили/час). Колата е поднесла и се е 
преобърнала на пресечката с улица 
„Плезънт трейл“, след като се е ударила 
в стълб, на тревата. От сблъсъка стъл-
бът се е разцепил на две. Катастрофата 

е станала на 11 май т. г., а полицията  е 
известена за катастрофата в 6:50 РМ, 
като полицаите преценяват, че сблъ-
съкът е станала две минути преди 
това. Спешните екипи пристигат след 
пет минути, а полицаите точно в 7 РМ. 
Райков е откаран в болница и е обявен 
за мъртъв малко по-късно. 

В полицейския доклад пише още, че 
той е пътувал с още един мъж, който не 
е българин и е пострадал леко. Мъжът 
свидетелствал, че 

Райков правил дрифтове с 
колата

и когато тя се преобърнала, той успял 
да се освободи и да излезе, а след това 
издърпал Райков навън и му приложил 
изкуствено дишане, тъй като българи-
нът бил в безсъзнание. Друг мъж също 
свидетелствал, че Райков дрифтирал с 
колата си и че малко след това чул как 
автомобилът се удря в нещо.  

Според полицията и Райков, и 

спътникът му не са били със закопчани 
предпазни колани, което е допринес-
ло за фаталния край за българина. 
След аутопсията на съдебния лекар се 
установява, че смъртта му е настъпила 
вследствие на травма в областта на 
главата и врата. Резултатите от токсико-
логията показват, че Райков е шофирал 
под влияние на алкохол (0,128 g/100 
ml при допустими 0,006 g на 100ml) и 
марихуана. Заключението на властите 
е, че отговорен за инцидента е Райков. 
Още с излизането от паркинга на парка 
към Плезънт Вали драйв, правейки ляв 
завой, Райков 

не е бил в пълно владение 
на автомобила

и той поднесъл много вдясно, после 
се върнал в платното, отново поднесъл 
вдясно чак в тревата и после вляво 
през платното, в което се движил, и 
през платното за движение в обратната 
посока, като накрая се ударил в стълб 
фронтално.  Разследващият детектив 
е установил, че на пътя има кръгови 
отпечатъци от гуми, съвпадащи с описа-
ното от свидетелите, които доказват, че 
Райков е карал с несъобразена скорост 
и безразсъдно, а също, че е правил и 
дрифтове.

Алкохол и марихуана са причина за Алкохол и марихуана са причина за 
смъртта на българин в Атлантасмъртта на българин в Атланта

24-годишният младеж карал бързо и 24-годишният младеж карал бързо и 
безразсъдно, преди да се блъсне в стълббезразсъдно, преди да се блъсне в стълб

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Х
акер източи данните на 
близо 106 млн. американци 
и канадци, които са имали 
сметки или са кандидат-
ствали за кредитни карти 
във финансовата компания 

Capital One. Сред информацията има 
изтекли и 140 000 номера на американ-
ски социални осигуровки, 1 милион ка-
надски такива,  както и 80 000 банкови 
сметки, всички те от вида secured credit 
card. 

Властите успяха да задържат в поне-
делник 33-годишната Пейдж Томпсън, 
бивш софтуерен инженер от Сиатъл. 
Тя ще се яви в съда на 1 август, като 
максималната присъда, която може да 

получи, е 5 години затвор и глоба от 250 
хиляди долара. Томпсън е работила в 
Amazon Web Services – клауд услуга за 
сървъри, използвана от Capital One. Тя 
се е възползвала от пропуск в система-
та, за да се добере до информацията, 
която после разпространила в интер-
нет, твърди прокуратурата.

Кибератаката се е състояла на 19 
юли. Изтекли са имената, адресите и 
телефонните номера на потребители, 
подали молби за кредитни карти, както 
и кредитните им истории, баланси по 
сметките и плащанията им. 

От Capital One обаче уточниха, че 
хакерът не е успял да получи достъп до 
пин кодовете на кредитните карти. 

Отделът към Министерството на пра-
восъдието, който е разследвал Томпсън 
твърди, че тя е публикувала открадната 
информация в платформата за разра-
ботка на софтуер GitHub на Microsoft. 
Два дни по-късно банката е разкрила 
мащабната кражба на данни.

Това е най-голямото изтичане на 
информация от Capital One и едно от 
най-големите в историята на САЩ.

Ръководителят на Capital One Ричард 
Феърбанк се извини на засегнатите 
клиенти и обеща банката да предприе-
ме поправки в сигурността си.

Capital One е 10-ата по големина 
банка в САЩ със седалище в МакЛийн, 
Вирджиния. В допълнение към бизнеса 
с частни клиенти тя се занимава ос-
новно с финансирането на кредити за 
автомобили. Съвсем наскоро банката 

попадна в новинарския поток глав-
но заради отношенията си с Доналд 
Тръмп. Освен Deutsche Bank се очаква 
и Capital One да предаде финансовите 
документи на американския президент 
на Конгреса.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Capital One претърпя най-голямата кибератака в историята сиCapital One претърпя най-голямата кибератака в историята си

Хакер източи банкови данни на Хакер източи банкови данни на 
106 млн. американци и канадци106 млн. американци и канадци

Какво да правите, ако сте от 
засегнатите?

Ако сте клиент на хакнатата 
финансова компания Capital 
One и се притеснявате за парите 

си, ето какво да правите. Експерти 
разясниха в няколко стъпки как да 
защитите финансите си.

Проверете сметката си
веднага и не се паникьосвайте. Отде-
лете си достатъчно време и енергия, 
за да проверите всякакви съмнител-
ни движения по баланса ви. Спомне-
те си кога и за какво сте теглили пари 
и за какво сте плащали с картата си. 
От банката уверяват, че ще съ-
действат на всеки, който установи 
нещо нередно по сметката си. Дори 
при най-малкото съмнение те ще 
блокират опцията ви за повишаване 
на кредитния лимит или за теглене 
на нов заем. Особено в случай, че 
някой се опитва да направи това от 
ваше име. За още по-сигурно може 
да блокирате сметката си през при-
ложението на банката. Но сменете 
паролите си.

Capital One обещават, че ще осигу-
рят безплатен кредитен монитор и 
услуги срещу кражба на личността. 
Възползвайте се от тях, съветват 
експертите.

Замразете кредита си
Ако направите това, никой няма да 

може да отвори какъвто и да е нов 
кредит, да вземе заем от ваше име 
и ще получите известия. Нито една 
институция няма да може да получи 

достъп до вашето кредитно досие, а 
без него банките не биха дали заем. 
Трябва да го направите и в трите 
кредитни бюра - Experian, Equifax и 
TransUnion. 

Но имайте предвид, че ако купувате 
къща, кола или ви предстои теглене 
на кредит, тази опция създава малко 
неудобство – кредитните бюра могат 
да размразят кредита ви, но това 
отнема известно време.

Бъдете нащрек
Бъдете особено внимателни – про-

верете сами кредитните си досиета за 
грешки или заеми, които може да не 
са ваши.

Абонирайте се за известия от банка-
та, съветват още експертите. Изискай-
те да получавате всекидневна справка 
на движението по сметките си. Тя е 
безплатна, уверяват от банката. Така 
накрая на деня може да сте спокойни, 
че само вие сте теглили от баланса си. 

Не вдигайте на непознати по 
телефона и не отговаряйте на писма 
в електронната си поща, особено ако 
касаят изискване за някакво плащане 
или ваша лична информация като пин 
номера на картата ви. 

Посещавайте само сигурни сайтове, 
които браузърът ви разпознава като 
такива. Повечето започват с https://. 
Именно последната буква “s” гаранти-
ра това нещо. 

Избягвайте за известно време по-
купките онлайн, особено в страници, 
които не познавате добре.
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Сенатът не успя да блокира Сенатът не успя да блокира 
вето на президентавето на президента

Сенатът на САЩ не успя да преодолее ветото на 
президента Доналд Тръмп върху законопроект, 
приет от Конгреса, предвиждащ да бъдат спрени 

продажбите на определени оръжия за Саудитска Ара-
бия. С 45 срещу 40 гласа Сенатът не успя да достигне не-
обходимите две трети от всички гласове, за да преодолее президентското вето. 
Петима от общо 53-мата републиканци в камарата гласуваха против ветото на 
президента, който е техен съпартиец. Петнайсет сенатори изобщо не гласуваха.

Очакваше се Сенатът да опита да отхвърли ветото на Тръмп и върху още два 
други законопроекта за блокиране на оръжейни продажби за Саудитска Ара-
бия, Обединените арабски емирства и други страни.

Възобновяват се Възобновяват се 
преговорите с Китайпреговорите с Китай

Делегации на Китай и САЩ ще се срещнат в Шанхай за 
възобновяване на търговските преговори. 

Това са първите преговори лице в лице от при-
мирието в търговската война между двете най-големи 
световни икономики, което президентите Доналд Тръмп 
и Си Цзинпин договориха на срещата си на форума на 
Г-20 в Осака през юни. 

Очакванията за постигане на напредък обаче са малки. 
Представители на властите и бизнеса се надяват, че 

Вашингтон и Пекин ще успеят поне да уточнят ангажиментите си за „жестове на 
добра воля” и да разчистят пътя за следващи преговори.

Помпео не изключва да се Помпео не изключва да се 
кандидатира за президенткандидатира за президент
Американският държавен секретар Майк Помпео, смятан за верен съюзник 

на Доналд Тръмп, не изключва възможността да се 
кандидатира един ден за президент на САЩ.

„Не мога да предскажа каква ще е следващата ми рабо-
та и мисля, че и в този случай е така”, каза той в отговор 
на въпрос дали има амбиции да стане президент. Пом-
пео добави, че би служил всякак на Америка. Той говори 
пред Вашингтонския икономически куб.

Изтъквайки своите 18 години федерална служба, включително в армията, в 
Конгреса и сега в изпълнителната власт, където бе директор на ЦРУ, преди да 
бъде назначен за държавен секретар, той каза, че чувства дълг към САЩ.

Падат лихвите по Падат лихвите по 
кредититекредитите

Централната банка на САЩ може би ще понижи 
лихвите си по кредитите за първи път от най-
тежкия период на финансовата криза преди 

десетилетие.
Решението ще бъде най-тежкото, пред което са се 

изправяли досега ръководителите на Управлението за 
Федерален резерв (УФР).

Една от причините е, че сред високопоставените 
лица от УФР няма ясен консенсус дали изобщо има нужда да намаляват лихвите. 
Особено предвид нивото на безработицата в САЩ, която е на близо 50-годишен 
минимум, и американска икономика, която отчита най-добрите резултати от 
развитите страни.

Обтегнати отношения с Обтегнати отношения с 
Франция заради цифров данъкФранция заради цифров данък
Франция е твърдо решена да въведе 

цифровия данък въпреки заплахите на 
американския президент Доналд Тръмп 

да предприеме ответни действия, касаещи 
търговията с вино. „Ще въведем този данък, 
тъй като към момента няма друго международ-
но решение“, заяви финансовият министър на 
Франция Бруно ле Мер.

По-рано този месец френският парламент 
одобри 3-процентен данък върху приходите на технологичните гиганти в стра-
ната. Вашингтон нарече този данък „нечестен“ спрямо американските високо-
технологични гиганти. Тръмп заяви, че скоро ще обяви „значителни реципрочни 
мерки“ спрямо Франция. „Винаги съм твърдял, че американското вино е по-до-
бро от френското“, каза Тръмп.

US ТЕЛЕГРАФ
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„Н
икога не забравяй 
кой ти е помогнал, 
докато всички други 
само са се извиня-
вали!“ Така започва 
писмото си към 

външния свят Галина Килова, която е 
в затвора в Лас Вeгас от края на 2014 г. 
Нейната изповед е публикувана в сайта 
www.meet-an-inmate.com. В нея тя се 
представя и описва как се чувства и на 
какво се надява. 

„Здравейте, казвам се Галина. Аз съм 
европейка и съм преминала през мно-
го трудности, защото нямам семейство 
или много приятели тук в САЩ. Оцелях 
сама, с достойнство и позитивно 
мислене, дълго време. Когато нещата 
отиваха на зле, аз никога не съм го из-
ползвала като извинение да се откажа. 
Вместо това го използвах като мотива-
ция да бъда по-упорита. 

Избирам да се усмихвам, а 
не да се мръщя

Fбичам да се забавлявам и да се 
смея.  Аз съм спонтанна, свободолюби-
ва, безстрашна, целеустремена, общи-
телна и се боря много, за да постигна 
целите си“, споделя Галина.

„Въпреки това стигнах до момент, 
в който вярата ми отслабва, духът ми 
пада и силата ми намалява. Толкова 
съм самотна и имам нужда от приятел-
ства. Обръщам се към теб с надежда, 
че ще се поинтересуваш да ме опоз-
наеш. Може да съм сгрешила, но все 
още съм човек. Боря се да бъда силна 
психически и се опитвам да съм кон-
центрирана, но се чувствам толкова 
изтощена от тъгата и самотата“, казва 
още българката=

„Търся някой, който ще има смелост-
та да направи нещо положително в 
живота ми. Някой, който да помогне за 
облекчаване на монотонността на деня 

ми, някой различен, който може да ми 
даде причина да мечтая за бъдещето. 
Някой, който е мил и който може да се 
грижи за мен. Надеждата ми е да имам 
шанс да те опозная и ако съдбата е 
на моя страна, може да намеря някой 
наистина специален човек. 

Отказването не е опция
Преживявала съм толкова много 

физическа и психическа болка и един-

ствено търся искрени намерения и 
честност. Ще се радвам да се запозная 
с качествени хора, докато съм съсре-
доточена върху възстановяването на 
живота ми. Рискувай с мен! Моля те, 
пиши ми... аз ще чакам: Галина.“ 

Килова бе осъдена в края на 2015 г. 
за т. нар. hit and run (катастрофа и бяг-
ство от мястото на произшествието), 
при което е загинал човек. Тя получи 
най-тежката присъда – от 6 до 15 го-
дини затвор. Преди съдията да обяви 
присъдата, съдебни заседатели изслу-
шаха тезите и свидетелите на обвине-
нието и защитата и обявиха българката 
за виновна в тежкото престъпление. 
Бяха им нужни по-малко от 30 минути, 
за да обявят решението си. 

В хода на делото прокуратурата 
изложи доказателства как 29-годиш-
ната тогава Килова блъска с колата си 
63-годишния Майкъл Гръбс на буле-
вард “Рейнбоу” във Вегас, докато той 
бута бебешка количка с 19-месечната 
си внучка. После тя бяга от мястото. 
Свидетели на инцидента разказват как 
бутаната от Гръбс количка хвръква 
във въздуха. Лекарите констатират, че 
бебето оцелява по чудо. Но мъжът уми-

ра на място. Катастрофата 
е станала на 24 ноември 
2014 г. сутринта.

Осем дни след инци-
дента 

Килова се 
предава на 
полицията

Тя излиза под гаранция 

от 20 хиляди долара, но още на след-
ващия ден имиграционните власти я 
задържат, защото откриват, че е над-
стояла туристическата си виза, с която 
влиза в страната през 2006 г. Адвока-
тът на Килова Борис Аврамски казва, 
че тя най-вероятно ще бъде депорти-
рана в България след излежаването на 
присъдата си.

Според полицейския доклад власти-
те получават две обаждания, уличава-
щи Килова. Първото е анонимно, а вто-
рото е от нейния работодател. Веднага 
след катастрофата българката отива в 
пицарията, в която работи. Освен че 
закъснява за работа Галина паркира 
на различно от обичайното място. 
Българката споделя за катастрофата на 
свой колега, непосредствено след кое-
то шефът й Майкъл Фернандез също 
научава и прави връзката с инцидента 
от 24 ноември. От полицията казват, че 
доказателствата, намерени при ката-
строфата, съвпадат с тези по колата на 
Килова. Пред полицията тя признава, 
че е била на кръстовището в момента, в 
който е блъснала възрастния човек.

В съдебната зала Килова каза, че не 
е осъзнала какво се е случило и затова 
не е спряла при удара. Прокуратурата 
обаче показа снимки на напуканата 
броня на сивата „Хонда Сивик”, соб-
ственост на Килова. Липсващите части 
от колата като пъзел пасват с тези, 
намерени на мястото на инцидента. По 
късно при обявяването на присъдата 

българката се е извинила 
на семейството на 

загиналия
Версията на обвинението е, че 

Килова е закъснявала за работа, когато 
е навлязла в завой, на който колата й 
е поднесла. В съда прокурор Браян 
Раутлидж каза, че 63-годишният Май-
къл Гръбс е бил пометен от колата, а 
главата му е пробила предното стъкло. 
Семейството на Гръбс не е завело 
гражданско дело срещу българката, 
защото е сключило споразумение със 
застраховката й. Това не е първият 
сблъсък на Килова с правосъдието. 
През 2007 година тя е арестувана за 
каране в нетрезво състояние и без 
валидна шофьорска книжка. 

Според сайта за затворници, чрез 
който сега Килова търси помощ, тя ще 
бъде освободена от затвора във Вегас 
най-рано през декември (16 декември) 
тази година и най-късно през март (16 
март) 2020 г. Там също е поместена 
информация, че вътре тя се занимава 
с готвене, учене, четене на книги и 
правене на упражнения.

Изповедта на една българка Изповедта на една българка 
от затвора в Лас Вегасот затвора в Лас Вегас
Галина Килова, осъдена за прегазването на Галина Килова, осъдена за прегазването на 
възрастен човек: Обезверена съмвъзрастен човек: Обезверена съм

Килова по време на процеса

Част от сайта с изповедта на Килова



Л
ъчезар Христов, наричан 

от приятелите си в Хюстън 

просто Лъч, си отиде след 

трагичен инцидент край 

Панама сити във Флорида 

само на 24 години. Драмата 

се разигра през юли 2016 година, а сега, 

три години по-късно, на негово име бе 

създаден фонд, който ще подпомага 

студенти в университета „Райс“.

Лъчезар е невероятен, той с лекота 

превзема университети, изпити и награ-

ди и с много талант и упоритост изкачва 

стълбичката на успеха. 

Роден е през 1992 година, три години 

преди сестра си Ася. На 7 години остава 

без баща, който също си отива от този 

свят при инцидент. След няколко труд-

ни години майка му се омъжва втори 

път за български емигрант в САЩ и за-

едно с децата си заминава за Луизиана.

„Тогава Лъчи бе на 13 години и макар 

че в началото да не знаеше добре 

английски език, с много труд и упори-

тост успя бързо да навакса и завърши с 

отличие гимназия”, разказа преди дни 

пред българския вестник „Ботевградски 

вести“ майка му Валентина Маринова. 

След това Лъчезар е приет с пълна 

стипендия в престижния университет 

„Райс“ в Хюстън, Тексас.  

„Това бе голяма стъпка не само за 

него, но и за цялото ни семейство. Всич-

ки бяхме много горди и щастливи. 

Лъчи постигна успехи
за които не си представях, че е въз-

можно. Той бе първият в семейството 

ни, който получи висше образование”, 

споделя майката. 

По това време тя работи като чистач-

ка в щатския университет на Луизиана.

“Лъчи се премести в Тексас. За четири 

години в уНиверситета Райс той израс-

на като личност със строги принципи, 

морал и човечност. Беше наша подкре-

па, радост и гордост. По това време на-

прави и първата си научна публикация”, 

допълва почернената жена.

Като студент в Райс Лъчезар е асис-

тент-преподавател, частен учител и ака-

демичен сътрудник на Дънкан Колеж. 

Завършва бакалавърската си степен 

по химия в първите 5% на най-добрите 

студенти. “Лъчи беше приет в десетте 

най-престижни университета в САЩ за 

докторат по биохимия. Неговият избор 

беше Харвард”, разказва още майката.

Преди това обаче той заминава като 

студент-изследовател за една година в 

Германия със стипендия на Фулбрайт в 

Хумболтовия университет в Берлин. По 

това време пише и публикува втората 

си научна статия. Междувременно 

печели и наградата NSF Scholarships 

in Science,Technology, Engineering, and 

Mathematic, която му позволяваше да 

учи в Харвард като независим студент, и 

още други предимства.

През тази година той пътува из 

Европа с раница на гръб, за да опознае 

красотата на всяка държава и култура. 

Говори няколко езика
и е жаден за приключения и нови пре-

живявания. Лъчезар се наслаждава на 

живота, стреми се да излиза от зоната 

си на комфорт и да се възползва от вся-

ка възможност да учи нови неща. 

“Върна се в САЩ в началото на юли 

2016 година. Успя да посети приятели-

те си в Хюстън, а в началото на август 

замина със сестра си Ася на почивка 

във Флорида. Там се случи инцидентът. 

Той се удави във водите на залива край 

Панама сити. Само седмици преди 

да започне докторската му програма 

в Харвард”, разказва за трагедията 

майката.

Лъч Христов – българинът, Лъч Христов – българинът, 
на чието име в Хюстън на чието име в Хюстън 

дават наградадават награда
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Животът на семейството се преобръ-
ща. В този труден момент ги подкрепят 
негови приятели. Те правят възпоме-
нание и в университета Райс. Лъчезар 
е кремиран и погребан в България до 
баща си. 

“Ние продадохме къщата в Батън 
Руж и се преместихме в Колумбия, 
Мисури, където дъщеря ми Ася учеше 
висшето си образование. През минала-
та година тя се дипломира по специ-
алността маркетинг и здравни грижи, 
намери си работа в Сан Франциско и в 
момента двете живеем там. Ася работи 
по програмата АmeriCorps като учител 

и йога инструктор”, споделя майката за 
новия си живот.

Клара 
Това е момичето, което Лъчезар 

среща в университета Райс и стават 
приятели. Тя е родена в Хюстън и 
завършва бакалавърска степен по 
психология, социология и публична 
политика в университета Райс, след 
дипломирането си работи в Индиана, 
Пенсилвания, като политически ор-
ганизатор и консултант по кризисни 
въпроси. Клара получава престиж-
ната стипендия Root-Tilden-Kern за 
изучаване на закона за обществения 
интерес в Нюйоркския университет, 
където щеше да започне през август 
2017 г. Тя се беше посветила на соци-
алната справедливост и искаше да 
помага на ощетените общности.

През април 2017 година тя умира 
внезапно само няколко месеца след 
смъртта на Лъчезар. 

След смъртта им техни приятели от 
университета правят сърца, в които 
са изписани думите, които най-често 
използват, за да опишат двамата. За 
Лъчи думата е Radiant (лъчезарен), а 
за Клара – Kind (мила).

