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ОТ РЕДАКТОРА

Вече дори не е интересно да ги броим. 
Досега през 2019-а в САЩ има повече 
престрелки, отколкото дни в годината. 
Като всяка година. Стотици жертви на 
някакво безумно и непрестанно стреляне 
на всякакви места – паркове, молове, 
училища, църкви, политически събира-
ния, концерти, кинозали, нощни клубове, 
вестникарски редакции, болници, офиси, 
военни бази – няма място, на което да 
бъдем спокойни, че това няма как да ни 
се случи. 

През последните 2 години обаче 
виждаме, че стрелците не са просто луди, 
решили да си отмъстят за уволнение или 
на бивше гадже, а са вид терористи – с 
националистическа идеология и специ-
фични цели – определени социални групи. 
В случая със стрелбата в Ел Пасо, Тексас, 
изглежда, че на прицел в мола са били 
имигрантите. И не си мислете, че стреле-
цът е подбирал само тъмнокожи – много 
пъти съм писал, че за Тръмп и неговите 
лумпени няма разлика кой откъде е дошъл 
– щом си чужденец, те смятат, че пречиш и 
си излишен.

Малко преди стрелбата на платформа-
та 8chan, превърнала се в уютен дом на 
войнствените екстремисти, се появява 
послание на лице, което се идентифицира 
с нападателя. Две от трите масови убий-
ства през тази година – в джамията в Край-
стчърч, Нова Зеландия, и в синагогата в 
Поуей, Калифорния, бяха обявени предва-
рително на този уебсайт със съпътстващи 
расистки призиви. В посланието си напа-
дателят от търговския център „Уолмарт” в 
Тексас е подчертал, че „подкрепя стрелеца 
от Крайстчърч и неговия манифест”.

След кръвопролитията в Крайстчърч и 
Ел Пасо е необходима откровена диску-
сия – без евфемизми и увъртания – за 
фашизма и за това как той действа. 

На платформи като 4chan (а по-късно и 
на 8chan) неонацисти и бели супремаси-
сти намират публика. Тази „трол култура 
онлайн