„Искаме да направим нещо трайно, 
което да въздейства върху живота на 
студентите в Райс, и успоредно с това 
да почетем Лъчи и Клара – разказват 

техните близки. -Затова двете семей-
ства се обединихме и създадохме 
награда, наречена „Лъчезар Влади-
миров Христов и Клара Катерина 
Робъртс” в Дънкан колеж. Целта е да 
предоставяме финансова помощ на 
изключителен студент в Дънкан колеж 
в университета „Райс“. 

За първи път награда ще бъде връ-
чена през май 2020 г. Това отличие ще 
бъде присъдена на младежи, които се 
нуждаят от финансова помощ и 

споделят същите 
ценности

като Лъчи и Клара. Кандидатите е нужно 
да притежават почтеност, гражданско 
лидерство и план как да бъдат полезни 
на другите.

Носителят на наградата трябва да 
е човек с изключителен характер, с 
доброта, лично излъчване, дълбоко 
да зачита индивидуалните права и 
социалната справедливост.

„Трагичната смърт на Лъчи и Крала 
остави нашите семейства и приятели 
неутешими. Тази награда е най-мал-
кото, което можем да направим, за да 
почетем живота и наследството им. Те 
биха променили света чрез науката, 
изследвания, политическите реформи 
и със собствените си мощни гласове. 
Бихме искали да насърчаваме и ов-
ластяваме бъдещите ни лидери, така 
както насърчавахме Лъчи и Клара”, 
казват техните родители.

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

Трагедията във Флорида

Лъчезар напуска този свят едва 
на 24 години. Крайбрежната 
полиция в Панама сити, Флорида, 

казва, че тялото на българина е изва-
дено от силното вълнение във вторник 
следобед. Той е бил забелязан във 
водата западно от кея на Дан Ръсел. 

Когато спасителите го извадили от 
прибоя, тялото на Лъчезар било вече 
безжизнено. Само мигове по-рано 
спасителите по плажната ивица сме-
нили флаговете на двойно черве-
ни – сигнал, че плуването е строго 
забранено.

Пристигналите на място парамеди-
ци оказват първа помощ на бълга-
рина и извършват сърдечен масаж. 
Така минути по-късно медицински 
екипи от местната болница успяват да 
засекат пулс, затова и българинът е 
приет в критично състояние. Два дни 
по-късно, в четвъртък вечерта, обаче 
Лъчезар издъхва.

Трагедията е огромна не само 
за опечаленото семейство, но и за 
българската общност в Съединените 
щати. Бдения в памет на Лъчезар се 
провеждат в Батон руж и в Хюстън.

Д-р Джулиан Йост, 
професор по химия 
в „Райс”: 

Лъчезар Владимиров Христов, 
наричан от своите приятели 
и семейство Лъч, беше нео-

бикновена личност. Той правеше 
силно впечатление на всеки човек, 
когото срещаше, и дори заразяваше 
непознати с любовта си. Беше из-
ключително интелигентен, слънчев 
и лъчезарен. 

Благодарение на своите интелек-
туални качества Лъч беше признат 
от много институции, имаше много 
награди, но изключителното у него 
беше неговата сърдечна чистота. 
Вълнуваше се да отгърне следваща-
та страница в живота си и да създаде 
още спомени със своите приятели, 
както и да помогне на родителите си. 
Лъч имаше много мечти и желания. 
Изживяваше всеки ден пълноцен-
но, с непоколебим оптимизъм. За 
начинанията му свидетелстват много 
снимки, както и прекрасните спо-
мени на хората, които го познаваха. 
Лъч беше изключителна личност 
със своето искрено желание да 
постига мечтите си, подобрявайки 
и просветлявайки всичко, което се 
изправяше на пътя му. 

Той си отиде само на 24 г. Той си отиде само на 24 г. 
при трагедия във Флорида, при трагедия във Флорида, 
но остана в сърцата на но остана в сърцата на 
много хорамного хора
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Т
елефонът ми звъни с непо-
знат код. „Любо е, от Папуа“, 
ми казва гласът в слушалка-
та. Сърцето ми ще изскочи от 
гърдите. Пет години чакам 
това обаждане! Но за какво 

му е на Любо да пишат за него в българ-
ски вестник. Живее си живота в Папуа-
Нова Гвинея, както му харесва. Седи 
си на верандата на голямата си къща в 
тропически стил, а около него се чува 
режещо слуха тракане. Било от зелени-
те жаби, които живеели по дърветата 
наоколо, с които е обкръжена голямата 
му къща.

Обича да остава сам, но рядко има 
този късмет. Случвало се е в 11 ч. вечерта 
да го питат каква е цената на златото за 
деня. Има си и дружка, живее в големия 
басейн на имението му, който отдавна се 
е отказал да ползва. Къщата му е на хълм 
и водата е кът, а за да напълни басейна си 
с чиста вода, ще му трябват 22 хиляди до-

лара. Излишен харч. Затова сега басейнът 
е царството на 

приятелката 
му Джизабела 

– огромен 
крокодил

Гледа я от бебе, когато 
е била 10 см, а сега е 
3 метра и половина. 
Обаче Джизабела не 
напада хора. Преди се е припичала денем 
на брега на басейна. Не е ли страшна, 
бррр...? „Джизабела вече не излиза. Джи-
забела е много дебела“, смее се на римата 
Любо.

Гръмкият му смях ми напомня за герои-
те на Джек Лондон и Хемингуей. Ако Любо 
Тодоров беше съвременник на писатели-
те, те щяха да напишат най-вълнуващите 
си романи по живота му, без изобщо да се 
налага да доукрасяват историите. Един-
ственият българин златотърсач, добивал 
години наред злато от реките в Австралия 
и Папуа-Нова Гвинея. Не съм чувала и 
за друг нашенец, ловец на крокодили – 
живот на ръба...

Сега е богат, наскоро е навършил 70 
години и му се иска да „укроти топката“. 
Купил си е луксозна яхта, дълга 22 м, и 
сериозно се замисля дали да не продаде 
бизнеса си с производство на машини 
за търсене на злато и да си живее само 
на „лодката“. Обаче златотърсаческата 
тръпка още го държи яко и крои плано-
ве да продължи с жълтия метал, който 
единствен дава свобода на човека... Колко 
килограма неприкосновени запаси е скъ-
тал? „Ха-ха, шегуваш ли се, как ще ти кажа? 
Крия кюлчета под камъни под водата, 
които само аз знам“ – и се смее гръмко.

Едва ли в цялата ни история на бягства-
та на хора по време на социалистическия 
режим има такава одисея като тази на 
Любо. Роденият в София 19-годишен мла-
деж е женен за младо красиво момиче. 
Любовта към Поли е силна и искрена, но 
недостатъчна да потуши 

поривите на душата му за 
необикновен живот

Любо е чиста проба авантюрист. Не 

го блазнят благополучието на големите 
градове и пухените завивки. Копнежът по 
девствени територии го зове като непре-
одолим повик на духа и кръвта. В същото 
време не е някакъв див и агресивен 
варварин, груб мачо. Има усет към изящ-
ното и рисува картини. Търси свободата 
в нейния чист, екзистенциален вид. Така 
както я разказва само Джек Лондон.  За 
него София е скучно място. Няма нови 
неща, няма приключения.

Жаждата за свободен живот не му дава 
мира и той е обсебен от идеята да се 
измъкне от комунистическа България. С 
риск за живота си бяга от социалистиче-
ския „рай“. Преплува за една нощ залива 
на Триест, пълен с акули, за да се реали-
зира в джунглите и блатата на Австралия 
и Папуа-Нова Гвинея. Запленен от исто-
рията му, продуцентът и режисьор Марио 
Марков прави експедиция в Папуа-Нова 
Гвинея и пише книгата „Дългият сън на 
крокодила“. Заедно с колегата си Панчо 
Цанков прави и документалния филм 
„Здравей, Папуа“.

Любо попада в Австралия с 50 стотин-
ки в джоба и спи по улиците. Там в едно 
българско кафене среща много добре 
облечен югославянин и го пита как се е 
замогнал. А той го води на един пазар, 
където в полунощ се разтоварват ками-
они с плодове, зеленчуци и риба. Двамата 
си изкарват по 50 долара от 2 камиона, 
а тогава хората получават заплата от 28 
долара за 14 дена.

Така Любо прави първите 
си големи пари

Той среща двама братя югославяни, 
ловци на крокодили – Мирко и Марко, 
и идеята за поредната бърза печалба го 

Златотърсачът Любо: живот Златотърсачът Любо: живот 
В Папуа-Нова Гвинея българинът върти бизнес за В Папуа-Нова Гвинея българинът върти бизнес за 
милиони с машини за търсене на „жълтата валута“милиони с машини за търсене на „жълтата валута“

БОРЯНА АНТИМОВА

Любо в имението си в Папуа

В компанията на крокодила Джизабела
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завладява. Тогава ловът на крокодили е 
забранен и цената на една кожа скача 4 
пъти, или 8 долара на инч, които тогава са 
много пари. А Любо е само на 22 години, 
луда глава и си мисли, че е неуязвим. 
Тримата заминават за една изоставена 
станция за риболовци, в абсолютен 
пущинак, в безлюден регион на Северна 
Австралия, залива на река Аделаида. Там 
крокодилите са огромни като динозаври, 
стигат до 10 м дължина. Но и много кръ-
вожадни. Любо си купува пушка „Магнум 
22“, която се зарежда при всяко стреляне. 
Братята го предупреждават, че не улучи 
ли крокодила, Господ да му е на помощ.

Ловуват в полунощ, на главите си носят 
миньорски лампи. Намират крокодилите 
по очите, само те се виждат над водата. 
Според това колко са раздалечени очите 
на крокодила разбират колко е голям. А 
колкото е по-голям, толкова по-ценна е 
кожата му. Очите се задържат над водата 
от 1 до 3 секунди и трябва светкавично 
да стреляш. Не уцелиш ли – свършено е 
с теб. Целят се в точно определено място 
на главата и ако убият крокодила, той 
се обръща с корема нагоре над водата, 
но бързо потъва. Тогава забиват една 
стреличка с балон, по него го откриват 
под водата. Одират кожата, осоляват я и 
я навиват на руло. Продават я тайно на 
специални прекупвачи.

След 6 месеца тримата събират толко-
ва много кожи, че товарят един пикап. 
За тях 

получават куфарче с пари, 
които си поделят

Заради безразсъдството и непукизма 
двамата братя наричат българина Любо 
Крокодила по името на популярния тога-
ва филм „Дънди Крокодила“. Със своята 
третина от печалбата Любо си купува 
ресторант, който нарича Lubo Crocodile. 
„През 1973 г. живеех в пентхаус с басейн, 
купих първия цветен телевизор, който то-
гава струваше 800 долара, колкото една 
кола“, казва Любо. После чул, че Марко 
загинал на река Аделаида. Стрелял по 
крокодил, обаче не успял да го убие, а 
той бил грамаден и направо го глътнал.

Ресторантьорството му омръзва за 
2 години и Любо отваря туристически 
център на остров Дейдрийм за обучение 
на водолази и гмуркане във водите на 
Големия бариерен риф. След близо 10 
години попада на книгата River of Gold 
(„Река от злато“) с невероятни истории за 
златотърсачи. Прочита я поне 10 пъти и 
това преобръща живота му. През 1980 г. 
златото се вдига на 850 долара, а заплати-

те там са 45-50 долара на седмица и той 
решава да действа.

Една от любимите му фрази е, че „има 
много злато и 

всички реки са като банки
но се охраняват от крокодили”. Той 
заминава за Папуа и започва да добива 
самородно злато чрез пресяване на 
пясък от дъното на река Сипик. Песъ-
чинките остават на повърхността, а 
златният прах като по-тежък се утаява. 
Любо изобретява машини за добиване 
на злато от водата – бизнес, с който се 
занимава и днес и го е направил богат. 
Но богатството за 
него има други из-
мерения – дава му 
свободата да жи-
вее където си иска 
и да прави каквото 
си иска. А златото 
е единствената 
„валута“, която те 
прави пълнопра-
вен господар на 
живота си, казва 
българинът.

Дали има още 
канибали в Папуа? 
„Сто на сто, нагоре 
по поречието на 
река Сипик, в по-за-
тънтените райони 
на острова“, кате-
горичен е Любо. В 
страната се говорят 
800 езика или 
местни наречия, 
а причината е, че 
хората са живели 
много изолирано. 

Има места, където са с 500 години назад в 
развитието си. Местните хора са с почти 
черен цвят на кожата, изглеждат много 
страховито и много си приличат, защото 
са се множали помежду си. Страхували са 
се да излизат извън общността си, защото 
преди 100 години е било така – напуснеш 
ли твоя район, от другото племе те убиват 
и изяждат. 

В Австралия 

голямата му къща в Кент, 
Северен Куинсланд

стои празна от 30 години. Не желае 
да се връща там. След като земите в 

Австралия се предават във владение на 
аборигените, в страната „настава кому-
низъм – аборигените не дават никакъв 
бизнес да се прави“. Затова си живее в 
Папуа в огромната си къща с колекция 
от 5000 дървени маски и фигури, изра-
ботени от местните.

„Много местни хора участват в зла-
тотърсаческия ми бизнес, продават ми 
дърворезби и съм доволен, че успях да 
променя живота им. Вече не живеят в 
сламени колиби, а в нормални къщи, 
имат телефони и телевизори“, казва 
златотърсачът. Живее близо до град 
Уиуек, който е на час и половина от 
Сипик. От брака му с любимата Поли в 
България му е останала една дъщеря – 
Любов. От втория брак с холандка има 
дъщеря Бианка, която е изкуствовед 
и живее заедно с майка си в Бали. Там 
има галерия, в която продава дърве-
ните маски и скулптури, които баща 
й откупува от местните хора в Папуа, 
като така им осигурява по-цивилизо-
ван живот.

„Някой ден ще се върна в България. 
Знаеш ли колко злато има там? Има дори 
в реките, минаващи през София. Ами 
река Златица? Неслучайно предците ни 
са я нарекли така“, смее се авантюристът. 
Казва ми „Дочуване“, защото в София е 
обедно време, а при него вече е мрак и 
тръгва да гаси лампите из голямото си 
владение.

сред канибали и крокодилисред канибали и крокодили

Златен прашец, добит от река Сипик в ПапуаКъщата му в Папуа с верандата, на която обича да почива

Интериор от къщата му в Папуа с колекцията от маски и фигури от дърво

Златотърсаческата машина, изобретена от Любо



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Ярък метеор забелязан в Ярък метеор забелязан в 
небето над Онтарионебето над Онтарио

Ярък метеор е бил забелязан в нощното небе над про-
винция Онтарио миналата сряда. Въпреки че метео-
рити най-вероятно са паднали в областта на градчето 

Банкрофт, явлението е забелязано с невъоръжено око и в 
Монреал, който се намира на 420 км източно от Банкрофт. 

Първоначално метеорът се е появил в 2:44 ч. сутринта в 
небето над езерото Онтарио на височина от около 93 км. Ярката ивица светли-
на след това е преминала край канадските градове Кларингтън и Питърбъроу, 
след което е завършила пътуването си на запад от Извънземната космическа 
скала, позната още като метеороит, била е с диаметър от 30 см, твърдят експер-
тите. Малкият размер предполага, че дори и метеорити да са достигнали до зем-
ната повърхност, то те най-вероятно са с маса от десетки грамове.

„Ер Франс“ купува 60 „Ер Франс“ купува 60 
канадски самолета „Еърбъс“ канадски самолета „Еърбъс“ 

„Ер Франс“ планира да купи около 60 самолета „Еърбъс 
А220“, произведени в Канада, което ще бъде първата й 
голяма покупка от 8 години. Така Франция ще поднови 

част от самолетите си, предназначени за полети на средни 
разстояния. Самолетите А220 на „Еърбъс“ не се произвеж-
дат в Европа, а в Канада и отговарят на бившите самолети 

на „Бомбардие“ от серията Си, върху които „Еърбъс“ пое контрол през 2017 г.
„Ер Франс“ има 289 самолета, от които 114 са за полети на средни разстояния. 

От една година авиокомпанията е ръководена от канадеца Бен Смит, който през 
май обяви план за доброволно напускане на служители от сектора на производ-
ство на самолети за малки разстояния. 

Мерил Стрийп с първата Мерил Стрийп с първата 
актьорска награда в Торонтоактьорска награда в Торонто
Мерил Стрийп ще получи първата актьорска награда, коя-

то от догодина ще връчва кинофестивалът в Торонто. 
Организаторите на феста съобщиха, че една от най-

големите звезди в съвременното кино ще бъде удостоена с 
Актьорската награда за цялостно творчество на благотворител-
на гала вечер на 9 февруари 2020 г.

Мерил Стрийп е актрисата, получила  най-голям брой номи-
нации за „Оскар” от основаването на наградите и е носителка на 
три златни статуетки.

Новото отличие е отделено от „Наградата на публиката”, която кинофестът при-
съжда на най-добрия филм през септември. Наградената лента често влиза в група-
та на кинотворбите, състезаващи се за „Оскар” за най-добър филм на годината. 

Симулирането на оргазъм се Симулирането на оргазъм се 
превръщало в навик превръщало в навик 

Симулиращите оргазъм жени го правели на всеки 
трети полов акт, като това се превръщало в навик за 
тях, според най-ново британско проучване, публи-

кувано в научното издание „Архиви на сексуалното поведе-
ние”. Екипът на д-р Емили Харис от канадския университет 
„Куинс” е изследвал 463 британски хетеросексуални жени 

на средна възраст 38 години. Оказало се, че три четвърти от тях са симулирали 
оргазъм на даден етап от живота си. Участничките, които споделяли антифеми-
нистки възгледи, го правели по-често.

Най-често дамите се престрували тогава, когато не могат да достигнат до него, 
или когато подозират партньора си в изневяра.

Великобритания може да Великобритания може да 
легализира канабиса като легализира канабиса като 
КанадаКанада
Канабисът може да бъде легализиран във Великобри-

тания до 5-10 години. Група от представители на раз-
лични партии посетиха Канада, която е първата дър-

жава от Г-7, легализирала марихуаната за развлекателни цели 
през 2018 г. Дейвид Лами от Лейбъристката партия подкрепя легализиране на канабиса, 
което е в разрез с официалната позиция на партията. Той заедно с един консерватор и 
един либералдемократ участваха в документалния филм на Би Би Си „Легализирането 
на канабиса: Историята на Канада”, заснет по време на посещението им.

В момента на Острова канабисът е клас Б наркотик и наказанието е до 5 г. затвор, 
но има промяна в подхода към продукти с медицинска марихуана, които могат да 
бъдат предписвани законно на някои пациенти.
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Т
оми от Монтана е само в 
шести клас. Но вече може 
да свири перфектно Хайдн 
и Шопен на пиано. Толкова 
перфектно, че наскоро поко-
ри музикален Лондон. Томас 

Калин Симеонов обра овациите след 
брилянтно изпълнение на междунаро-
ден конкурс по пиано в британската 
столица. Малкият пианист се завърна в 
България със златен медал, пети поред 
в стартиращата му и обещаваща бляска-
во бъдеще музикална кариера. 

Томи е ученик на Ирина Николаевна от 
читалището в Берковица. На конкурса в 
Лондон е изпълнил Хайдн – Сюита в ми 
мажор, и Шопен – Валс, а също и българска 
пиеса от Андрей Стоянов.

Журито е очаровано, не пести компли-
ментите си и 

обявява Томас за 
професионален пианист
Българският талант печели заслужено 

златния медал въпреки сериозната конку-
ренция на многото деца от Австрия, Русия 
и Китай.

Заедно със Зорница Тошкова от Берко-
вица освен златни медали получават и Гран 
при.

Според светила в класическото изпълни-
телско изкуство, ако Томи продължи да се 
занимава с пиано, след години ще прославя 
България по света.

“Радвам се на този висок приз за Томи. По-
вярвайте, това е много трудно да достигнеш 
върхове от толкова малък”, казва преподава-
телката му Ирина Николаевна, цитирана от 
„24 часа“. “При нас 99% е труд и 1% – талант”, 
казва Николаевна.

Томас е на 12 години. Завърши VI клас в 
училище “Св. св. Кирил и Методий”. Започва 
да свири на пиано, когато е 6-годишен, но 
непрофесионално. Вече 3 г. посещава уроци-
те на Ирина Николаевна. За това време има 

7 златни медала, 3 
сребърни

лауреат е III степен в Москва, има специ-
ална награда “Клавирна мечта” в Перник, 
статуетка за най-добро изпълнение на 
пиеса от български композитор в София, 
Гран при в Лондон.

“Преди години бяхме поканени в Беркови-
ца на концерт на педагога Ирина Николаев-

на. Тогава Томас се впечатли от нейното из-
пълнение и ми каза: “Мамо, това е бъдещият 
ми преподавател.” Макар да ни беше много 
трудно финансово, той беше непреклонен 
и ние го подкрепяме безусловно”, разказва 
Олга Брайкова, майката на Томи.

По препоръка на Ирина Николаевна 
започнали веднъж в седмицата да посеща-
ват и изявения руски преподавател Илья 
Овчинников, който е преподавател в Му-
зикалното училище “Любомир Пипков” в Со-

фия. Той също 
е възхитен от 
малкия вирту-
оз, който влага 
много чувство с 
клавишите.

Томи не 
разчита само на 
таланта си.

Докато дру-
гите му връст-
ници играят, 
той свири по 6 
часа на ден, а 
преди конкурс 
и по 8 часа.

“Налагало се 

е дори да му казваме да спира, защото има 
нужда от почивка, но 

той твърди, че с музиката 
си почива

Томас е роден под щастлива звезда. 
Изпълнява пиеси на Шопен, Хайдн, Моцарт, 
Панчо Владигеров, Андрей Стоянов, Се-
невил и други.

Любимият му класик е Шопен, а от съ-

временните се наслаждава на музиката на 
Ланг Ланг и Питър Бенс”, казва майка му.

“Мечтите на Томас са един ден да свири с 
големи имена на големите сцени по света. 
Но дотогава има много труд, упорство и 
постоянство”, допълва Ирина Николаевна.

“Преди дни се прибрахме от Лондон, 
където обра наградите и овациите. Журито 
беше възхитено от неговите възможности 
и ни затрупа с още покани, за които нямаме 
финансова възможност. Предстоят ни кон-
курси в Трявна, Добрич, Москва, София.

Томас постоянно получава покани за 
престижни конкурси и у нас, и в Европа, но 
вече изпитваме финансови затруднения за 
реализирането им.

През май бе избран за носител на годиш-
на стипендия на община Монтана. Тя ни е 
от голяма помощ”, обяснява майката.

“Занимавам се от 5 години с пиано, 
свиря по 5-6 часа на ден, а когато съм 
във ваканция или ми предстои изява – и 
по повече. От Монтана съм, но пътувам 
3-4 пъти седмично на уроци в Берковица 
при Ирина Николаевна. Обичам да свиря, 
защото музиката ме зарежда със страхотно 
настроение Харесва ми чрез пианото да 
предавам моите емоции на тези, които ме 
слушат. Предстоят ми още много конкурси 
и се надявам 

да продължа да сбъдвам 
мечтите си

заедно с други талантливи деца на Бъл-
гария”, споделя Томас.

Бащата на Томи е Калин Томов Симео-
нов. Той е музикант в Берковската духова 
музика и свири на трoмпет. Майката Олга 
е графичен дизайнер във фотостудио и 
дълги години е танцувала народни танци.

Родителите са благодарни на община 
Монтана за подкрепата и на Ирина Нико-
лаевна за неуморния труд, който полага за 
развитието му. На бабите и дядовците на 
Томас, които са съпричастни и по всякакъв 
начин се опитват да ни помагат и са неот-
лъчно до него.

От друга страна, община Берковица 
поздравява и силно вярва в новата смяна 
талантливи български деца.

Томи от Монтана – малкият Томи от Монтана – малкият 
пианист, който покори Лондонпианист, който покори Лондон

Той свири Моцарт и Хайдн, обожава Шопен и Той свири Моцарт и Хайдн, обожава Шопен и 
обира златните медали в конкурсите обира златните медали в конкурсите 

С кмета на Монтана Златко ЖивковС преподавателката по пиано Ирина Николаевна
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Здравей, Ангеле! През миналата 
година, ако си спомняш, отворих пен-
сионен фонд чрез теб под формата 
на Traditional IRA, в който спестявам 
за пенсиониране и в същото време 
намалявам моя облагаем доход за 
годината. Въпросът ми днес е – може 
ли моята съпруга, която гледа наши-
те деца в момента и не работи, не 
се води да има заработен доход под 
никаква форма, също да има право-
то да внася пари в такъв пенсионен 
акаунт? 

Здравейте и от мен, много добре си 

спомням стратегията, която изготвихме 

за вашия пенсионен фонд и се радвам, 

че отново се свързвате с мен да про-

дължим да работим по допълнителни 

детайли по нея. 

Относно вашата съпруга – да, тя може 

да има такъв пенсионен фонд, който 

обаче ще се води, че е спонсориран от 

вас и вашия доход като работещ съпруг. 

Това се нарича Spousal IRA и е една 

много често срещана практика в се-

мействата, при които единият съпруг/а 

работи, а другият не, поради каквато и 

да е причина. В технически смисъл вие 

сте човекът, който внася парите към 

този акаунт, защото сте единственият в 

семейството

който има заработен 
доход

Въпреки това акаунтът се води само 

на името на съпругата ви, не е на името 

на двама ви. Този вид акаунти дават 

възможност на съпрузите поравно да 

спестяват за пенсиониране, а не едини-

ят да изостава от другия, защото трябва 

да гледа деца или възрастен родител, за 

който да се грижи. Това е много правил-

но съобразено от законодателството 

и поставя съпрузите в ситуация, която 

позволява те да се осигуряват поравно 

и да си помагат един на друг, както вие 

искате да помогнете на съпругата си в 

дадения случай, което е похвално! 

Има само някои неща, които трябва 

да имате в наличност и с които да се 

съобразите, които са нужни, за да може 

да се регистрира такъв вид акаунт. Пър-

вото е, че трябва заедно да подавате 

данъчна декларация като Married Filing 

Jointly всяка година, за да може да има-

те право да използвате тази стратегия. 

Лимитите на година остават същите 

– $6,000 на човек, ако сте под 50-го-

дишна възраст, и $7,000, ако сте над 50 

г. И двата вида акаунта могат да бъдат 

използвани – Traditional IRA и Roth IRA, 

според вашите нужди.

При това положение, ако за вас е по-

правилно да използвате Traditional IRA 

според нуждите ви, тогава можете да 

приспаднете по $6,000 на 
човек

от данъците или $7,000 за хора над 

50 г., както вече казахме. Това ще бъде 

преценено между вас и вашият счето-

водител, когато говорите за данъците, 

които дължите на държавата, и според 

доходите, които обявявате. 

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 

имате въпроси или се интересувате от 

различните аспекти на финансовата 

част от живота, можете да си запази-

те час за консултация на директния 

ми телефон (224) 522-2413 или на 

електронната ми поща Coach_Angel@

MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 

които четете, са зададени от клиенти, с 

които съм работил по време на консул-

тации в моя офис. 

Не забравяйте, че можете да си 

запазите час за консултация в моя офис 

от понеделник до четвъртък между 9 ч. 

сутринта до 7 ч. вечерта и в събота от 

9 до 2 ч. следобед. Тази услуга възмож-

на само по предварително насрочена 

среща с мен няколко дни в аванс. 

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Може ли съпругата Може ли съпругата 
ми да има пенсионен ми да има пенсионен 
фонд, ако не работи?фонд, ако не работи?

Въпроси и отговори от Въпроси и отговори от 
изминалата седмицаизминалата седмица
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П
оскъпването на жили-
щата в САЩ се забавя, 
докато потребителското 
доверие в жилищния 
пазар е на петгоди-
шен връх. Лихвите по 

ипотечните заеми постоянно спадат 
от началото на годината. Понастоящем 
лихвата по 30-годишната ипотека с 
фиксирана ставка е средно 3,82% – око-
ло двегодишно дъно, показват данните 
на ипотечната агенция Freddie Mac.

Исторически 

ниските лихви са 
предпоставка за ръст

на сделките с жилища. „Има големи 
надежди, че този цикъл ще се пов-
тори през тази година”, коментира 
Дарън Бломкуист, вицепрезидент в 
Auction.com. „Намираме се в жили-
щен пазар, който е много чувствите-
лен към лихвите”, допълва той.

Понастоящем обаче потребителите 
не показват достатъчно интерес към 
купуването на жилища. През мина-
лата седмица кандидатстванията за 
ипотечни заеми нарастват с едва 
1% спрямо предишната седмица, в 
която пък се понижават с 2% спрямо 
по-предната, показват данните на 
Асоциацията на ипотечните банкери.

Последните данни за продажбите 
на жилища не са по-добри. През 
април предстоящите продажби спад-
наха (-1,5%) за 16-и пореден месец 
според данни на Националната асо-
циация на търговците на недвижими 
имоти.

Защо на фона на рекордно ниски-
те ипотечни лихви продажбите на 
жилища не се увеличават?

През последните години се 
коментира, че може да има голям 
брой собственици на жилища, които 
са ограничени от ниските лихви по 
ипотеките си. Съображението е, че 
много хора, които вече притежават 
домовете си, плащат изключител-
но ниски лихви по ипотеките си. 
Заради ръста на ипотечните лихви 
през миналата година обаче те са 
се въздържали от покупка на ново 
жилище. Ако това е била причината, 
то би трябвало през тази година при 
по-ниските лихви продажбите на 
жилища да се увеличат.

„Лихвите очевидно не са единстве-
ният фактор, който хората вземат 
предвид”, посочва Даниел Хейл, 
главен икономист в Realtor.com.

Лихвите са само една част от 
пъзела за тези, които вече притежа-
ват дом и се оглеждат за по-голямо 
или по-скъпо жилище. Въпреки че 
темпото на увеличение на жилищ-
ните цени се забавя, те са на истори-
чески върхове на много регионални 
пазари, което компенсира ефекта на 
по-ниските лихви. Да не говорим, че 

много от настоящите 
собственици на жилища
които купиха домовете си след 

жилищната криза, плащат дори по-
ниски лихви от сегашните.

Достъпността до жилищата се 
влошава и от ограничените запаси с 
изключение на луксозния сегмент. В 
резултат на това тези, които обмис-

лят преместване, имат по-малко 
опции и се сблъскват с по-голяма 
конкуренция, което може да вдигне 
цените.

Съществува и негативният ефект 
от скорошните промени в данъчното 
законодателство. Сегашните соб-
ственици преди ползваха по-големи 
данъчни отстъпки за лихвите, които 
плащат. Освен това потенциалните 
купувачи може би се страхуват от по-
високите данъци върху недвижимите 
имоти.

„В момента се струпват някол-
ко злини едновременно”, смята 
Рик Шарга, ветеран от ипотечната 
индустрия и главен изпълнителен 

директор на CJ Patrick Company, 
консултантска фирма за недвижи-
мости и финансови услуги. „Много от 
финансовите стимули за купувачите 
отпреди няколко години вече не 
съществуват”, допълва той.

Купувачите на първи дом се обла-
годетелстват най-много от днешните 
ниски лихви по ипотеките.

Между май 2018 г. и май 2019 г. 
медианната цена на жилищата в 
САЩ нарасна от 297 хил. на 315 хил. 
долара според данните на Realtor.
com. Благодарение на днешните по-
ниски лихви купувач, който е платил 
20% първоначална вноска, може да 
очаква да плаща 

с близо 45 долара по-
малка месечна вноска

По-ниските лихви обаче не раздви-
жиха активността сред собственици-
те на жилища. „Ако хората не се пре-
местват в по-големи или по-скъпи 
жилища, то тези, които обитават, не 
са достъпни за купувачите на първи 
дом”, отбелязва Шарга.

„От началото на годината има 
съществено увеличение на инвес-
титорите, които купуват жилища на 
аукционите за имоти под възбрана”, 
посочва Бломкуист. “Тези инвести-
тори обикновено възнамеряват да 
продадат жилищата с печалба, след 
като направят известни подобре-

ния в тях, разчитайки и на 
възходящото движение на 
пазара”, казва той.

Дали ниските лихви ще 
успеят да насърчат купува-
чите, предстои да видим. 
Икономистите очакват 
Федералният резерв скоро 
да понижи основната си 
лихва, но това понижение 
може би вече е калкулира-
но в ставките по ипотечни-
те заеми.

Много зависи и от ця-
лостното състояние на ико-
номиката, и по-специално 
от търговските войни.

„Наистина е трудно да 
прогнозираме накъде ще 
тръгнат лихвите заради 
голямата несигурност, 
която може да доведе до 
разочарование на пазара”, 
заключава Хейл.

И с ниски лихви: Продажбите И с ниски лихви: Продажбите 
на жилища не се увеличаватна жилища не се увеличават

Значение има цялостното състояние на Значение има цялостното състояние на 
икономиката и търговските войниикономиката и търговските войни
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Н
а ужасяваща гледка се натък-
на ФБР във Финикс, Аризона, 
по време на разследване за 
нелегална продажба на ор-

гани. Служителите на Бюрото открили 
кофа, пълна с глави, фризер, пълен с пе-
ниси и всякакви други части на тялото.

И това не е всичко. Глава на жена 
била пришита върху торса на мъж, кой-
то след това бил окачен на стената. 

Към шокиращата находка може да се 
прибави и ценовата листа на престъп-
ния канал за трафик на органи, която 
включвала 

цяло тяло на момиче
без рамене и глава за $2,900.
Много от близките на почи-

налите, чийто части са открити, 
смятали, че телата на техните 
близки са били дарени за научни 
изследвания, без да осъзнават 
истината.

Семействата на починалите 
били убедени, че телата на близките им 
покойници са били дарени, за да могат 
да се използват техните органи. Вместо 
това обаче труповете били разчленява-
ни и продавани на парчета.

В щата Аризона има четири големи 

фирми, които работят с даряване на 
органи, и има дори една компания, 
която замразява органи с надеждата да 
ги съживи.

На собственика на един от тези 
центрове Стивън Гор беше повдигнато 

обвинение през 2015 г. за незаконно 
използване на тела на починали. Той 
също така бе обвинен в продажбата на 
заразени човешки тъкани.

Делото срещу Гор е насрочено за 21 
октомври 2019 г.

В
сички ресурси на канадската 
полиция са впрегнати в най-
голямата операция по издир-
ване през последните години, 

а търсените са двама тийнейджъри, 
заподозрени в убийство. В издирването 
му се включи и канадската армия.

19-годишните канадци Кам Маклауд 
и 18-годишният Брайър Шмегелски се 
издирват за убийствата на австралиеца 
Лукас Фаулър и американската му прия-
телка Чийна Дийз.

Двамата са обвинени в убийството 
и на трети човек, идентифициран от 
полицията като Леонард Дайк.

Всички жертви са били открити в 
северната част на Британска Колумбия 
по-рано този месец, а общото между тях 
е, че са 

били на маршрута на 
двамата тийнейджъри

които са напуснали своя роден град 
на 12 юли.

Заподозрените вече са проследявани 
в три провинции и на стотици киломе-
три от северния град Гилам в Манитоба, 
съобщи полицията.

Кралската канадска полиция е изпра-
тила „значително количество ресурси” в 

района на Гилам, включително кучета за 
проследяване, наблюдение на въздуха, 
екипи за спешно реагиране и прего-
варящи при кризи психолози, каза 
говорителката Джули Куршайн.

„Ние вярваме, че те все още са в 

района”, каза 
Куршайн.

В интервю 
за канадската 
преса бащата на 
един от издир-
ваните – Шме-
гелски-старши 
каза, че синът му 
е бил „дълбоко 
объркан и иска 
болката му да 
свърши”.

„Той е на само-
убийствена мисия (...), ще бъде мъртъв 
днес или утре”, каза Алън Шмегелски 
за сина си, обяснявайки, че Брайър 
никога не се е възстановил емоцио-
нално от развода на родителите си 
през 2005 г.

Ужас в Аризона: Кофа, пълна с Ужас в Аризона: Кофа, пълна с 
глави. Фризер, пълен с пенисиглави. Фризер, пълен с пениси

Цяла Канада търси момчета, Цяла Канада търси момчета, 
подозирани за серия убийстваподозирани за серия убийства

ФБР се натъкна на ФБР се натъкна на 
шокиращите гледки по шокиращите гледки по 
време на разследване време на разследване 

Жертвите на престъпленията

Издирваните тийнейджъри
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В
тори българин бе задържан за 
убийството на гръцкия бизнес-
мен Янис Макрис през миналата 
година в Атина. 33-годишният 

мъж е бил арестуван на 26 юли в центъ-
ра на Хасково. Това съобщиха дирек-
торът на областната дирекция на МВР 
Ангел Цанков и заместник окръжният 
прокурор на Хасково Делчо Лавчев.

Янис Макрис бе разстрелян в колата 
си пред дома си на 31 октомври 2018 г. 
Тогава като извършител бе арестуван 
31-годишният хасковлия Серафим Рай-
чев, а брат му бе обявен за издирване. 

Арестът е станал в центъра на Хасково 
при спецоперация. В нея участвали сили 
на ГД „Национална полиция” – специали-
зирано звено „Кобра“, сектор „Издирване”, 
ГД „Борба с организираната престъпност” 
и служители на полицията в Хасково.

При предварителното наблюдение на 
заподозрения било установено, че той 
живее в жилище, използвано от единия 
от родителите му. Акцията била плани-
рана така, че 

да не пострадат случайни 
лица

Самото задържане протекло без 
усложнения. 

Българската полиция съобщи, че мъ-
жът няма криминално досие. „Гръцките 
власти издирваха хасковлията като 
съизвършител на убийството”, потвър-
ди заместник окръжният прокурор на 
Хасково Делчо Лавчев.

Милен Райчев е с най-тежката мярка за 
неотклонение „Задържане под стража”.

На 31 октомври 2018 г. Макрис е 
разстрелян в колата си, а в тялото му по-
падат 4 изстрела от 9-милиметров писто-
лет. Извършителят и покушението са 
заснети от охранителна камера наблизо. 
Според информациите за самоличността 
му е Серафим Райчев. Той е 31-годишни-
ят брат на Милен Райчев.

Полицията смята, че става дума за 

поръчково убийство, наредено от неиз-
вестна фигура от подземния свят.

Според атински детективи задържа-
ният българин е професионален убиец. 
Той живее в България, но има и канадско 
гражданство и се смята, че е имал биз-
нес с татуировки в Канада.

Твърди се, че полицията има свидетел, 
който е идентифицирал заподозрения 
като човека, засечен от видеокамерите 
да застрелва Макрис. Серафим обаче от-

рича да е убиецът на гръцкия бизнесмен.
Убитият бизнесмен Янис Макрис е 

бил собственик на охранителна фирма в 
Калитея. Според публикувана в гръцки 
медии информация наскоро е инвестирал 
крупна сума в нощни клубове на остров 
Миконос. Името му се свързвало с трафик 
на дрога за милиони и с опит за убийство 
в Сидни. Дали това има общо с неговата 
смърт – не е ясно. Полицията в Гърция все 
още търси мотива за разстрела.

Арестуваха втори българин за Арестуваха втори българин за 
убийството на гърка Янис Макрисубийството на гърка Янис Макрис

Задържаният в Хасково е брат на мъжа, Задържаният в Хасково е брат на мъжа, 
който е зад решетките в Гърциякойто е зад решетките в Гърция

Задържаният Милен Райчев Убитият Янис (Джон) Макрис и мястото на екзекуцията



Б
ългария е изправена пред тежка 
екологична катастрофа. Над 4 
милиона килограма заразени 
трупове ще бъдат заровени 

някъде край Дунав.
А това са само животните, които ще 

бъдат избити във фермите в Николово и 
Бръшлен. Мерките са по разпореждане 
на Агенцията по храните. Сметката е при 
средно тегло 70 килограма на животно. 
Това прави обем от около 200 тира, които 
трябва бъдат закопани някъде, като съ-
щевременно се спазват съответните сани-
тарни изисквания. По думите на директо-
ра на Областната дирекция на агенцията 
в Русе Георги Дяков загробването ще се 
извърши в дупки на голяма дълбочина 
на места, намиращи се на територията на 
свинекомплексите в двете села. Но никой 
не знае как се случва това в момента… 

Основният проблем сега е опасността 
от замърсяване на подпопочвените води, 
когато целият този обем започне да гние. 
Вирусът на африканската чума издържа 
години. Според данни, публикувани от 
Центъра за оценка на риска по хранител-
ната верига, той може да остане 50 дни в 
колбаси, 75 дни в трупове, в замразено 
месо – 1000 дни, в изсушено – 300 дни, в 
почвата 160 дни, във водоеми – 180 дни. ..

Директорът на агенцията по храните 
Дамян Илиев упорито мълчи. Последното, 
което съобщи по темата преди десетина 
дни, е, че загубите за икономиката могат 
да достигнат 2 млрд. лв., ако заразата не 
бъде овладяна. Заразата очевидно не 
е овладяна, а Илиев отново изчезна от 
публичното пространство.

Точно преди година той задейства 
механизмите на цялата държавна маши-
на, за да блокира възможността двата 
действащи у нас екарисажа да участват в 
обществената поръчка за обезвреждане 
на трупове. Това доведе до затваряне на 
екарисажа в Шумен и ограничаване на 
работата на този във Варна. Така се стигна 
до подписването на първите договори за 

обезвреждане на трупове с мобилни ин-
сталации на фирмите “Син кръст 2016” и 
“Еко БГ СЖП” и на практика елиминиране-
то на екарисажите. Общият капацитет на 
четирите инсинератора, които работят по 
договор с държавата, е 32 тона на деноно-
щие. За сравнение общият капацитет на 
екарисажите е 180 тона на денонощие...

И според предишните, и според 
сегашните договори тези фирми трябва 
да действат и в случаи на епидемии, като 
отидат на място, но БАБХ не ги изпрати 
нито при евтаназията в Странджа през 
миналото лято, нито в последвалите огни-
ща на птичи грип...

Според официалния отговор на БАБХ, 
разпространен тези дни във връзка с 
чумата по свинете, инсинераторите не се 
използват, защото “това ще удължи време-
траенето на процеса по обезвреждане на 
заразените трупове и биологичните маси”.

Истината е, че инсинераторите нямат 
капацитет за това… Интересно е, че имен-
но възможността да реагират бързо и на 
място в случай на епидемия е основното 
конкурентно предимство на мобилните 
инсинератори, посочено по време на кан-
дидатстването за обществената поръчка. 
Възможност, която до този момент не е 
използвана нито веднъж...

И това не е единственият пример за 
бутафорията...

На 17 юли агенцията разпространи 
информационен клип колко опасно е 
заболяването. В него се казва, че вирусът 
се разпространява и чрез опаковките 
на заразена храна, дрехите и обувките 
на хората. Три дни по-късно – на 20 юли, 
след като избиха животните на хората 
от Зидарово, Бургаско, в изпълнение на 
спешните мерки за ограничаване на забо-
ляването, защитните дрехи и ръкавиците 
на служителите на агенцията бяха захвър-
лени в храстите край селото.

Мълчание има и около проблема с 
обезвреждането на хранителните отпадъ-
ци от ресторантите...

В социалните мрежи изтекоха и снимки 
как се евтаназират животните в село Ни-
колово – с пожарникарска пяна…

* Със съкращения
Журналистката Генка Шикерова 

разследва от 1 година как Агенцията 
по храните се бори с африканска-
та чума. Преди година в Странджа 
върлуваше епидемията по козите 
и овцете, сега чумата се разпрос-
транява по свинете. Допреди месец 
Генка работеше за Нова телевизия, 
разследванията й за дейността на 
агенцията не са излъчени.

ГЕНКА ШЕКЕРОВА

          блог      

Борбата с чумата 
– бутафория за 
милиони
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“Аз винаги мога да подам оставка. 
Повярвайте ми, този въпрос на фона на 
тази криза звучи само като облекчение.“

Министърът на земеделието Десислава 
Танева отговаря на въпроси на журналисти 

дали ще подаде оставка заради кризата с 
африканската чума

оставка заради кризата с 
африканската чума

казана дума

„Да обвинявате г-н Пеевски – разбирам, че 
това ви е краставицата на Мирча Кришан.”

Депутатът от ДПС Йордан Цонев към 
журналисти. Мирча Кришан е румънски 

комик, който в популярен свой скеч свежда 
отговора на всеки въпрос до това, че 

краставицата има 99% вода

„Отказвам се от 200-те лева 
пенсия, които ще получа. За 
хората в нужда да останат. 
Иначе ще ме е срам.“

Певецът Георги Христов 
коментира това, че едва ли ще 

получи повече от 200 лв. пенсия и 
демонстрира съпричастност към 

хората с ниски пенсии

„Народе, изправи се и 
ГЕРБ ще падне.“

Лидерката на БСП Корнелия 
Нинова в словото си от 

събора на Бузлуджа

„Много възрастни хора има там, 
а те така да ги измъчват.“

Премиерът Бойко Борисов коментира 
събора на БСП на Бузлуджа



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

В 
събота, 27 юли, по време 
на строго охраняван 
протест пред кметството 
на Москва са били задър-
жани 1074 протестиращи. 
Това става ясно от данни 

на руската полиция. Според руския 
портал за граждански права ovdinfo.org 
обаче броят на задържаните е над 1388. 
Арестите са започнали още в събота 
сутринта. Източници твърдят, че броят 
на задържаните по време на протеста, 
който е бил обявен от властите за неза-
конен, се е покачвал с всяка изминала 
минута.

Според кореспонденти на различни 
чуждестранни медии полицейските 
служители са използвали сила срещу 
демонстрантите. По данни на ovdinfo.
org десетки протестиращи са били със 
счупени носове. 

Мнозина са с рани по 
главите

И репортери съобщават за много 
ранени демонстранти. Същевременно 
властите преброиха около 3500 учас-
тници в протеста.

По време на демонстрацията за 
кратко е бил задържан и журналистът 
от руската редакция на Дойче Веле 
Сергей Дик. Той е имал акредитация, 

носел е и паспорта си, но когато пока-
зал документите на специалните части, 
те отвърнали, че те нямат никаква 
стойност. Сергей Дик е бил качен в един 
полицейски автобус, с който заедно с 
още 20 задържани е бил откаран в по-
лицейския участък в югоизточната част 
на Москва „Марино”.

„Бързо стана ясно, че в този ден поли-
цията просто беше решила да арестува 
всички. Полицаите просто хващаха 
хората и ги откарваха или влачеха до 
полицейските автобуси. Става дума за 
млади мъже и жени, но и за възрастни 
хора – и то без значение дали тези хора 
бяха участници в протеста или не”, 
разказва Сергей Дик. След близо час и 
половина той е бил освободен.

Защо хората в Москва 
излязоха на улицата?

Полицията е предупредила граж-
даните и туристите в Москва да не 
участват в протеста, тъй като за него 
не е било издадено разрешително. 
Протестът е бил строго охраняван 
– около кметството са били разполо-
жени множество полицейски коли и 
автобуси, както и огради. Някои от 
арестуваните са били пуснати на сво-
бода още в събота вечерта. Един от 
тях – 35-годишен руснак – каза пред 

ДПА: „Това, което се случва тук, е неле-
гално. Политиката нарушава тотално 
нашите права.”

Хората в Москва протестираха в знак 
на недоволство срещу отказа да бъдат 
регистрирани близо 30 кандидати за 
местните избори в руската столица, 
които ще се проведат през септември. 
Официалният мотив за отказа е, че те 
не били събрали необходимите около 
5000 подписа за регистрация. Потър-
певшите обаче отричат и твърдят, че 
документите за кандидатурата им са 
били изрядни.

Над 1000 арестувани: Над 1000 арестувани: 
Какво се случва в Москва?Какво се случва в Москва?

Протест преди местните избори Протест преди местните избори 
окървави руската столицаокървави руската столица

Съмнения, че Навални е 
отровен в ареста

Популярният лидер на борбата с 
корупцията по високите етажи 
в Русия Алексей Навални е от-

ровен с неизвестно вещество, твърдят 
личният му лекар и адвокатът му. Той 
бе настанен спешно в болница в неделя 
с отекло лице и обриви. Д-р Анастасия 
Василиева, която разказа, че е успяла 
само да го види през вратата на болнич-
ната стая, настоя той да не бъде изпис-
ван от болницата, докато не се изясни 

какъв е причинителят за нетипичната 
според нея реакция на организма му.

Същата теза разви и адвокатът му Олга 
Михайлова, но след като лекарите устано-
виха, че имало значително подобрение в 
състоянието му, той бе изписан и върнат в 
затворническия арест, където според Васи-
лиева все още може да се намира опасното 
за здравето му вещество.

Навални бе задържан в събота заедно с 
останалите над 1300 души.
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С
лучаят „Александра” 
шокира Румъния. В събота 
в Букурещ хиляди хора 
излязоха на протест срещу 
полицията и прави-
телството. Те упрекват 

разследващите в „некомпетентност” и 
настояват за оставката на управляващите 
социалдемократи. Малко преди това въ-
трешният министър Николае Мога уволни 
шефа на румънската полиция. В случая са 
нужни „драстични мерки”, каза Мога. Ня-
колко дни по-късно и самият той подаде 
оставка. В памет на убитото момиче много 
хора запалиха свещи и положиха цветя 
пред сградата на вътрешното министер-
ство. 

15-годишната Александра изчезна в 
сряда, 24 юли. Знае се, че се е опитала 
да стигне на стоп до родното си място 
Добрословени в южната част на Румъния. 
В четвъртък е успяла да набере три пъти 
номера за спешни случаи, за да обяви, че 
е отвлечена от „някакъв мъж“. Тя е дала 
указания на полицията за мястото, на 
което била откарана от шофьора, качил 
я на стоп. „Той идва, той идва...” – казала 
тя малко преди да прекъсне един от 
телефонните разговори с нея по думите 
на уволнения полицейски шеф.

Задържан е един 

заподозрян
Полицията открила мястото, от което се 

обадила Александра, едва след 12 часа. И 
въпреки че в подобни случаи няма нужда 
от заповед за обиск, разследващите пода-
ли молба за издаване на такава и чакали 
още няколко часа. Те претърсили къщата 
едва на следващия ден. Междувременно 
вече били изминали 19 часа от последно-
то обаждане на момичето.

По данни на румънската прокуратура 
по случая е задържан един 65-годишен 
мъж. Следователите са открили по време 
на претърсването на къщата и двора му 

човешки останки и бижута на Александра. 
Мъжът въпреки това уверявал полицията, 
че никога не е срещал момичето и че е не-
винен. Той обаче не могъл да обясни защо 
15-годишната Александра е използвала 
телефона му.

По-късно задържаният румънец при-
знал, че е убил две тийнейджърки, пре-
даде Ройтерс. Той е задържан в ареста, 
докато трае разследването.

„Той призна фактите”, каза адвокатът на 
заподозрения пред журналисти, като до-
бави, че засега не може да съобщи повече 
подробности.

Демонстрантите са гневни
„Защо полицията не е действала по-

бързо?”, питат протестиращите в Букурещ. 
Отговор на този въпрос трябва да дадат 
сега всички, настояват те: от полицията 
през прокуратурата до премиерката 
Виорика Дънчила. И президентът Клаус 
Йоханис смята, че е „крайно необходимо” 
всички онези, които са допуснали грешка 
в случая „Александра”, да подадат оставка.

Около 2000 демонстранти са премина-
ли през центъра на Букурещ. Те носеха 
плакати „Корупцията убива”, „Тяхната кръв 
е по вашите ръце” и „Убиват румънци”. 
По-късно те сложиха цветя и свещи пред 
Министерството на вътрешните работи.

Организаторите на демонстрацията 
съобщиха, че „протестират против безраз-
личието на властите“, тяхната 

некомпетентност и 
липсата на съпричастност

По-малки протести бяха организирани 
в други градове на Румъния.

Междувременно полицията вижда 
връзка с един друг случай на изчезнало 
дете – 18-годишно момиче от съседно 
село, което се издирва от април тази годи-
на. Предполага се, че тя може да е станала 
жертва на същия извършител.

Случаят „Александра” насочва 
погледите към силно критикуваната 
от ЕС румънска съдебна реформа. 
Демонстрантите в Букурещ упрекват 
управляващите социалдемократи, че с 
оспорваните промени само отслабват 
наказателното право.

Случаят „Александра“, Случаят „Александра“, 
който шокира Румъниякойто шокира Румъния

Хиляди демонстранти поискаха Хиляди демонстранти поискаха 
справедливост и оставкисправедливост и оставки

Задържаният за убийството на Александра
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Т
е са обвинени в убийства, 
наркотрафик, банкови престъ-
пления, кражби и рекет. Някои 
са осъдени, други са избягали 
преди това. Следите на едни се 
губят отскоро, а на останалите 

от години и очакванията да бъдат открити 
стават все по-малки. Те са 50 на брой – бъл-
гарите, които Интерпол издирва с червена 
бюлетина по искане на българските власти. 
Според експерти тенденцията е повечето от 
тях да се укриват в Южна Африка и Азия.

По-голяма част от тях са с влезли в сила 
присъди. Такива са случаите с Братя Галеви 
и двойния убиец Илиян Тодоров. Те се 
издирват, за да бъдат вкарани в затвора. 
Пламен Галев и Ангел Христов са гражда-
ни на Дупница, нямат кръвна връзка, но 
заради престъпния тандем, в който работят 
години наред, ги наричат Братя. Двамата 
са в неизвестност от 2012 година. Пламен 
Галев бе осъден на 7 години затвор, а Ангел 
Христов на 5 години за ръководене на гру-
па за рекет. След произнасяне на присъдата 
им обаче двамата изчезнаха. МВР перио-
дично твърди, че има информация къде са, 
но до този момент официално 

и двамата са в неизвестност
Илиян Тодоров бе осъден за убийството 

на двама младежи пред дискотека „Соло“ 
в София през 2009 година. 21-годишният 
Кирил Въжаров и 24-годишният му приятел 

Васил Александров бяха намушкани след 
спречкване и издъхнаха на метри един от 
друг. Делото се превърна в знаково за недъ-
зите в съдебната система на България. Или-
ян Тодоров бе арестуван няколко дни след 
убийството. След серия съдебни заседания, 
в които се вадят записи от охранителни 
камери, той бе признат за невинен. През 
2011 г. Апелативният съд отмени оправда-

телната присъда и го осъди на доживотен 
затвор, а Върховният съд я потвърди. След 
прочитането на новата присъда Тодоров 
изчезна и започна серия от видео обръще-
ния в интернет. Въпреки че се издирва от 
българските власти и Интерпол, до днес той 
не е открит и местонахождението му не е 
ясно.

Сред издирваните от Интерпол българи 
има и такива, които са изчезнали, преди да 
бъдат арестувани и да им бъдат повдигнати 
обвинения. Такъв е 21-годишният Юзджан 
Раим от Нови пазар. Той е заподозрян за 
убийството на 34-годишния Рейхан Мехмед 
от село Вълнари. Мъжът изчезнал в средата 
на септември миналата година, а тялото 
му бе открито малко по-късно в гориста 
местност.

Стана ясно, че причината за смъртта му 
е черепно-мозъчна травма, но за да заличи 
следите, убиецът опитал да отреже части 
от тялото, като дори го и палил.  Още тогава 
разследването се насочило към Юзджан, 
но той вече бил изчезнал. Според следова-
телите 

причината за 
престъплението е любовен 

триъгълник
Предполага се, че Юзджан е избягал в 

Турция. 
Интерпол издирва и българи с прякори. 

Един от тях е Георги Станоев, известен 
като Малката Бирма. В края на миналата 
година прокуратурата обяви, че Евлоги 
Станоев и двамата му синове – Антон и 
Георги, са обявени за издирване заради 
нелегалния канал за производство и тра-
фик на цигари. Те бяха обвинени задочно 
за организирането на канал за нелегални 
цигари, който беше разбит в Пловдивско. 

След това беше извършен обиск на две 
от заведенията на известната фамилия. 
Разследващите обискираха ресторантите 
„Везувий“ и „Бест“ по подозрение, че те са 
били използвани за изпиране на парите, 
придобити от незаконната продажба на 
цигари.

Акцията срещу Бирмите стартира след 
акциите срещу Ветко Арабаджиев и Миню 
Стайков.

Първоначално за издирване беше обя-
вен Антон Станоев. Тогава прокуратурата 
обяви, че няма данни за участието на брат 
му Георги Станоев–Бирмата 

в канала за нелегални 
цигари

Но след това стана ясно, че и той е 
обявен за издирване от Интерпол. Антон 
Станоев вече се е предал на властите. Но 
брат му все още е в неизвестност.

Не са малко и тези, които са задържани 
и върнати в България. Един от най-нашу-
мелите случаи напоследък е този с хоте-
лиерското семейство Ветко и Маринела 
Арабаджиеви. Те бяха обявени за издирва-
не с червена бюлетина в края на миналата 
година заради обвинения за участие в 
организирана престъпна група за пране 
на пари и данъчни престъпления. Двамата 
бяха открити от испанската полиция във 
вила в курортно градче близо до Барсело-
на и след престой в испански арест през 
май бяха екстрадирани в България.

Сред задържаните и върнати се нареди 
и българин от Чикаго. Както BG VOICE писа 
в миналия брой, Цветомир Симеонов из-
бягал в САЩ заради присъда от 7 години 
и половина за  незаконно притежание и 
производство на оръжия. Тя е издадена 
през 2004 година в негово отсъствие. 
Симеонов се явил само на първите пет 
заседания от делото срещу него, а след 
това присъствал негов адвокат. През 
2006-а българските власти издават запо-
вед за задържането му, а после е обявен 
за издирване и с червена бюлетина на 
Интерпол.

След съдебно дело във федерален съд в 
Чикаго българинът 

Цветомир Симеонов 
ще бъде екстрадиран в 

България
Сред върнатите в страната са и босове-

те от ъндърграунда Пламен Дишков-Кела 
и Радослав Калчев-Черния Роди, който 
беше доведен в България след 2 г. издир-
ване от Интерпол. За много от останалите 
се знае къде са, но местните власти отказ-
ват да ги екстрадират в България или са в 
процедура по екстрадиция.

Такъв е случаят със собственика на 
фалиралата КТБ Цветан Василев, който 
е в Сърбия. Той е обвинен в длъжностно 
присвояване в особено големи размери. 

Съпругата му Антоанета и дъщеря им 
Радосвета също бяха издирвани по обви-
нение в пране на пари, но преди няколко 
месеца имената им бяха заличени от 
системата, защото международната поли-
цейска организация прие, че търсенето 
им има политически характер. 

Сред издирваните от Интерпол е и 
Радослав Колев, който избяга от затвора 

през миналата година заедно с Владимир 
Пелов. По-късно Пелов бе открит убит, а 
Колев – пуснат за издирване с червена 
бюлетина. Колев, макар и едва на 29 го-
дини, има богато кримидосие. Той влиза в 
затвора още преди да навърши пълно-
летие за грабеж и нападение на жена. 
Следват нови обири и нападения и дори 
убийство на данъчен служител.
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Убийци, наркодилъри, крадци – българите, които 
Интерпол търси 

Абсурд: Издирван катастрофира 
на рали в Шумен

Един инцидент на рали в Шумен 
привлече погледите преди година. 
През април 2018 година кола се 

вряза в публиката по време на състеза-
нието „Мемориал Валерий Великов“ и 

рани шестима души. Пилотът Николай 
Георгиев се оказа издирван от 2008 г. 
заради влязла в сила 3-годишна ефек-
тивна присъда за документна измама.

Дори след като самоличността му е 
засечена от властите благодарение на 
„участието му” в ралито, той не бе за-
държан. Вместо това два дни след инци-
дента Георгиев се предаде доброволно. 

Първия път, когато Николай Георгиев 
е обявен за издирване, е през 23 май 

2008 г., когато той е обвинен за доку-
ментна измама.

В края на септември 1999 г. Николай 
Георгиев заедно със съучастника му 
Петър Петров се домогват до 79 500 

щатски долара, които принадлежат на 
морско лице.

Варненската окръжна прокуратура 
издава европейска заповед за ареста му. 
Оттогава той се издирва и в останалите 
страни членки на Европейския съюз.

От Интерпол попадат на следите 
на Георгиев в държавите Англия и 
Испания, но той успява да се измъкне и 
двата пъти въпреки бързата реакция на 
службите.

България – трета в Европа по 
търсени бандити 

От държавите в Европа по явно 
издирвани престъпници от 
Интерпол България е на трето 

място. Търсим 60  бандити, които са 
извършили престъпления в България, 
но са избягали – 50 са българи, 10 са 
чужденци.

За сравнение Австрия, която има 8,7 
млн. души население, издирва общо 
2-ма души, Дания ( 5,7 млн. души населе-
ние) – 21, а Полша (38 млн. души) – 27. 
Шампиони сред страните в Европа са 
Албания и Босна и Херцеговина с по 
108 издирвани престъпници. 

Европейските бандити вече предпо-
читат да бягат в държави извън Евро-

пейския съюз, защото в рамките на общ-
ността действа Европейската заповед за 
арест (ЕЗА), която е много по-опростена 
и се изпълнява в кратки срокове заради 
доверието на страните помежду им. 

Не така обаче стоят нещата с между-
народното издирване през Интерпол, 
което важи за страни извън ЕС. Южна 
Африка, където се крият много от из-
дирваните, има най-тромавите проце-
дури. Там например искат от главния 
прокурор да подпише декларация, че 
е главен прокурор, тя се изпраща, чака 
се отговор с месеци, а след това се 
появява друга формална подробност по 
документацията.

Издирват Брендо не с една, а с 
две червени бюлетини

Един от най-известните престъпници 
в България, Кокаиновия крал Евелин 
Банев–Брендо, е сред малкото мафи-

оти в света, които се издирват не с една, 
а с две червени бюлетини от Интерпол. 
Наскоро международната полицейска ор-
ганизация е качила ново обявление и нова 
снимка за Брендо. Двете обяви са за две 
различни издирвания – едното по насто-
яване на Румъния, другото от България.

Новата грама за 54-годишния Евелин 
Банев е по искане на България, след като 
през миналата пролет мафиотът най-после 
бе осъден на 6 години затвор за пране на 21 
милиона лева от дрога.

Съдебният процес срещу Брендо в Бълга-
рия се точи близо 15 години, но в Италия и 

Румъния Банев бе осъден бързо съответно 
на 15 и 10 години затвор за трафик на тонове 
кокаин от Южна Америка. 

След като Брендо се сдоби с присъда в 
България, той бе пуснат за издирване от Ин-
терпол и от българските власти. От МВР са 
предоставили на Интерпол актуална снимка 
на Брендо, правена при смяната на паспор-
та му през 2017 г. На нея Банев позира с 
модерна прическа ала „Кристиано Роналдо“ 
– с просребрени коси и зализан гребен.

От новото обявление на Интерпол за из-
дирването на Евелин Банев излезе наяве и 
друг неизвестен досега факт за него. Оказа 
се, че един от най-големите световни игра-
чи в бизнеса с кокаин е роден в Бургас, а 
не в Тополовград.

Някои са с влязла в сила присъда, а други Някои са с влязла в сила присъда, а други 
са избягали, преди да ги осъдятса избягали, преди да ги осъдят

Малката Бирма (вляво)

Илиян Тодоров

Братя Галеви

Брендо



жени участваха в анкета, за да се установят качествата на идеалния мъж. 
Анкетата разкри, че характерът е много по-важен за жените от външния 
вид. В дългосрочен план най-важни за тях след добротата са подкрепата, 
интелигентността, образованието и увереността. Богатството, 
властта и външният вид са по-маловажни качества.

в цифри

50050068 000 68 000 

автомобилни компании подписаха споразумение с Калифорния за намаляване на 
емисиите с парников ефект. „Форд”, „Хонда”, „Фолксваген“ и BMW обявиха, че са 
подписали принципно споразумение с щата за намаляване на емисиите с парников 
ефект на техните коли, заобикаляйки правителството на президента Тръмп, който 
иска да смекчи екологичните норми.

млрд. долара ще изплати американското правителство на фермери, 
засегнати от търговската война с Китай, между 15 и 150 долара на 
акър според плана за подпомагане. Според новия пакет от помощи 
Министерството на земеделието ще плаща на фермерите по-скоро 
според географско положение, а не толкова според посевите.

441616

хектара култури и 100 хектара гори изгоряха заради пожар във 
френския департамент Лоаре. Причините са горещините и 
сушата, настъпила още с предната гореща вълна през юни.
В борбата с огнената стихия бяха мобилизирани 250 
пожарникари.
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С
ело Шишенци е малко 
селце, на пръв поглед 
подобно на много други 
в България. То е леко 
позапустяло, с около 
120 жители, на 40 км от 

Видин, към който се тръгва по черен 
прашен път. И само на 5-6 км от бълга-
ро-сръбската граница. 

И хората в Шишенци привидно 
приличат на хилядите други, които 
живеят из селата в страната. Но само 
привидно. Защото падне ли мрак, те 
се залостват в къщите си, примрели от 
страх, и дори не поглеждат зад перде-
тата на прозорците. 

Твърди се, че причината за това е, 
че всяка вечер 

по улиците на селото се 
чуват викове

от гласовете на мъже, жени и деца и 
биене на тъпани. Скептиците казват, че 
това са чакали, но жителите в селото 
разказват, че ги побиват тръпки и вечер 
не смеят да излизат, защото не знаят 
какво има навън.

По- възрастните жители разказват, 
че когато са били по-млади, са се ос-
мелявали да погледнат през прозор-
ците си и са виждали как високи жени 
с бели роби са танцували край селцето 
в кръг с вдигнати към небето ръце.

Според легендата, която се раз-
пространява от уста на уста в селото, 
гласовете на чуващите се жени, деца и 
мъже са на жестоко убити хора. Преди 
много много време тръгнали сватба-
ри от съседно село, за да дават булка 
в Шишенци. Момичето обаче било 
желано от друг, който не искал да я 
дават в това село. По пътя към селото 
на сватбарите им била направена 
засада и всички били избити. Оттогава 
те бродят в района – я като призраци, 
я като самодиви.

Доказателство за тези неспокойни 
духове обаче няма. Историята се раз-
казва от жителите на Шишенци, но 

няма запис на 
тайнствените гласове

Местните признават, че преди годи-
ни имало учителка, която се опитала 
да запише случващото се на аудиока-
сета. Когато после пуснали записа, на 
него се чували всички други шумове 
освен тези от кървавата сватба.

Друго предание гласи, че една нощ 
местен овчар закъснял да прибере 

стадото си и останал навън по тъмно.
Изведнъж чул глъчка и музика и 

когато се обърнал, видял към него да 
приближава сватбено шествие. Наче-
ло на колоната бил кумът, до него мла-
доженецът, а зад тях всички сватбари 
и музиканти. Човекът ги поздравил, 
а кумът му подал бъклица, украсена 
със здравец, за да отпие в тяхна чест. 
Когато посегнал да я вземе, овча-
рят видял, че очите на другия били 
празни и светели в червено. Разбрал, 
че това са неспокойните духове на из-

битите сватбари. 
Прекръстил се и 
отпил от бъклица-
та, а на сутринта 
го открили в 
клоните на голямо 
дърво. Треперел 
от страх и държал 
в ръцете си конска 
глава. Конят е 
вярно животно и 
не може да бъде 
докоснат от злите 
сили, обясняват 
местните.

Хорските суеверия в селото обаче 
далеч не спират дотук. 

На село Шишенци се носи и славата 
на злокобно място, където  мистери-
озно изчезват хора. През последните 
години петима мъже изчезват без-

следно, а други двама се завръщат с 
напълно изтрити спомени. Местните 
твърдят, че съселяните им са 

станали жертва на 
самодиви

а учените се опитват да намерят по-дос-
товерно обяснение на мистерията.

„Двама от тях ги намepиxa, но не 
помнеха изобщо нищо. Нито къде 
са били, нито какво са правили от 
изчезването до връщането си. После 
започнаха да разказват странни неща 
за красиви жени. Мислехме ги за луди, 
но май нещо наистина се случва в 
нашето село”, разказва 80-годишният 
дядо Иван. 

Възрастният човек е със сини очи, 
както и почти всички негови съселя-
ни, което е още един от многото любо-
питни факти за видинското село.

Село Шишенци – най-Село Шишенци – най-
страшното място в Българиястрашното място в България

Местните не смеят да излизат навън – Местните не смеят да излизат навън – 
говори се, че изчезват хораговори се, че изчезват хора
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Л
ято е, време за пътешествия! 
Ако и вие сте от тези, които 
стягат багажа все по-често 
и все по-бързо, направете 
си списък с нещата, които 
никога не трябва да забра-

вяте. Някои от тях ще ви помогнат и да 
затворите куфарите по-лесно. 

Ето ги: 

Защита от слънце
Слънчевите изгаряния са разва-

лили не една ваканция. И за да не 
стоите през цялата седмица в стаята 
с изгорена и болезнена кожа, което 
със сигурност не е част от мечтите ви 
за лятна ваканция, то не забравяйте 
да се уверите, че пътната козметична 
чанта съдържа не само слънцезащитен 
крем за равномерен бронзов тен, но и 
лекарства против изгаряния и облек-
чаващи сухата и болезнена кожа лоси-
они. А за да се насладите без неприят-
ни последствия на дълги разходки и 
продължителен престой на плажа – не 
забравяйте да вземете шапка.

Комплект за първа помощ
Където и да отидете, трябва внима-

телно да разгледате списъка с необхо-
димите лекарства. Разбира се, можете 
да ги закупите на място, но ако таб-
летката е полезна през нощта или ако 

планирате да си починете далеч от 
цивилизацията, минималният набор 
за пътуване може да е доста полезен. 
Подробен списък на личния опит и 
здравословни проблеми на всеки 
от нас ще е от полза, но ето част от 
нещата, които е добре да вземете със 
себе си – антисептици, водоустойчиви 
пластири, активен въглен, лекарство 
за спазми, лекарства за главоболие, 
антихистамин, памук

Сух шампоан
Дори ако във всекидневието не 

използвате шампоани в спрей формат, 
трябва да си го вземете на почивката. 
Морето и слънцето оказват неблаго-
приятно въздействие върху косата, 
което води до изсъхване на краищата 
и мигновено отслабване на корените. 

Сухият шампоан е универсално сред-
ство, което ще ви е от помощ както в 
палатката, така и в курорта за ситу-
ации, в които нямате възможност да 
измиете косата си изцяло, но искате 
да изглеждате неустоимо.

Пътна козметична чанта
Често срещана грешка на много 

жени е да вземат със себе си цялата 
козметика, която имат. А това заема 
половината от куфара за почивка-
та. За да се намали количеството на 
багажа, препоръчваме да се събере 
в специална пътна козметична чанта, 
която включва козметика за пътуване 
с всички средства за грижа за кожата 
и косата, но в малки количества.

Много популярни марки предлагат 
версии за пътуване. Това позволява 

вместо 500 мл от любимия си шампо-
ан или балсам да вземете със себе си 
малка бутилка от 100 
мл, която е абсолют-
но достатъчна за 
една седмица. В този 
формат можете да 
намерите не само хи-
гиенни продукти, но и 
кремове, декоративна 
козметика и оригинал-
ни парфюми в бутилки 
по 15-30 мл всяка.

Ярки аксесоари
Повечето почита-

тели на добрия стил 
и модата отиват на 
почивка не само за 
нови преживявания, 

но и за красиви снимки. За това как и 
какво ще бъде снимано си струва да 
се мисли предварително и веднага да 
се откажете от идеята за събиране в 
куфара на половината ви гардероб. 
Много неща няма да са полезни, 
затова изберете най-удобните и 
компактни тоалети, а за красивите 
снимки по-добре вземете няколко 
летни аксесоара. С парео и шалове 
ще изглеждате страхотно на фона на 
морето. Снимка в бански костюм може 
да бъде допълнена с модерна шапка с 
широка периферия, а в планината или 
на обиколка из Стария град трябва да 
се съсредоточите върху контрастни 
обеци, гривни и мъниста.

Суха храна
Дори ако почивката ви е в луксозен 

хотел с три хранения на ден, трябва да 
опаковате нещо за ядене в пътната си 
чанта, защото никой не е застрахован от 
закъснелите полети и проблеми на пътя. 
Най-добре е да се вземат храни, които 
не се развалят при високи температу-
ри – орехи, сушени плодове и зърнени 
блокчета са идеални. Такава дажба няма 
да отнеме много място в куфара или 
раницата, но може да помогне, особено 
ако пътувате с деца или близки.

Мултитул
Никога не се знае кога нож, отверт-

ка или тирбушон може да бъде от пол-
за в кризисни ситуации. По този повод 
на дълъг път винаги трябва да вземете 
компактен комплект с минимален 
набор от инструменти. Все пак имайте 
предвид, че такива инструменти не 
може да се вземат в ръчния багаж на 
самолета, така че е по-добре да ги 
опаковате в багажа.

Те ще ви спестят време и ядове, а и 
място в багажа

Време за ваканция:Време за ваканция:  
7 неща, които 7 неща, които 
да не забравиш!да не забравиш!
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Н
а работа, на коктейл или 
за делова среща кос-
тюмът е любимецът на 
дизайнерите за 2019-а. 
Как да носите костюм в 
офиса и извън него и кои 

са тенденциите?

Модерният костюм
Ако 2018-а беше годината на по-сво-

бодните кройки, на широките крачоли, 
модата от 70-те и небрежността, то 
2019-а прави остър завой, като залага 
на класическите костюми както за офис 
визия, така и за всекидневен градски 
стил. До голяма степен това се обвързва 
с идеята на дизайнерите да представят 
образа на модерната жена – силна, 
независима, успяла. 

Свободата да комбинират цветове, 

материи и принтове според техните 
разбирания за съвременната мода до-
принася за голямото разнообразие от 
възможности, свързани с модните ком-
бинации, в които главен герой е именно 
костюмът. Дали ще носите костюма с 
кецове или с обувки на ток, както и 
дали ще го комбинирате с чанта плик 
или дори с раница, зависи от повода и 
личните предпочитания.

Сред почитателките на костюмите са 
Амал Клуни, Блейк Лайвли, Виктория 
Бекъм, Джиджи Хадид, Гал Гадот, Гуинет 
Полтроу, Кара Делевин, Кая Гербер, 
Кендал Дженър, Меган Маркъл, Мишел 
Обама.

Как да носите костюм?

Във всекидневието
Костюмът вече не е запазена марка 

само за деловия стил – с правилните 
аксесоари и кройки може да разчупите 
иначе по-строгия му вид, да придадете 

щипка небрежност. Заложете на панта-
лон тип цигара или на такъв с дължина 
малко над глезена.

Комбинирайте с блейзер, тениска с 
ярък принт или лого на марка (също 
актуална тенденция) и кецове. Когато 
става въпрос за всекидневен стил, 
спокойно може да експериментирате 
и с цветовете – опитайте с пастелни 
нюанси, с цикламено, жълто или дори с 
оранжево, а защо не и с принт. 

За работа
Костюмът е класически избор за 

стилна офис визия. Тук е по-добре да се 
спрете на базови цветове като черно, 
бяло, сиво, а ако търсите нещо по-
цветно, тогава опитайте с тъмносиньо, 
червено, тъмнолилаво или смарагдово-
зелено.

Вместо тениските от всекидневния 
стил заложете на риза  от ефирна 
материя с панделка около шията, на 

едноцветен топ от сатен, коприна 
или вискоза, на блуза с поло яка. 
Кройката на панталона може да е 
както по-свободна, така и по-прилеп-
нала. За предпочитане е да изберете 
обувка с ток, който може да не е 
твърде висок, но все пак да издължа-
ва силуета. 

За парти или коктейли
Костюмите навлизат и във вечерния 

стил и все по-често са предпочитан 
избор за официални събития, коктейли, 
дори сватби. Тук може да си позволите 
по-разчупена визия – например блей-
зер, съчетан с бюстие, или дантелен топ 
и панталон с висока талия.

Сако с пеплум, късо сако без закопча-
ване или блейзер с широки подплънки 
са най-честият избор за горната част. 
Надолу панталонът може да е както с 
разкроена кройка, така и по краката. 
Завършете със сандали или обувки на 
висок ток.

Костюмът – Костюмът – 
любимецът на 2019-алюбимецът на 2019-а

Всекидневен или официален, той е сред 
фаворитите на дизайнерите
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С
ътрудниците в заводите 
на Tesla неведнъж са се 
оплаквали от шефа на 
компанията Илон Мъск 
заради начина му на 
управление. Изпълни-

телният директор на производителя 
на електромобили често уволнява слу-
жители само защото са го погледнали 
накриво. Сега Мъск е започнал масови 
уволнения на бременни служителки, 
както и на работници, които наскоро са 
били в отпуск по болест, съобщава The 
Guardian.

Британското издание е разговаряло 
с няколко жени, които са пострадали 
от произвола на компанията. Всички те 
са били уволнени малко след като са 
съобщили на ръководството, че са бре-
менни и им предстои излизане в отпуск 
по майчинство. Сред тях е Девон Бекер, 
която работи във фабриката за батерии 
в Спаркс (щата Невада) от февруари 
2018 г. Няколко месеца по-късно тя е 
повишена до мениджър, като печели по 
25 долара на час.

През юли миналата година Девон 
уведомява ръководството, че през 
февруари 2019 г. ще излезе по майчин-
ство. Две седмици преди Коледа и два 
месеца преди началото на отпуска по 
майчинство тя е уволнена, като според 
законите на щата Невада работодателят 

не е длъжен да има конкретна причина 
за освобождаване на служителя си. Така 

бременната жена остава 
без доходи

и без медицинска застраховка. Нейното 
положение се влошава, тъй като нейни-
ят съпруг също е без работа и си седи 
вкъщи, за да гледа другото им дете. От 
Tesla коментират, че Бекер е уволнена, 
тъй като не се е справяла с работата си.

Нещо подобно се случва и с Джени-
фър Пърси, която отговаря за връзките 
с клиенти в Лас Вегас. През август 
2018 г. тя забременява, като това ще е 
четвъртото й дете. Колегите на Пърси 
предлагат да поемат част от работата й, 
за да може тя да се грижи за децата си. 

Ръководството на Tesla обаче не поз-
волява подобно нещо и две седмици 
по-късно Дженифър е уволнена.

Друга служителка – Меги Аранда, 
работи в завода във Фриймонт бли-
зо година и половина, но е уволнена 
преди месец. Нейното „прегрешение” е, 
че иска (съответно и получава) раз-
решение от прекия си ръководител 
да отделя повече внимание за болния 
си съпруг. Ръководството провежда 
разследване и уволнява Аранда за раз-
говори по телефона в работно време.

Куриозното в случая е, че мъжът на 
Меги, който също работи в завода на 
Tesla, се връща след престой в болница-
та и научава, че е уволнен. Така съпру-
зите се оказват буквално на улиците, 
тъй като 

остават едновременно без 
работа

и не могат да си плащат наема. От 
компанията коментират, че Аранда е 
уволнена за нарушения на използва-
нето на служебния телефон, а нейният 
мъж – заради публикация в Twitter, 
която „нарушава политиката на Tesla”.

Няколко работници в завода във 
Фриймонт пък се оплакват, че само за 
тях е въведена „точкова система” за 
идване на работа. Тя ги задължава да 
работят определени дни и те не могат 
дори да излязат в болнични. Системата 
също позволява на ръководството да 
не ги повишава, както и да не увеличава 
заплатите им.

„Преди 2 години отказаха да ме пови-

шат, въпреки че трябваше да го сторят, 
защото за 2 дни имах 2 закъснения за 
работа. Причината за тях е, че нямаше 
къде да паркирам, тъй като паркингът 
на завода е препълнен”, разказва един 
от служителите, пожелал да остане 
анонимен.

Негов колега пък поискал от шефа 
си позволение да си тръгне по-рано в 
събота, за да може да отиде до банката 
и да внесе пари по кредита си. Начални-
кът му го пуснал, но след това записал в 
досието му 

„ранно напускане на 
работното място”

 което е равносилно на закъснение да 
работа. Съответно сега той може да 
бъде уволнен.

В заводите на Tesla: 
Уволнение при майчинство, 
при болест също

Служители на Илон Мъск се оплакаха от Служители на Илон Мъск се оплакаха от 
методите на управлението муметодите на управлението му
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A
pple се готви да създаде ново 

устройство, което за разлика от 

съществуващите VR шлемове 

може да улови цялото лице на 

човека и да го пренесе във виртуалното 

пространство. За тези намерения на ком-

панията става ясно от нов патент. 

Документът описва устройство с форма 

на очила, наречено „Дисплейна система 

със сензори”. Предвидени са два дисплея 

– по един за всяко око на потребителя, 

както и множество сензори, вкл. камери, 

но и датчици за позициониране на гла-

вата, очите, веждите, брадичката и дори 

ръцете.

Очилата ще покажат на своя притежа-

тел триизмерно изображение, основано 

на реална картина, а аватарът на потреби-

теля във виртуалния свят 

напълно ще копира 
движенията

и израженията на лицето му. Именно тук 

е основната разлика между устройството 

на Apple и конкурентните решения, които 

работят с реално видео, върху което се 

наслагва компютърен модел.

Това е поредна патентована технология 

на Apple, свързана с виртуалната (VR) и 

допълнената (AR) реалност. Според The 

Verge компанията провежда мащабни 

изследвания и разработки в тази област. 

Не е изключено следващите VR/AR реали-

зации да бъдат представени тази година 

заедно с новия iPhone.

Въпреки многото възможности и перс-

пективи двете технологии все още не са 

намерили масови търговски приложения. 

Почти всички съвременни смартфони 

имат стандартни приложения, които 

позволяват да се наслагват триизмерни 

обекти върху снимките от камерата, но AR 

остава непретенциозно забавление.

Според пазарните наблюдатели, както 

при много иновации в миналото, Apple 

може да предложи наистина интересен 

подход към комерсиализацията на AR и 

VR технологиите.

O
pгaнизaциoнният ĸoмитeт 

зa Oлимпийcĸитe игpи в 

Toĸиo пpeз 2020 гoдинa 

cъбpa ycпeшнo нeoбxoди-

мoтo ĸoличecтвo peциĸлиpaни цeнни 

мeтaли oт вeчe изпoлзвaнa тexниĸa 

зa нaпpaвaтa нa мeдaлитe зa пoбeди-

тeлитe. Cлeд ĸaтo тe вeчe ca гoтoви, 

opгaнизaтopитe paзĸpиxa тexния 

дизaйн тoчнo гoдинa пpeди гoлямoтo 

cпopтнo cъбитиe, пишe thе Vеrgе.

Heoбxoдимитe цeнни мeтaли ca 

cъбpaни oт дapeния нa вeчe нeизпoлз-

вaeми eлeĸтpoнни ypeди. Kaмпaниятa 

e cтapтиpaлa пpeз 2017 гoдинa и e 

пpoдължилa двe гoдини. Събpaни са 

общо 78 895 тoнa тexниĸa, ĸaтo oт тяx 

имa 6,21 милиoнa мoбилни тeлeфoнa. 

Oт вcичĸи ypeди ca извлeчeни 32 

ĸилoгpaмa злaтo, 3500 ĸилoгpaмa 

cpeбpo и 2200 ĸилoгpaмa бpoнз.

Oтличиятa зa пoбeдитeлитe ca c 

диaмeтъp 85 милимeтpa, ĸaтo в нaй-

тънĸaтa чacт тe ca 7,7 милимeтpa, 

в нaй-дeбeлaтa 12,1 милимeтpa. 

Злaтнитe мeдaли имaт нaд 6 гpaмa 

злaтнo пoĸpитиe въpxy чиcтo cpeбpo, 

cpeбъpнитe ca изpaбoтeни изцялo oт 

cpeбpo, a зa бpoнзoвитe e изпoлзвaнa 

cплaв oт 95% мeд и 5% цинĸ.

Цялостна продуктова линия за 

интелигентни домове пуска на 

пазара компанията Tilt, извест-

на по-рано като MySmartBlinds. 

Сред новите продукти правят впечат-

ление умните щори за прозорци със 

слънчева енергия, които автоматично 

се отварят или затварят в зависимост от 

температурата и други фактори. Те мо-

гат да бъдат контролирани с помощта 

на смартфон чрез Bluetooth връзка.

Приложението позволява на потре-

бителя да избере настройки, които 

пестят енергия. Щорите или завесите 

автоматично се затварят, когато стаята 

стане твърде гореща, за да се намали 

натоварването на климатика. Самите 

щори се захранват от слънчеви панели.

Друга функция на интелигентните 

щори Tilt е да възпират крадците, 

когато собственикът на къщата е 

далеч – например на почивка. Тъй 

като щорите се затварят и отварят от 

време на време, крадецът може да 

реши, че в къщата има хора и така да 

се откаже от обира.

С ново устройство: Apple ще копира 
човека в допълнена реалност

Олимпийски Олимпийски 
медали от медали от 
рециклирани рециклирани 
смартфонисмартфони

Умни щори Умни щори 
пестят и пестят и 
пазят от пазят от 
крадцикрадци

То ще е с формата на очила То ще е с формата на очила 
с два дисплея и множество с два дисплея и множество 
сензорисензори
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Б
олката е изнервяща, изморя-
ваща и изтощаваща. Тя може 
да парализира тялото, мозъка 
и деня ни. За да не се случва 

това, често прибягваме до хапчето. То 
е първата ни реакция за избягване на 
неприятните усещания. Но има ли и 
друг начин?

Физическата активност има успоко-
яващ ефект върху всички патологии, 
предизвикани или усложнени от стреса. 
Натоварването трябва да става посте-
пенно и е свързано с по-добро позна-
ване на собственото тяло. Само след 
половин час тренировка в организма 
започват да се отделят ендорфини 
– хормони на удоволствието, които 
действат като естествено обезболява-
що. Ефектът от спорта се забелязва бър-
зо, но най-добре е да бъде практикуван 
продължително и редовно.

Изберете тази спортна дисциплина, 
която ви допада и отговаря на вашите 
нужди. Не бива в никакъв случай трени-
ровките да ви причинят допълнителни 
болки. Най-добър ефект имат 

плуването и водната 
гимнастика

тъй като водата улеснява движенията. 
Благотворни са също ходенето пеша, 
леката гимнастика, танците. Спортът 
изобщо води до овладяване на болките 
и хармонизиране на тялото и духа.

Здравият сън е от основно значение 
за доброто състояние на организма. 
Безсънните нощи водят до усилване на 
болките. Най-важното е да се възста-
нови естественият ритъм, за да може 
тялото да си отпочине. Избягвайте 
дейностите, пораждащи напрежение, 
както и обилното хранене, преди да 

се отправите към леглото. 
Ако сънят не идва веднага, 
помогнете си с релакси-
ращо дишане. Приемът на 
приспивателни лекарства 
може да бъде само вре-
менен и не е окончателно 
решение на безсънието. 
По-добре се доверете на 
билки като валерианата и 
лайката – изпивайте чаша 
отвара два часа преди ляга-
не. Тези билки съществуват 
и под формата на капсули. 
Те улесняват заспиването, като ни спес-
тяват трудното събуждане, характерно 
за приспивателните.

Храната идва на помощ
Това, което ядем, е в пряка връзка 

с усещането за болка. Най-добрата 
стратегия е да се пие много вода, за 
да се намали болезнеността в ставите 
и мускулите. Повечето храни водят 
до висока киселинност в организма, 
която може да бъде неутрализирана с 
редовната консумация на зеленчуци. 
Есенциалните мастни киселини омега-3 
успокояват възпалителните процеси 
в тялото – те се намират в достатъчно 
количество в рибата, зехтина и рапич-
ното масло. Необходимо е обаче да 
се намали приемът на омега-6 мазни-
ните, защото в по-голямо количество 
те благоприятстват възпалението на 
тъканите. Олигоелементите мед, злато 
и сребро са ефикасни срещу възпали-
телните процеси, а манганът успокоява 
хроничните болки.

Фитотерапията също е сред ефикас-

ните методи за ефикасно облекчаване 
на болките, но при условие че лечение-
то се спазва стриктно и продължава 
определено време. Важно е също да се 
знаят оптималните дози. За ставни бол-
ки и зъбобол няма по-добро растително 
средство от бялата върба. Тя помага 
също при температура и мигрена. Може 
да се приема под формата на капсули – 
от 3 до 6 на ден в зависимост от силата 
на болката. 

Бялата върба действа като 
аналгетик

благодарение на съдържащия се в 
кората й салицил, който в организма 
се превръща в салицилова киселина. 
Избягвайте едновременно с билката да 
приемате аспирин, за да не се стигне до 
предозиране. Арниката се използва при 
болки, причинени от удар. Против миг-
рена помагат свежите ментови листа, 
поставени като компрес на слепоочи-
ята. Ароматните масла от дафиново дър-
во, евкалипт или босилек имат силно 
изразен ефект против болки и спазми.
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Болката: Можем ли да я Болката: Можем ли да я 
преборим без хапче?преборим без хапче?
Първата ни мисъл винаги саПървата ни мисъл винаги са
лекарствата, но има и друг начинлекарствата, но има и друг начин
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С
ветовната здравна органи-
зация излезе с предупреж-
дение към пушачите да не се 
опитват да откажат пушенето 

с електронни цигари, защото те също са 
вредни.

Устройствата, захранвани с батерии, 
които позволяват на пристрастените 
към никотина да го вдишват чрез ни-
котинови течности, стават все по-попу-
лярни в целия свят. Това предизвиква 
тревоги сред здравните власти в много 
страни. 

“Електронните цигари „без съмнение 
са вредни” и трябва да бъдат подложе-
ни на регулации”, обявиха от СЗО.

Макар вдишването да излага по-
требителите на по-ниски нива на 
токсини от тютюнопушенето, според 
организацията устройствата все още 
представляват „рискове за здравето” на 
потребителите.

„Въпреки че специфичното ниво на 
риск, свързано с ENDS (електронни 

системи за доставяне на никотин) все 
още не е окончателно оценено, ENDS 
несъмнено са вредни и следователно 
трябва да бъдат предмет на регулира-
не”, казва СЗО в нов доклад за глобална-
та епидемия от тютюнопушенето.

Има и „недостатъчни доказателства” 
в подкрепа на твърденията за тяхната 
ефективност при отказването от пу-
шенето, допълват от здравната орга-
низация. Оттам са констатирали, че в 
повечето страни, в които електронните 
цигари са разпространени, повечето им 
потребители ги използват 

едновременно с 
традиционните цигари

което води малък или никакъв ефект. 
През последните години големите 

тютюневи компании агресивно про-
дават електронни цигари и нагрявани 
тютюневи изделия, тъй като търсят 
нови клиенти.

Те твърдят, че такива продукти са да-

леч по-малко опасни от традиционните 
цигари и могат да помогнат на някои 
пушачи напълно да преминат към „по-
безопасни” алтернативи.

Но СЗО предупреди, че дезинформа-
цията, разпространявана от тютюневата 
индустрия относно електронните цига-
ри, е „настояща и реална заплаха“.

На фона на притесненията от ефекта 
им върху здравето ограниченията за 
използването на електронни цигари 
по света се увеличават. През миналия 
месец Сан Франциско забрани продаж-

бата и производството на продуктите, 
които за разлика от тютюневите цигари 
не изгарят.

Необходими са повече усилия, 
за да се помогне на пушачите да се 
откажат, каза СЗО в доклада, като 
отбеляза, че „30% от населението 
на света има достъп до подходящи 
услуги за отказване от тютюна” като 
консултиране, горещи телефонни 
линии и медикаменти.

Без помощ само 4% от опитите да се 
спре тютюнопушенето са успешни.

СЗО: Електронните цигари СЗО: Електронните цигари 
са вредни, спрете ги!са вредни, спрете ги!
Според организацията Според организацията 
няма доказателство, няма доказателство, 
че помагат да се спре че помагат да се спре 
пушенетопушенето
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С 
куче на плажа! Разбира 
се, кой не иска да е с че-
тирикракия си приятел и 
по време на ваканцията, 
когато цялото семейство 
може да се весели на 

воля в пясъка и край морето. 
Ако и вие сте сред тези, които са ре-

шили да заведат домашния си любимец 
на плажа, имайте предвид, че трябва да 
му осигурите чадър, под който кучето 
да стои на сянка, съветват ветеринари.

Задължително трябва да има и пряс-
на вода за него, а ако е много горещо, 
намокрете и лапичките му. Освен това, 
ако домашният ви любимец е от тези, 
които много обичат да се въргалят в пя-
съка, е хубаво след почивката да мине 
на преглед при ветеринарен лекар. 
Защото трябва да се провери дали този 
пясък не е влязъл в ушите или да не е 
направил други бели. В никакъв случай 

пясъкът и морската вода 
не са за ядене

и пиене. Както стопаните пазят деца-
та си да не пият вода от морето и да не 
ядат пясък, така трябва да контролират 
и животното си да не го прави, съветва 
ветеринарят д-р Надежда Цурева. Ето и 
най-честите въпроси, на които тя дава 
отговор през лятото.

Трябва ли след плаж кучето да бъде 
къпано с шампоан?

Ако животното е влизало в солената 
вода, след плаж то може да бъде из-
плакнато със сладка вода. Не е необхо-
димо да бъде къпано с шампоан. Това 
по-скоро би имало изсушаващ ефект 
върху кожата му. Но е важно след плаж 
да бъде изкъпано, а козината – изсуше-
на. Защото има типове козина, които за-
държат влагата прекалено дълго време 
и това може да доведе до проблеми.

Нуждае ли се домашният любимец от 
UV защита?

Зависи каква порода е. Китайското 
голо качулато куче определено се нуж-

дае. Има разработени специални слън-
цезащитни кремове за такива породи, 
които са без козина. Такива домашни 
любимци задължително се мажат преди 
плаж или се обличат с дрешка. За ос-
таналите – козината е достатъчна като 
предпазно средство.

Какво трябва да направим, ако кучето 
ни получи топлинен удар и какви са 
симптомите?

Първите признаци на топлинния удар 
са т.нар. тахипнея – животното започва 
да диша учестено и по-трудно си поема 
въздух. Усилва се и слюноотделянето, 
зачервяват се всички видими конюнк-
тиви, а когато пипнем кучето – то е дос-
та топло. При тези симптоми домашният 
любимец трябва да се занесе на сянка, 

да се осигури свеж и прохладен въздух, 
ако имаме под ръка кърпи, трябва да 
ги намокрим със студена вода и да ги 
сложим на тялото му там, където няма 
толкова козина – слабините, корема, 

лапите, ушите, муцуната
Вода се дава само ако кучето пожелае 

да пие. Стопанинът обаче трябва да 
внимава да не дава прекалено много 
вода, защото кучето може да повърне. В 

зависимост от тежестта на прегряване-
то животното трябва да бъде заведено 
и при ветеринарен лекар.

Лятото е прекрасно за разходки с 
кучето и в планината. Можем ли да го 
пуснем да тича на свобода?

Това е много интересна тема и търпи 
обширни дебати. По принцип, ако 
водим кучето си в планината на места, 
които са резервати, е добре то да бъде 
на повод, за да не изплаши дивите 
животни и птици, които обитават тези 
местности, съветва д-р Цурева. Особе-
но ако е в период на гнездене на някои 
птици, кучето може да ги прогони и 
това да се отрази на баланса на екоси-
стемата. Така че е хубаво при планински 
разходки да контролираме домашния 
си любимец. Трябва да внимаваме 
откъде минава, защото може да има 
змии. С водоемите също трябва да се 
внимава, защото има по-бързи течения, 
има водопади и т.н.

С куче на плажа: 
Осигурете му 
чадър и 
вода

Ако породата го изисква, не се колебайте Ако породата го изисква, не се колебайте 
да му осигурите UV защитада му осигурите UV защита
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Т
е бяха богати, имаха пла-
нове, инвестираха смело и 
чертаеха бляскаво бъдеще 
за поколения свои наслед-
ници напред. Но заради 
лош късмет, неопитност 

или ненаучени уроци загубиха всичко. 
Най-богатите фамилии в САЩ трупат 
богатството си в началото на ХIХ век, 
когато е едновременно трудно, но и 
лесно заради ентусиазма на времето.  
Семейство Рокфелер забогатява, след 
като Джон Д. Рокфелер намира петрол, 
а Леви Щраус става богат, след като съз-
дава джинсите като работни панталони 
в дните на Златната треска.

Няколко поколения по-късно обаче 
някои от най-големите семейни бо-
гатства се изпаряват заради игрите на 
съдбата.

Обикновените хора може и да нямат 
милиони за губене, но въпреки това 
могат да се поучат от грешките на тези 
някога заможни фамилии, пише Yahoo 
Finance.

Ето как пет от най-богатите фамилии 
в САЩ изгубиха своето състояние:

Фамилията Вандербилт
Фамилията Вандербилт някога е била 

най-богатата в САЩ, но в рамките на 
няколко поколения успява да изхарчи 
огромни средства за скъпи луксозни 
придобивки като класически предме-
ти на изкуството, огромни имения и 
хазарт.

Водещият от CNN Андерсън Купър 
е шесто поколение представител на 
фамилията и син на Глория Вандербилт, 
която почина наскоро. Той казва, че 
майка му му казала отрано, че „няма 
попечителски фонд”.

Днес някогашното богатство на 
семейството продължава да живее чрез 
множеството й дарения на американски 
институции и чрез университета „Ван-
дербилт“ в Нешвил, Тенеси.  Изводът е 
ясен – независимо колко пари има, чо-
век трябва да контролира разходите си, 
да бюджетира и да инвестира мъдро.

Фамилията Клуге
Джон Уърнър Клуге е телевизионен 

магнат, който оглавява класацията на 
най-богатите американци на Forbes 
през 1987 г., след като продава телеви-

зионните канали на своята компания 
Metromedia за 4 млрд. долара.

Сега тези канали са собственост на 
21st Century Fox и са в основата на теле-
визионната мрежа Fox такава, каквато 
хората я познават днес.

За съжаление семейното богатство е 
разделено и в крайна сметка прахоса-
но, когато семейство Клуге се развеж-
да. Бившата съпруга на Клуге – Патри-
ша, сключва споразумение, според 
което получава по 1 млн. долара на 
година, както и имението с площ от 200 
акра, където двамата живеели.

Заради неправилната си преценка 
да инвестира всичките си пари в лозя 
и производство на вино тя натрупва 
сериозни задължения и имението й е 
поставено под запрещение.

Лозята, винарната и земята бяха 
купени през 2012 г. на безценица от 
Доналд Тръмп, който впоследствие 
придоби и имението.

Фамилията Хартфорд
Това семейно богатство е натрупано 

от Джордж Хънтингтън Хартфорд, който 
превръща компанията си Great Atlantic 
& Pacifi c Tea Co. (A & P) от малка верига 
магазини за чай и кафе в първата вери-
га хранителни магазини в САЩ.

От Wall Street 
Journal преди 
време описват A 
& P като Walmart 
преди Walmart, 
като до 1965 г. това 
е най-голямата 
компания за тър-
говия на дребно в 
САЩ.

Когато Хънтинг-
тън Хартфорд 
обаче наследява 
семейното богатство и доходи в размер 
на 1.5 млн. долара годишно, той прахос-
ва по-голяма част от него чрез неуспеш-
ни бизнес начинания и разточителен 
начин на живот.

След като е развивала дейност в про-
дължение на 156 години, A & P затваря 
и последния си магазин през 2015 г. 
Хартфорд фалира и изживява послед-
ните години от живота си в скромен 
дом на Бахамските острови.

Фамилията Пулицър
Известната награда Пулицър е 

създадена от Колумбийския универ-
ситет с пари, дарени от патриарха на 
тази фамилия Джоузеф Пулицър. Той е 
имигрант от Унгария, който изгражда 

издателската си империя от нулата.
Внукът на Джоузеф – Питър Пулицър, 

е първият, който повежда семейното 
богатство към небитието. Неговата фер-
ма за цитрусови плодове във Флорида 
е под заплаха от запрещение, след като 
болест съсипва дръвчетата.

Въпреки че  според документите от 
бракоразводното му дело състояние-
то на Питър Пулицър възлиза на 25 
млн. долара, в крайна сметка се налага 
мъжът на неговата бивша съпруга да го 
спасява, като взема нов ипотечен заем, 
използвайки фермата като обезпечение.

Фамилията Стро
Германският имигрант Бернхард Стро 

идва в САЩ през 1850 г. със 150 долара 
и рецепта за бира в джоба си. Когато е 
едва на 28 години, Стро създава своята 
пивоварна в Детройт.

До 1865 г. той вече е разширил биз-
неса си значително и е преименувал 
компанията си на Lion’s Head Brewery.

Синовете на Стро продължават да 
разрастват бизнеса и до 80-те години на 
миналия век пивоварната вече е третата 
най-голяма в САЩ, а семейното богат-
ство достига 700 млн. долара. За съжа-
ление компанията използва дълг, за да 
разширява дейността си, а конкурен-
цията от страна на американски марки 
като Coors в крайна сметка я убива.

Въпреки че Стро се опитва да съз-
даде нови продукти като специални и 
безалкохолни видове бира и опитва да 
разшири дейността и извън САЩ, ком-
панията в крайна сметка е придобита от 
по-голяма марка.

Те бяха сред най-богатите,Те бяха сред най-богатите,
но загубиха всичконо загубиха всичко

Ето как едни от най-състоятелните Ето как едни от най-състоятелните 
фамилии в САЩ изгубиха състоянието сифамилии в САЩ изгубиха състоянието си

Фамилията КлугеФамилията Вандербилт

Имението Вандербилт на 5-о авеню в Ню Йорк
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☺ � �
Мъж към жена си:
- Цял месец ми пилиш на главата за 

обувки кат’ на Ванчето, взех ти ги, ’що 
сега не ги носиш?

- ’Щото Ванчето има същите...
☺ � �

В ресторанта:
- Не консумираме млечни продукти, 

яйца, месо, глутен... Какво ще ни посъ-
ветвате да си поръчаме?

- Такси...
☺ � �

Оръжието на жената – това е нейната 
красота! Ама, много пари отиват за 
превъоръжаване бе...

☺ � �
В ресторанта:
- Добър ден, ние сме вегани - какво 

ще ни препоръчате от менюто?
- Зад вратата има един фикус...

☺ � �
- Скъпа, мисля, че имаш любовник!
- Ти луд ли си бе?! На още един да 

пържа тиквички...
☺ � �

Иване, ти вземане-даване с КАТ имал 
ли си?

- Вземане не съм имал...
☺ � �

2080 година. Връщаш се вкъщи от 
екскурзия до Марс.

Сваляш екзоскелета, казваш на вана-
та да се напълни.

Телепортираш се в хола. Копираш 
от мозъка спомените и качваш снимки 
във Фейсбук. Накрая влизаш във вана-
та, а водата ледена!!!

“Топлофикация” пак прави профи-
лактика...

☺ � �
На брега на остров с канибали 

океанът изхвърля списание „Плейбой”. 
Двама го разглеждат внимателно и 
единият казва възхитено:

- Ей, много са напред с менюто тия!
☺ � �

- Дядо, дядо, вярно ли е, че слонове-
те могат да летят?

- Не, не могат.
- Ама в Москва казаха, че могат.
- Аааа... Амиии, като се наложи, прех-

върчат по малко...
☺ � �

Двама рибари се хвалят със подви-
зите си.

- Аз веднъж хванах толкова голяма 
риба, че не намерих кантар, който да 
може да я претегли!

- А аз хванах такава риба, че само 
снимката й тежеше две кила!

☺ � �
Кралят влезнал в спалнята на кралица-

та, видял как шутът я чука и възкликнал:
- Е много смешно!!!

☺ � �
- Миличък, тя май не се грижи за теб 

добре след сватбата , не ти готви , не те 
храни... ще отслабнеш....

- Мамоо, сватбата беше вчера !
☺ � �

Чета на входа на басейна:
- Вход само със плувна шапка!
Влязох само с плувна шапка - изгони-

ха ме!
☺ � �

- Мило, би ли погледнал дали не съм 
паркирала много далеч от тротоара. 

- От левия или от десния?

☺ � �

Часът бил 00:00 ч в полунощ. Той 
все още бил на компютъра. Тя чакала, 
чакала и не издържала. Съблякла се и 
се приближила към него. А той я погле-
днал и казал:

- Компютъра ли ти трябва? След мал-
ко....че ще ме убият!

☺ � �
Слизайки от ТИР-а магистралната 

пеперуда се обърнала към шофьора:
- Ми, айде... и да оздравяваш бързо!

☺ � �
Тираджия станал катаджия. Сложили 

го в смяна с опитен служител, за да се 
учи. Изпращат ги на смяна с радара. 
По някое време минава шефът и пита 
опитния служител:

- Как е? Всичко наред ли е?

☺ � �
- Как ще е наред?! Аз стоя с радара, 

а той седи в колата и мига на дълги 
светлини!

☺ � �
Французин, американец и българин 

тираджии си говорят. Американецът се 
хвали:

– Къщата ми е в едно равно поле, 
като се прибирам, надувам клаксона и 
като се прибера – камината запалена, 
яденето във фурната, а жената и децата 
ме чакат на верандата.

– А моята къща е на един висок баир! 
– казал французинът. – Като се приби-
рам, пускам дългите светлини и като 
вляза вкъщи, шампанското е отворено 
и жената ме чака гола на леглото.

– Аз пък – казал българинът – живея 
в една долчинка. Като се прибирам, 
спирам двигателя и пускам надолу по 
инерция. Като стигна, излизам тихичко 
от камиона, изключвам бушоните, взе-
мам бухалката и отивам да чакам пред 
прозореца на спалнята – досега само 
един ми избяга… 

☺ � �
Тираджия, металист и програмист 

решили да се надпиват с бира. Пили 
каквото пили, тираджията се отказал. 
Програмистът и метълистът продължи-
ли, ама в един момент се оказало, че и 
двамата не могат повече, но са изпили 
поравно. Метълистът се напънал и 

изревал „МЕТЪЛ ФОРЕ-
ВЪР” и гаврътнал още 
една халба. Той погле-
днал към програми-
ста с усмивка, доволен от 
победата си, и казал:

- Ами сега?
Програмиста отговорил:
- Сега включвам виртуалния 

стомах. Барман, дай още една 
каса!

☺ � �
Катастрофа на магистралата. Челен 

сблъсък между кола и тир. Водачът на 
колата е младеж без опит. Катаджията 
недоумяващо:

- Господа, как на магистрала с 3 плат-
на в една посока успяхте да се блъснете 
челно?

Младежът:
- Господин сержант, извинете, нямам 

опит, мислех, че ще се промъкна.
Шофьорът на тира:
- Шефе, аз 40 години съм зад волана, 

при мен не можеш да се промъкнеш.

☺ � �

Магистрален паркинг, няколко тира 
паркирани, на чешмичката на паркинга 
стар тираджия си налива вода. До него 
спира лека кола и отвътре шофьорът 
го пита:

- Извинете, а водата добра ли е за 
пиене?

- От 10 години съм тираджия и само 
оттука си наливам. Едни рога само дето 
ми пораснаха, инак нищо ми няма!

☺ � �
След като се обърна ТИР на магистра-

лата, ядосан на съвещание на Минис-
терския съвет Бойко Борисов заявил:

- Отменям всички досегашни обръ-
щания на тирове.

☺ � �
Стои тираджия на паркинга. Пригот-

вил си е ядене, седи в кабината и яде. 
Минава едно куче:

– Здрасти, колега!
– Абе, къв колега съм ти аз?! Ти си 

куче, аз съм шофьор... човек.
– Ти кажи - живееш в будка, ядеш 

от пластмасова чинийка, пикаеш на 
гумата. Имаш си и собственик. Така сме 

и ние.

☺ � �
Късна нощ. Магистрала. За да не зас-

пи, шофьорът на ТИР включва радиото. 
Водещият на предаването говори:

- А сега излъчваме за тези, които не 
спят!…

Включва се запис и монотонен глас:
- Една овца прескочи оградата, втора 

овца прескочи оградата, трета овца…

☺ � �
Още от надписите в асансьора на бло-

ка тираджията Пешо разбра, че жена му 
Мара не е била примерна, докато той е 
бил на път…

☺ � �
Не й върви на Станка и това е. Мъжът 

й моряк в океанския риболов, любовни-
кът й тираджия.

☺ � �
Български тираджия на дълъг курс до 

Финландия. Лови риба и хваща златната 
рибка, а тя му се примолва да я пусне в 
замяна на едно желание.

- Искам прав път от тук до България!
- А, това не го мога, пожелай си друго!
- Искам, докато сме на път, шофьор-

ските жени да не могат да изневеряват!
- С колко платна да е пътят? 

☺ � �
Двама полицаи се зачели в едно 

табло пред кожно-венерологическия 
диспансер. Там съобщавали рисковите 
групи за заболяване от сифилис. 

На първо място - тир шофьори. 
На второ място - артисти. 
На трето място - полицаи и т.н. 
Единият полицай попитал: 
- Какво е това сифилис? 
Другият отговорил: 
- Ей заради такива тъпаци като тебе 

сме на трето място...

☺ � �
Кара си един тираджия камиона и 

гледа на пътя - стопаджийка. С едната 
ръка маха, с другата държи дамаджан-
ка. Спира тира и я качва.

- Ти какво, ракийка ли си носиш?
- Не, бензин.
- Ха, че за какво ти е бензин, като се 

движиш на стоп?
- Знам ви аз вас шофьорите! Още на 

първата горичка и ви свършва бензинът. 

☺ � �
- Напишете писмо на човека, който ви 

дразни, и после го изгорете.
- Добре, ама с писмото какво да правя???

☺ � �
Уртепах три женски мухи и една 

мъжка!
- Ама ти как ги позна коя е мъжка и 

коя е женска?
- Трите бяха на огледалото, едната - 

на шишето с ракия!

☺ � �
Аз обикновено не спя с мъже на 

първа среща....Ма тоа път кво ми стана - 
заспала съм!

Винаги се уча от 

грешките на хо-

рата, които са се 

вслушали в съве-

тите ми...

Виц в снимка

КОГАТО НЕ СИ УСПЯЛА ДА 
ОТСЛАБНЕШ ЗА МОРЕТО
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ДЖИНДЖИФИЛОВА 
ЛИМОНАДА

МЕНТОВ СИРОП 

Продукти
» 2 лимона;
» 2 с.л. мед;
няколко листа мента;
» 1-1,5 л вода;
» ситно нарязан джин-
джифил - корен.

Б
В леко хладка 200 мл вода разтворете 
меда. В чопъра с 50 мл вода разбийте 
ментата и джинджифила. Прецедете с 
цедка в кана. Прибавете разтворения 

мед и долейте още 800 мл вода - може и газира-
на.

Поднесете охладена, с лед и резенче лимон.

Продукти
» 2 големи букета 
прясна мента;
» 2 лимона;
» 2 лайма;
» 2 кг захар;
» 4 л минерална 
или филтрирана 
вода;
» зелена сладкар-
ска боя на върха 
на ножа.

И
змиваме ментата в дълбок съд със студена 
вода няколко пъти. Не се кисне във вода при 
миене, защото рискуваме да „изпуснем” цен-
ните аромати. Нарязваме билката с кухнен-

ска ножица през около 3-4 см. Засипваме със захарта. 
Нарязваме лимоните на кубчета и ги прибавяме към 
захарта и ментата. Смачкаме съставките.

Добавяме и водата, която е минерална, защото 
хлорът в чешмяната променя вкусовите качества. 
Покриваме съда с памучна кърпа.

Разбъркваме и изстискваме с ръце съставките през 2 часа.
На другия ден прецеждаме през марля, оцветяваме 

със сладкарска боя и наливаме в подходящи буркан-
чета. Стерилизираме за 5 минути.

Напитката поднасяме добре охладена, с резенче 
лимон и листенце мента. Да ви е сладко!  ЦветиДа ви е сладко!  Цвети

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Ангажимент, „АВО”, Абака* Домат, Болярин, Сол* Полилей, Житар, 
Лиеж* Дол, Мак, Копейка* „Али”, Гопак, Радий* Ано (Жан Жак), Закон, Кала, Нота* 
Взвод, Зол, Задача, Кат* Манеж, Скандий, Биози* Жар, Боб, Амаро, Пулт* Бекар, 
Оми, Калиопа* Кавалер, Касик* Лишей, Гаф, Тения, Пап* Венец, Бараж, „Йов”, 
Волт* Зев, Ламар, Берма* Щих (Михаел), Бюрек, Вит, Конт* Кулон (арл), Болид, 
Геров (Найден)* Историк, Галофоб, „Вела”* Томан, Колет, Мур (Деми), Тик* Петит, 
Вагон, Батак* Ген, Бизон, Букаи, Кил* Лом, Медал, Зарин, Гана* Бутик, Велен, Лоу 
(Джъд)* Хегемон, Домен, Хартия* Фелин, Юрист, Роба* Мария, Клуни (Джордж), 
Вана, Бие* Лан, Боаз, Стенд, Грах* Синап, рифт, ФИАТ, Исо  

ОТВЕСНО: Ендоплазма, Алези (Жан), Стегоцефали* Гол, Инвар, Винех, Тотем, 
Геран* Памид, ООН, Башев (Владимир), Комин, Белина* Жалон, Дебелец, Бурат, 
Мумия* Вител, Жокей, Люлин, Бетон* Газ, Бар, Барок, Видин, Кош* Феб, Кокос, 
Гамен, Казак, Юлар* Нож, Полка, Барак, Гогол (Николай), Друзи* Атлиман, АМО, 
Фар, Балон, Воин* Ятак, Знаме, Волен (Илия), Земсист* Дарак, Кадри, Пилот, 
Балет* Вир, Радио, Кей, Тиф, Бурен, ВЕФ* Бон, Калай, Канон, Домакин, Рани* 
Водач, Пасив, Бутан, ХОНДА* Мас, Пи, Абулия, Бог, РАИ, Лаба* Болейн (Ана), Илик, 
Венев (Стоян), Гора* Галий, Окото, Портрет, Каут (Дирк), Бри* Екстаз, Псалм, 
Оливин, Ишиас* Раджа, Атила, Пта, ВАК, Ламя, Ехо*

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.
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ОВЕН
Очакват ви 

запознанства с 
интересни хора. 
Те ще ви помог-
нат да разшири-
те кръгозора си, 
да промените 
мисленето си 
и да се изчис-

тите от негативните мисли. Бъдете 
безкомпромисни към хората, които са 
ви наранили в миналото. Пазете се от 
колеги, които са пречили на работата 
ви. В любовта разчитайте на собствена-
та си интуиция.

ТЕЛЕЦ
Изнервящи 

обстоятелства. 
Ще сте напрег-
нати, защото 
няма да можете 
да изпълните 
поставените 
си задачи. В 
любовта сте 

склонни към мимолетни връзки - доста 
нетипично за вас. Това може да доведе 
до обрат в живота ви. Вместо да се впус-
кате в рисковани ситуации, по-добре се 
отдайте на рутинните си задължения. 
Нови начинания не се препоръчват.

БЛИЗНАЦИ
Ще сте във 

вихъра си. 
Ще можете да 
изразите вашата 
креативност, 
идеи и фантазии. 
Доверете се на 
интуицията си - 

тя няма да ви излъже. Стремете се към 
новото и към промяната и забравете 
за миналото. Привързаността ви към 
старите традиции и предразсъдъците 
ви пречат да се отдадете напълно на 
настоящето. Подходящо време за при-
ключване на всичко започнато.

РАК
Ще се проти-

вопоставяте на 
всички огра-
ничения и на 
всеки, който се 
опита да застане 
на пътя ви. Не 
бъдете прекале-
но критични и се 

въоръжете с търпение. Вашето агресивно 
поведение ще доведе само неприятно-
сти. Опитайте се да се отдадете на повече 
почивка и на забавления с приятели. 
Мислете, преди да действайте, и ще 
избегнете проблемите. Всичко, което ви 
се случва, зависи от вас самите.

ЛЪВ
Ще впечатля-

вате с блясъка 
си и с добрия 
си външен вид. 
Въпреки това 
в личен план 
е време да се 
хармонизирате 

с половинката си, ако имате такава. 
Отношенията ви са разклатени и трябва 
да решите дали ще ги стабилизирате, 
или ще поемете по различни пътища. 
Тези от вас, които са сами, ще се радват 
на вниманието на околните и дори 
може да намерят подходящия човек. 
Късметът е на ваша страна.

ДЕВА
Подходящ пе-

риод за интелек-
туално и духовно 
израстване. Обо-
гатете се с нови 
знания, започ-
нете ново хоби 
и това ще ви 

усъвършенства дори в професионално 
отношение. Най-накрая ще намерите 
промяната, която търсите. Пред вас ще 
се отворят нови врати и възможности 
за себеизява. Тези от вас, които са сами, 
ще намерят човек, която отговаря на 
духовно ви състояние.

ВЕЗНИ
Възможност 

да преобър-
нате кармата 
си. Това ще се 
случи само 
ако замените 
намусената си 
физиономия с 

усмихната. Късметът ще е на ваша стра-
на - лесно ще печелите от всичко, с кое-
то се захванете. Оограничете разходите 
си. Купувайте само най-необходимото. 
Само така ще успеете да стабилизирате 
финансовото си положение до края на 
годината.

СКОРПИОН
Време ви е 

за отмора. Ако 
не си вземете 
почивка сега, 
ще започнете 
да дразните 
околните както 
на работното 

място, така и у дома. Психическата ви 
лабилност е голяма. Опитайте се да 
се научите да медитирате и да бъдете 
по-уравновесени. Изпълнени сте със 
страст, но внимавайте да не се опарите. 
Звездите не препоръчват да се впускате 
в нови начинания.

СТРЕЛЕЦ
Ново начало. 

Може би от 
доста време 
си мечтаете за 
промяна - най-
накрая звездите 
отварят пътя 
пред вас и 

вие ще можете да започнете каквото 
желаете. Ще бъдете доста импулсивни. 
Внимавайте да не нараните някого с 
поведението си. Успехът е хубаво нещо, 
стига цената за него да не е отдалеча-
ване от близките ви и от хората, които 
обичате.

КОЗИРОГ
Подвластни 

сте на емоциите. 
Това може да ви 
изиграе лоша 
шега. Опитайте 
се да контро-
лирате поне 
малко изблици-

те си. Възможно е да нараните хората, 
на които най-много държите, без да 
искате. Здравословното ви състояние е 
разклатено, това се дължи основно на 
емоционалната ви нестабилност. Може 
би ви е време за почивка и релакс.

ВОДОЛЕЙ
Звездите ви 

дават зелена 
светлина за 
действие. За-
вършете всички 
дейности, които 
сте започнали. 
Подпишете 

договорите и дайте ход на начинанията, 
които отдавна отлагате. В личните ви 
отношения също е време за ново начало. 
Самотните може да срещнат половинка-
та си, но не бива да прибързват с обеща-
нията за сериозна връзка. За голямата 
любов е нужно време и търпение. Здра-
вословното ви състояние е стабилно.

РИБИ
Най-накрая 

почивка. В лич-
ните отношения 
трябва да бъде-
те по-внимател-
ни. Може да сте 
обидили някои 
от най-близките 

ви и сега е време да се извините. На 
работното място поддържайте добри 
отношения с колегите си. Това ще ви 
донесе полза и в бъдеще. Финансовото 
ви и здравословното ви състояние са 
отлични.

Астрологична прогнозаАстрологична прогноза  
31 юли – 6 август 2019 г.31 юли – 6 август 2019 г.
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В
ъв времето на дигиталните 
технологии и смартфоните 
градските часовници вече 
не играят почти никаква 
роля. Но някои от тях са 
истински произведения на 

изкуството.

Часовникът на пражкото 
кметство

Астрономическият часовник на кмет-
ството в Прага от 1410 г. е шедьовър 
на готическата техника. Легендата раз-
казва, че след завършването му били 
избодени очите на неговия майстор – за 
да остане часовникът единствен в све-
та. И той действително е уникален. След 
деветмесечна реставрация часовникът 
с 12-те апостоли отново радва жителите 
и гостите на Прага.

Лондонският Биг Бен
Най-известната часовникова кула в 

Европа се намира в Лондон. Биг Бен 
обаче не е истинското име на кулата – в 
действителност тя се нарича Елизабет 
тауър. Биг Бен е 
най-голямата и най-
тежката от всички пет 
камбани на часовни-
ковата кула, които на 
всеки кръгъл час ог-
ласяват района. През 
следващите няколко 
години обаче Биг Бен 
ще мълчи – докато 
кулата е в ремонт.

Световният 
часовник в 

Берлин
Световният часов-

ник на Александер-
плац е от по-ново 
време. Той е постро-
ен по времето на ГДР 
от индустриалния 
дизайнер Ерих Йон 
и е открит през 1969 
година. На върха му 
се намира умален 
модел на Слънчевата 
система, а разполо-
женият отдолу цилиндър показва вре-
мето в 24-те времеви зони на Земята.

На три етажа
Един по-малко известен, но изключи-

телно интересен часовник са намира в 
търговския център „Европа“ в герман-
ската столица. Високият 13 метра хро-
нометър от 1982 година се извисява на 
три етажа и показва как тече времето. 
Нивото на зелената течност в големите 
топки вляво отмерва часовете, а малки-
те топки отдясно отброяват минутите.

Часовниковата кула в 
Берн

Няма как без Швейцария, когато става 
дума за часовници. Часовниковата кула 
от 1530 година е символът на столицата 
Берн. На всеки кръгъл час туристи-
те могат да наблюдават кратко шоу: 
кукуригането на петел, който пляска с 
криле, докато богът на времето Кронос 
преобръща пясъчен часовник.

Астрономическият 
часовник в Страсбург

Този часовник в катедра-
лата „Нотр Дам“ в Страсбург 
е ренесансов шедьовър и 
също е създаден от швейцарски часов-
никар. Всеки ден в 12,30 ч. фигурите са 
раздвижват – апостолите и символите 
на четирите възрасти: детето, юношата, 
възрастният и старецът. Всички те мина-
ват покрай смъртта.

Часовниковата кула в мюнхенското 
кметство

Два до три пъти на ден те демонстри-
рат своя танц: фигурите в часовникова-
та кула на мюнхенското кметство са в 
човешки ръст и представят две събития 
от историята на Мюнхен – сватбата на 
херцог Вилхелм V през 1568 година и 
танцът на бъчварите след една тежка 
чумна епидемия. Единственият моде-
рен елемент е това, че механизмът се 
задвижва от слънчеви панели.

Часовниковата кула в Грац
И този часовник в Австрия е све-

товноизвестен. Часовниковата кула в 
Грац е построена на хълм и се вижда 
отдалеч. Тук стрелките за часовете и 

минутите са разместени, защото пър-
воначално е имало само една голяма 
стрелка – за часовете, за да могат 
хората да я виждат отдалеч. Доста по-
късно се прибавя и малката стрелка за 
минутите.

Астрономическият 
часовник във Венеция

Астрономическият часовник на пло-
щада Сан Марко във Венеция показва 
не само времето, но и актуалната зодия, 
както и слънчевите и лунните фази. До 
последния ремонт през 1998 година 
пазачът е живял със семейството си в 
кулата. От 2006 година часовникът се 
охранява с модерна дигитална техника.

Часовникът „Анкер” във 
Виена

Невероятният часовник на Анкер е 
една от основните атракции на най-ста-
рия виенски площад „Хоер Маркт“. Той 
е построен в периода 1911-1914 г. по 

поръчка на застрахователната компа-
ния „Анкер” (котва), чиято централа се 
намира на това място. Часовникът, кой-
то е с диаметър 4 метра, е и мост между 
две съседни сгради. Той е изграден от 
един от най-известните майстори на се-
цесиона Франц Мачи е с дължина около 
10 метра и височината 7,5 м. В него 
са съчетани типичните за сецесиона 
плоски декоративни форми и пълзящи 
флорални мотиви в злато. Часовникови-
ят механизъм, дело на майстор Франц 
Моравец, и до днес впечатлява със 
своята точност.

На всеки час се появява различна 
бронзова фигура, съпровождана от орга-
нова музика. Над главите на фигурите е 
изписан съответният час с римски цифри, 
а над тях има скала, показваща минутите. 
Най-голямата атракция е на обяд в 12:00 
часа, когато всички дванадесет фигури 
излизат на „разходка” и така привличат 
любопитните погледи на туристите. Фигу-
рите са на 12-те най-влиятелни личности 
в историята на Австрия и Виена – о т 
римския император Марк Аврелий до 
императрица Мария Терезия.

Най-красивите часовници в Най-красивите часовници в 
Европа са истински шедьовриЕвропа са истински шедьоври

Въпреки че вече нямат същата роля като в Въпреки че вече нямат същата роля като в 
миналото, те още очароватминалото, те още очароват

Световният часовник в Берлин

Биг Бен в Лондон

Часовниковата кула в Мюнхен

Часовникът „Анкер” във Виена

Часовниковата кула в Грац

Астрономически часовник в Страсбург

Часовниковата кула в Берн
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В
печатляващото имение 
в Бевърли хилс, в което 
Дженифър Анистън и Брад 
Пит заживяха заедно след 
сватбата си, се върна на 
пазара. То се продава за 49 

милиона долара.
Брад и Дженифър сключиха брак 

през 2000 г. и живяха в имението до 
2006 г., когато се разведоха и го прода-
доха.

През 2001 г.. звездната двойка го за-
купи срещу 13,5 милиона долара – сега 
цената му е скочила повече от три пъти 
над първоначалната.

Имотът е построен през 1934 г. 

Голям е 12 000 кв. м

и разполага с 5 спални и 12 бани.
Официалната трапезария може да 

побере 20 гости, а кухнята разполага с 
мраморен отопляем под. Имението има 
зала за упражнения, както и бар, който 
може да се ползва и за гурме кухня.

На територията на имота има също и 
тенис корт, както и къща за гости. 

И тъй като имението е принадлежало 
на знаменитости, които имат нужда 
от лично пространство, то може да се 
похвали с възможността за влизане и 
излизане от различни входове от два 
вида улици.

Вижте имението, което някога е било 
любовното гнездо на Дженифър Анис-
тън и Брад Пит.

За $49 млн.: Продават За $49 млн.: Продават 
имението на Дженифър и Брадимението на Дженифър и Брад
То се намира в Бевърли хилс и То се намира в Бевърли хилс и 
разполага с 5 спални и 12 баниразполага с 5 спални и 12 бани
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Локална Работа
Цена US$ , 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

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

Chicago + suburbs

OFFICE ASSISTANT

Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, E-TRADE INC Heating 

and Air Conditioning located in Arlington Heights, IL 

is looking for offi  ce assistant. QuickBooks experience 

and good customer service is preferable. 2246221575 

№16593

LOOKING FOR CLEANING

Цена US$ , Зипкод 60504, Looking for people to clean 

houses and offi  ces. Minimal English, no experience 

needed. Aurora/Naperville areas. 8474362583 

№16621

TRUCKING DISPATCHER

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит търси 

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

Viber №16634

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ И ОО

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транспортана 

компания предлага работа за CDL class A шофьо-

ри и собственици на камиони! *Midwest Accounts! 

*Strong 24/7 Dispatch! *Намаления за гориво - до 

$0.70 / галон! *Предимно леки товари! *Direct 

Deposit всеки петък! Обадете се за повече инфо! 

***847-665-9273 или 847-483-8787*** №16636

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 

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

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

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
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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-

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

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

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

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

TERMINAL DO TERMINAL

Цена US$ , Зипкод 60016, Малка транспортна ком-

пания набира шофьори за работа TERMINAL TO 

TERMINAL Терминалите са в повечето големи градо-

ве на WEST COST и MIDWEST. Необоходим е double 

& triple. Коректни отношения. За повече инфо: 773-

747-0875 №16645

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 №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

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

TRUCK DRIVER

Цена US$ , Зипкод 33626, Jax T&L is hiring: 53” Dry 

Van Owner Operators/ Drivers Owner op make $1.35- 

$1.55 per loaded mile Company provides trailers and 

insurance Drivers make $0.50- $0.60 per mile with an 

option to lease a truck Minimum 2 years of driving 

experience Weekly direct- deposits 9045591904 

№16641

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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

APARTMENT FOR RENT 

Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60007, Price-1,200 USD. 

2 bedroom, 2 bathroom, 1100 sq. feet in Elk Grove 

Village. Heat and water included. First fl oor-patio. 

Fridge, microwave, dishwasher.The complex has a 

swimming pool and fi tness center. For contact call 

Konstantin at (347) 341-9737 №16644

2 СТАИ + 2 БАНИ 

Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60007, 2стаен 1008sqf на 

5511 Chateau drive,, Rolling Mds, 1ви етаж .Kухня с 

granite counter tops, stainless steel appliances , лами-

нат . Пералня в юнита . В блозост до Busse Woods, и 

Woodfi eld Mall , 1 парко място пред юнита и доста-

тъчно допълнителен паркинг Момчил 224-622-6604 

№16649

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

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

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

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 

31 юли - 6 август 2019 60-61
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Септември. +359879910861 №16518

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

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60194, Гледам деца в дома си в 

Hoff man Estate. Предлагам домашна храна, игри и 

забавления. Тел за връзка: 224 659 1156 №16635

HEATING AND COOLING
Цена US$ , Зипкод 60025, Климатици,фурниси,бой

лери,хладилни инсталации.Ремонт,инсталация и 

поддръжка.МИТКО 773-875-2689 №16638

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички 

видове Перални, Сушилни, Хладилници, Фризери, 

Съдониялни, Готварски и Микровълнови печки 

търсете Свилен 847-962-0242 №16639 
УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна и атрак-

тивна украса за партита, включваща обличане и де-

корация 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 съобразени с вашите идеи 

и бюджет, за да направят празника ви още по-неза-

бравим. Facebook@orpheuseventsdecor 2244339749 

№16632 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА

Цена US$ 0, Зипкод , Разнообразна и атрак-

тивна украса за партита, включваща обли-

чане 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 съобразени 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

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

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

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

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2007 VOLVO TRUCK
Цена US$ 15,000.00, Зипкод 60193, 2007 volvo 

semi truck 1150000 miles, big sleeper, d12 engine, 

automatic transmission. Longer body. Good condition. 

7085069085 №16642

VOLVO 670 2007
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Продавам VOLVO 

670 2007г. Отлично състояние, готов за работа, 

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

дръжката DYNO TEST може да се направи, мили 

– 1,320,000 Цена - по договаряне Светлин (708)261-

9099 №16647

DRY VAN FOR RENT
Цена US$ 650.00, Зипкод 60103, 2019 Vanguard dry 

van for rent 2247241694 №16637

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

INTERNATIONAL PROSTAR 
2011-CUMINS
Цена US$ 18,200, Зипкод , Продава се International 

Prostar 2011-Cumins eng.,640 k miles,всички гуми 

нови,инвертер,печка,напълно обслужен с регис-

трация - 18 200 $,телефон за връзка 702-305-4676 

№16643 

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

COAST TO COAST

TRAILER -VANGUARD , 
Цена US$ 16,500.00, Зипкод 60008, For sale 

Vanguard trailer dry van -2015 very good condition 

ready to use need more info tel 847 254 2504-Emil 

8472542504 №16496
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К
убрат Пулев и неговият екип 
внесоха официална петиция 
в Международната боксова 
федерация (IBF), в която се 
иска шампионът Анди Руис 
да отложи реванша си с 

Антъни Джошуа и да се изправи веднага 
за защита на титлата на организацията 
срещу българина.

В петицията се обяснява, че Кубрат е 
спечелил правото си на незабавен мач, 
като е спечелил два елиминационни мача 
на IBF (на 27 октомври 2018 г. срещу № 3 
в ранглистата на IBF Хюи Фюри и на 7 май 
2016 г. срещу бившия шампион и претен-
дент Дерек Чисора) и е активен срещу 
сериозни съперници. На 23 март Пулев 
нокаутира Богдан Дину, № 14 в ранглиста-
та на Световната боксова асоциация.

Пулев трябваше да се изправи срещу 
Антъни Джошуа на 28 октомври 2017 г. 
в Кардиф, но бе спрян от контузия. След 
това Джошуа победи с технически нокаут 
заместника му Карлос Такам и се би с 
още двама претенденти, преди да загуби 
колана на IBF и останалите си титли през 
юни от Руис, без да се изправи срещу 
българина.

Въпреки че Пулев отново е официален 
претендент, промоутърът на Джошуа Еди 
Хърн обяви, че той и неговият клиент 
смята да се възползват от клауза в дого-

вора за незабавен реванш срещу Руис.

“Чакахме достатъчно. 
Времето дойде!”

обяви промоутърът Боб Аръм, осно-
вател и изпълнителен директор на Top 
Rank, която държи правата на Пулев 
заедно с Epic Sports. “Анди Руис е 
задължен да се бие с претендента на IBF 
Кубрат Пулев”, допълни той.

Кобрата обясни, че е бил готов да 
излезе срещу Антъни Джошуа през но-
ември и сега няма търпение да се бие 
с Анди Руиз. “Ще се бия с него където 
поиска. Заради това този мач трябва да 
стане”, каза Пулев.

“Еди (Хърн, мениджърът на Джошуа, 
бел. ред.) си управлява титлата при 
свръхтежките, все едно му е частно 
предприятие”, каза Ивайло Гоцев от Epic 
Sports.

“Два месеца минаха, откакто се 
спука балонът “Джошуа”. Няма подпи-
сан договор за реванш, само някакви 
брътвежи на Еди Хърн къде ще се играе 
мачът. Няма и дата. Еди Хърн бе говорил 
с нас за мач на “Уембли” през ноември, 
а сега Анди Руиз му развали плановете. 
Анди е ново лице при свърхежките и 
ние уважаваме неговите способности. 
Руиз срещу Пулев ще бъде невероятен 
мач”,каза още Гоцев.

Кубрат Пулев поиска Кубрат Пулев поиска 
незабавен мач с Анди Руиснезабавен мач с Анди Руис

Българинът и екипът му внесоха Българинът и екипът му внесоха 
официална петиция в IBFофициална петиция в IBF
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“Жокера” с Хоакин Финикс на 
кинофестивала във Венеция
С

упергеройският филм 

„Жокера” с Хоакин Финикс 

в ролята на отколешния 

враг на Батман ще е в 

основната конкурсна програма на 

кинофестивала във Венеция.

Директорът на фестивала Алберто 

Барбера каза, че режисьорът Тод 

Филипс подхожда „напълно неочак-

вано” към историята за Батман. Във 

филма участва също Робърт де Ниро.

В конкурсната програма за 

наградата „Златен лъв” са 21 филма. 

Сред другите интересни заглавия 

са „Пералнята” (The Laundromat) на 

Стивън Содърбърг с Мерил Стрийп, 

Гари Олдман и Антонио Бандерас, 

„Към звездите” (Ad Astram), в който 

Брад Пит е в ролята на астронавт, 

„Историята на един брак” (Marriage 

Story) на режисьора Ноа Баумбак 

с Адам Драйвър и Скарлет Йохан-

сон. Филмът на Роман Полански 

„Аз обвинявам” (J’accuse) за делото 

„Драйфус” също е в основната кон-

курсна програма.

Финалът на „Игра на тронове” 
няма да се променя
П

ризивите на фенове на 

сериала „Игра на тронове” 

да бъде заснет допълни-

телен материал от финал-

ния му сезон останаха напразни. 

Програмният директор на телеви-

зия НВО Кейси Блойс заяви, че не 

се обмисля сериозно възможността 

да се заснеме отново финалът на 

въпросната история, който според 

някои фенове и критици е разоча-

роващ.

Всъщност номинациите за на-

градите „Еми” по-рано този месец 

не бяха повлияни от въпросните 

призиви – „Игра на тронове” получи 

рекордните 32 номинации.

Телевизия НВО ще се опита да 

съхрани жив интереса на феновете 

и към нов сериал, в който дейст-

вието предхожда случващото се 

в „Игра на тронове”. „Снимките на 

първия епизод от новия сериал 

наскоро приключиха в Белфаст – 

отбеляза Блойс. – Заснетият мате-

риал наистина е много добър.”

Ябълката съдържа 100 милиона 
бактерии
Б

иоложката от Технологи-

ческия университет в ав-

стрийския град Грац Габри-

еле Берг предупреждава, 

че обикновената ябълка съдържа 

до 100 милиона бактерии.

Тези микроорганизми могат да 

бъда открити не само върху кората 

на плода, а и вътре в него, като 

носят потенциална опасност за 

нашето здраве. 

След проведените експеримен-

ти било изяснено, че нападнати 

от бактерии са не само ябълките 

от супермаркета, а и домашните 

плодове. Така в 1 грам от меката 

им част или от семките им били 

открити около 500 хиляди вредни 

бактерии. По тази причина дали 

тези продукти са обработени с 

пестициди, или са отгледани без 

химикали, това няма никакво 

значение в този план. Още по-пла-

шещо се оказало откритието, че 

по кората на ябълката имало девет 

пъти по-малко бактерии, отколкото 

във вътрешността й.

Безплатно ястие срещу 
пластмасови отпадъци

Ако сте гладен, а нямате пари, ще можете без 

проблем да се нахраните в първото индий-

ско кафене, което ще предлага безплатни 

ястия срещу предадени пластмасови отпадъци.

Заведението ще бъде открито в източния град 

Амбикапур и ще работи с бедняци и бездомни-

ци. Това ще насърчи гражданите да поддържат 

чисти градските улици, като ги освобождават от 

боклука, твърди кметът Аджай Тиркей.

Кафенето ще се обслужва предимно от жени. В 

Индия много пластмасови продукти за еднократ-

на употреба са забранени, но все пак страната 

произвежда всеки ден по 26 хиляди тона отпа-

дъци от този тип. Пластмасовият боклук често се 

изхвърля на улиците, в канавките и на полето.

Garbage cafе няма е единственото по рода си. 

Подобни заведения бяха открити вече в Камбо-

джа и Белгия.

Температурни рекорди 
за последните 2000 
години

През последните 2000 години световните 

температури никога не са се покачвали 

толкова бързо колкото наблюдаваните 

сега, установи проучване. Голяма част от Европа 

беше обхваната от втора гореща вълна за месец.

Изследователите са използвали данни за 

температурата, събрани въз основа на близо 

700 индикатора – модерни термометри, корали, 

пръстените на дърветата, проби от ледените 

шапки, езерни седименти и др. Те изтъкват, че по 

време на „Малката ледникова епоха” от 1300 до 

1850 г. въпреки че е било изключително студено 

в Европа и Северна Америка в продължение на 

няколко века, не е било студено на цялата пла-

нета. В нито един момент от началото на нашата 

ера температурите не са се увеличавали толкова 

бързо и толкова редовно колкото в края на ХХ 

век.
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Ирина Шейк се отказва от 
мъжете
М

анекенката Ирина Шейк 
каза, че иска да има вре-
ме да преживее раздя-
лата си с актьора Брадли 

Купър и изключи да започне нова 
връзка скоро.

Вместо на любовта руският 
супермодел ще се посвети на рабо-
тата си и на майчинството. Ирина 
Шейк каза, че ангажименитте й са 
толкова много, че няма време да 
мисли какво би могло да се случи. 

Ирина Шейк преживя няколко 
трудни месеца заради предположе-
нията в медиите за връзка между 
Брадли Купър и Лейди Гага. Сега тя 
гледа напред. „Мисля, че сега жената 
има свободата да работи и да бъде 

майка, да бъде себе си” – каза тя.
„Важно е да помним, че жената 

е по-силната и ако иска, може да 
прави всичко едновременно. Жени-

те могат да отглеждат децата, да 
работят, а когато се приберат – да 
готвят, да чистят, да вършат тежка 
работа”, каза Шейк.

Тейлър Суифт публикува 
дневника си
Т

ейлър Суифт разкри, че ще 
включи 120 страници от 
личните си дневници в 4 
луксозни издания на новия 

си албум Lover. 
Двадесет и девет годишната 

певица се готви да го издаде на 23 
август.  

Тейлър Суифт наскоро пусна 
новата си песен The Archer, която 
е най-личната в предстоящия да 
излезе неин албум Lover. За да се 
спази традицията, The Archer ще е 
5-ата песен в диска. „Много неща в 
албума са свързани емоционално с 
мен – поясни певицата. – Исках да 
пусна петата песен от албума преди 
излизането му. За мен петата песен 
е свързана с традиция. Когато 
записвам албуми, инстинктивно 
включвам повече лични и емоцио-
нални неща в петата песен.

Чифт “Найки” за 437 500 долара
Е

дин от първите чифтове 
маратонки с марката „Най-
ки” бе продаден за 437 500 
долара на търг на „Сотбис” в 

интернет. Платената сума е рекорд-
на за маратонки.

Маратонките Moon Shoe са били 
предназначени за американски 
атлети, които се готвели за участие 
в Олимпийските игри през 1972 г. 
От въпросния модел са произведе-
ни едва 12 чифта. Продаденият на 
търга е единственият, който никога 
не е бил носен. Предварителната 
му оценка бе между 110 000 и 160 
000 долара. 

Предишният рекорд – 190 372 
долара, бе регистриран през 2017 
г. от чифт маратонки „Конвърс 
Фастбрек”, носени от баскетболната 
знаменитост Майкъл Джордан на 
финала на Олимпийските игри през 
1984 г.

Въпросният чифт маратонки 
Moon Shoe бе купен от 61-годиш-
ния канадски предприемач Майлс 
Надал, който е планирал да го изло-
жи в частния си музей в Торонто.

Moon Shoe дължи названието си 

на приликата между следите, ос-
тавени от маратонката, и стъпките 

на американските астронавти на 
Луната.

Куче спечели на 
собственика си един 
милион долара 

Мъж от щата Северна Каролина благодари 
на кучето си, че му е помогнало да спече-
ли от лотария един милион долара.

Моузес Дуарте от гр. Хендерсън разказа, че 
никога не би се спрял в супермаркета, откъдето 
е купил лотарийния билет, ако не е трябвало да 
заведе кучето си при сестра си в Дърам, за да го 
гледа.

Дуарте купил билет за 10 долара от лотарията 
„Ред хот милиън” и се върнал в колата си. Когато 
изтрил лентата, видял печалбата.

„Не можех да повярвам, когато видях какво 
печеля – каза той. – Не можех да откъсна очи от 
билета.”

След това каза, че кучето му – шицу, е късмет-
лийско.

„Той е кучето ми за милион долара. Никога 
нямаше да купя този лотариен билет, ако не беше 
то.”

Котка оцеля след падане 
от 18-ия етаж

Котка оцеля, след като падна от 18-ия етаж 
на сграда и летя в празното в продължение 
на 55 метра.

Двадесет и една годишната Карли Бърк не 
могла да намери любимата си писана Джафа 
Кейк, когато се прибрала в апартамента си, раз-
положен на 18-ия етаж. Тогава си спомнила, че за 
последно видяла писаната си близо до перваза 
на прозореца. Тя надникнала през него и видяла 
котката си да лежи на асфалта пред блока. Карли 
веднага отнесла раненото животно на ветери-
нар. Джафа Кейк била с подута уста и плюела 
кръв. Тя била оставена през нощта за лечение 
във ветеринарна клиника. На другия ден стопан-
ката й очаквала лоши новини от лекарите. Но се 
оказало, че Джафа Кейк била в отлична форма. 
За най-голямо учудване на ветеринарите нямало 
нищо счупено по нея след шеметния й полет.
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Сантаклаусовци се събраха на 
конгрес
1

50 сантаклаусовци се съ-
браха в Копенхаген на своя 
62-ри конгрес. Някои от тях 
дойдоха чак от Япония и 

Салвадор.
Става въпрос за 4-дневно съби-

тие, свързано с тяхно шествие по 
улиците в Копенхаген, къпане в 
морето и турнир по футбол.

Конгресът, чието първо издание 
е през 1957 г., винаги се провежда 
в най-стария увеселителен парк в 
света – „Бакен”, в предградията на 
Копенхаген.

Повече от 5 месеца преди Коледа 
датски Санта Клаус от град Есберг 
се порадва на годишната си вакан-
ция.

„Както знаете, аз съм много 
зает около Коледа, така че това е 
моята „зимна” ваканция – каза той. – 
Възползвам се от нея, за да обсъдя 
важни неща със свои колеги и да 
разговарям с много деца. Знам, че 

колега предлага празникът Бъдни 
вечер да бъде преместен на 26 

декември, но, разбира се, няма да 
допуснем това.”

Кола блъсна гъска, тя ще се 
възстанови
Б

лъсната гъска, заседнала 
в решетката на кола за 
доставка на пица в щата 
Вермонт, ще се възстано-

ви и животът й е вън от опасност, 
съобщиха ветеринари.

Шофьорът Райън Харингтън 
видял как пернатото внезапно 
пресича пътя му в град Бърлинг-
тън, щата Вермонт. Той набил 
спирачки, но не успял да спре 
навреме. Чул се шум от сблъсък 
и разбрал, че е ударил птицата. 
Но Харингтън въобще не очак-
вал, че гъската ще се заклещи в 
решетката на возилото му и ще 
остане жива. Той веднага повикал 
пожарникарски екип, който вещо 
освободил животното, което кръс-
тили Роберто, ако е самец, или 
Роберта, ако е самка.

Ранената птица била откарана в 
лечебен център в Поултни със счу-

пен таз, но ветеринарите уверяват, 
че тя ще се възстанови.

Студент рапира 
дисертацията си
А

нглийският чернокож 
студент Никълъс Узока 
изкара дисертацията си от 
10 хиляди думи на рап, като 

получи отлична оценка.
Двадесет и две годишният Никъ-

лъс се явил пред комисията профе-
сори в университета „Ийст Ингланд” 
с албум, съдържащ 21 парчета. Де-
вет от тях били рап, а 12 – поетични 
пародии. Темата на дисертацията 
на Узока била за неговата връзка 
с Бога, видяна като метафора чрез 
връзката му с жените.

„Аз съм си рапър по природа и 
благодаря на ръководството на 
университета, което ми позволи да 
се изразя чрез моя любим худо-
жествен похват”, заяви Узока.

Учени накараха мишки да 
халюцинират

Учени от Станфордския университет стиму-
лираха няколко неврона у мишки и ги нака-
раха да имат халюцинации. Това навежда на 

мисълта, че у бозайниците съществува неиз-
вестен засега механизъм, който предотвратява 
появата на 

лъжливи възприятия в отговор на шум, т.е. 
случайната активност на нервни клетки.

В рамките на изследването невробиолозите 
вкарали два гена в нервни клетки на зрителната 
кора. Единият от гените кодирал протеин, който 
активирал неврон при всяко попадане на инфра-
червен импулс върху клетката. Другият участвал 
в синтеза на протеина, излъчващ зелена светли-
на при активирането на неврона. След това част 
от черепа над зрителната кора била отстранена и 
заменена с прозрачна материя.

Зрението на гризачите било стимулирано с 
изображения на хоризонтална или вертикална 
линия на бял фон. При това специалистите уста-
новили кои неврони се активират.

4 чаши кафе на ден са 
здравословни

Учени изследваха ефекта от консумацията на 
кафе върху почти всеки аспект на здравето. 
Експерти смятат, че консумацията на 4 чаш-

ки кафе дневно е в здравословните граници.
В някои случаи резултатите от отделни изслед-

вания върху един и същ аспект от консумацията 
на кафе са противоречиви и това става причина 
за объркване.

Потенциалните ползи от умерената консума-
ция на кафе надхвърлят по значимост рискове-
те. Изпиването на 6 или повече чашки дневно 
застрашава здравето на сърцето. Подобна 
консумация може да доведе до високо кръвно 
налягане – рисков фактор за сърдечни болести.

Кофеинът не е единствената активна съставка 
в кафето, но да се държи сметка за милиграмите 
кофеин е добър начин да се следи приемът му. 
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Подариха на Клинтън 
собствения му саксофон
Ч

етиридесет и вторият 
американски прези-
дент Бил Клинтън, 
който бе на частно 

посещение във Финландия, 
получи обратно своя саксо-
фон, който преди това беше 
закупен на търг от милионера 
Андерс Уиклоф.

Бившият президент гово-
ри за мерките, предприети в 
Съединените щати в борбата с 
изменението на климата. Спо-
ред него излизането на САЩ 
от Парижкото споразумение за 
климата е грешка и отбеляза, 
че човек не може да не забе-
лежи промените и особено 
увеличаването на океанските 
води при Флорида, Карибите и 
Латинска Америка. “Бих искал 
да отбележа значението на 

борбата с изменението на кли-
мата. Промените в тази област 

са забележими както в САЩ, 
така и в Европа”, каза Клинтън.

Чайка отвлече чихуахуа
Н

ахална чайка задигна от 
задeн двор малко кученце 
чихуахуа пред очите на 
простиращ прането мъж.

Инцидентът бил регистриран в 
неделя в английския град Пейтън 
в графство Девън в двора на 24-го-
дишната Бека Хил. По думите на 
нейния приятел чайката долетяла 
в градината, сграбчила кученцето 
Гизмо и отлетяла с него в неизвест-
на посока.

„Моят партньор простираше в 
градината прането, когато видял 
как към миниатюрния ми дома-
шен любимец пикира пернатото. 
Чайката го отнесе и сега не знам 
къде е Гизмо. Може да е изпаднал 
от ноктите й!”

Бека Хил потърси местните 
медии и социалните мрежи, за да й 
помогнат да открие кученцето си.

През април беше съобщено за 
случай, при който било спасено 
паленце от лапите на бухал.

Китай, Русия и ЕС създават 
станция на Луната
К

итайското национално кос-
мическо управление се е 
договорило с Русия и ЕС да 
се пристъпи към съвместно 

разработване на план за създаване 
на изследователска станция на 
Луната. Това заяви заместник-ди-
ректорът на ведомството У Янхуа.

По думите му в близко бъдеще 
страните ще обсъдят задачи около 
осъществяването на съвместна 
дейност в тази насока и ще прис-
тъпят също към съгласуване на въ-
проси, свързани с конструкторски 
особености на бъдещия обект. 

Както оповестиха от Центъра за 
лунни изследвания и космически 
програми към управлението, до 
две-три години специалисти от 
Китай, Русия и ЕС ще подготвят 
окончателния вариант на докумен-
та. За целта ще бъде сформиран 
междуправителствен координа-
ционен комитет.

Компания направи 
ключодържател за 
високи токчета

Компанията „Кийринг” пуска на пазара арти-
кул, напомнящ на ключодържател, на който 
могат да бъдат окачени обувките на високи 

токчета на потребителките към дамската им 
чанта, като по този начин ръцете им остават сво-
бодни. Новият продукт носи търговската марка 
My Shoe Bae. Той е предназначен за жени, чиито 
нозе се уморяват от високите токчета в края 
на партито и решават да ги събуят. Но при това 
винаги възниква проблем – къде да ги оставят. 
С новото приспособление от подобието на клю-
чодържател висят две лентички, които пристягат 
токчетата. Другият край на ключодържателя се 
прикрепва към презрамката на дамската чанта. 
По този начин обувките висят свободно с нея, а 
ръцете на дамите остават свободни за консума-
ция на напитки и мезета.

Душът подобрява съня

Учени от Тексаския университет в град Остин 
установиха, че душ 1-2 часа преди лягане 
значително подобрява качеството на съня.

Изследователите провели мащабен анализ на 
5322 проучвания за влиянието при нагряване на 
тялото чрез вана или душ върху качеството на 
съня. Учените взели предвид и такива фактори 
като преминаването от бодърстване към пъл-
ноценен сън, общото времетраене на нощния 
отдих и др.

Оказало се, че оптималната температура на 
водата за подобряването на съня е 40-42 градуса 
по Целзий. Това позволява ускоряване на заспи-
ването с 10 минути.

Температурата на тялото, както и самият сън, 
се регулират от циркадните ритми, формиращи 
се от молекулярния ни часовник в хипоталамуса 

на нашия мозък. Във втората половина на деня 
нашата телесна температура е по-висока с 1-1,5 
градуса в сравнение със сънното ни състояние, 
когато тя спада до минимум. Час преди заспи-
ване телесната ни температура спада с 0,25-0,5 
градуса.
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Т
ринидад и Тобаго е дести-
нация с противоречиви 
препоръки. В интернет има 
много статии, обясняващи за 
това как островната страна е 
изключително опасно място.

Откъде се буди този страх? От близостта 
до една от криминално познатите страни 
в Южна Америка – Венецуела, или пък 
от нещо друго? Никой не може да бъде 
сигурен.

Но повечето хора, които се осмелят да 
пътуват до екзотичната островна страна, 
остават очаровани. Върналите се от вакан-
ция там казват, че са се чувствали защите-

ни, щастливи и достатъчно отпочинали.
Да, Тринидад и Тобаго определено не е 

вашата дестинация, ако ви е страх от това 
да се нацапате малко. Веднъж годишно на 
островите се провежда традиционният 
фестивал „Джувей”, на който сред музика и 
танци често се случва да се окажете изца-
пани с кал, боя и дори какао.

На островите има доста 
водопади 

Трябва да се подготвите за влажно вре-
ме. Голяма част от туристите дори скачат 
във водопадите, за да се освежат. Стига ту-
роператорите да ви уверят, че е безопасно, 
нищо не ви пречи да опитате.

В Тринидад и Тобаго басейните нямат 

стени. Просто защото техният създател е 
природата. Кристални води и безкрайни 
плажове. Какво повече му трябва на човек?

Пещерите в Тринидад и Тобаго могат да 
бъда изключително страшни, но в крайна 
сметка зависи от гледната точка. Пещерите 
от пещерната система Гаспарий отразяват 
слънчевите лъчи по такъв вълшебен начин, 
че за миг ще ви се стори, че се намирате в 
някоя приказка.

В Тринидад и Тобаго не може просто 
да се съзерцават карнавалите отстрани. 
Трябва да се участва, да се усети енергията 
на местните, защото дори и да се притес-
нявате да затанцувате, те със сигурност ще 
успеят да ви накарат да се включите.

Има прекалено много 
птици

Те са навсякъде. Всеки би бил доволен 
от този факт, освен ако няма алергия 
към пернатите създания. Птиците там са 
най-разнообразни, във всякакви цветове 
и определено привличат вниманието на 
туристите.

Сградите са сравнително старички, което 
може и да подразни много от любителите 
на модернизма в архитектурата, но на тези, 
които ценят автентичността, със сигурност 
ще им хареса.

Хората в Тринидад и Тобаго са прекалено 
дружелюбни. Това със сигурност е пре-
калено странна черта от техния характер 
за хора, пристигащи от Северна Европа 
например.

За  българите това не би трябвало да 
представлява проблем.

Местната кухня наистина е чудновата. За-
белязват се влияния от почти цялото земно 
кълбо, а вкусът първоначално е интересен 
и необикновен, но веднъж щом се опита от 
тяхната храна, всеки неминуемо иска още.

Ако някой има желание да спи цял ден, 
то Тринидад и Тобаго определено не е 
неговото място. Там сънят е рядкост просто 
защото забавлението никога не спира.

Внимавайте! Често се случва да има годе-
жи на плажа. Освен че крайбрежните места 
са много красиви, там плажните сватби са 
често явление. Нищо чудно двойки, които 
посетят Тринидад и Тобаго, да предприемат 
и тази стъпка.

В края на престоя на никого със сигур-
ност няма да му е лесно, защото магията на 
Тринидад и Тобаго трудно напуска съзна-
нието дълго време.

Тринидад и Тобаго – Тринидад и Тобаго – 
очарователна очарователна 
дестинациядестинация

Островната страна предлага красива Островната страна предлага красива 
природа и безкрайно забавлениеприрода и безкрайно забавление
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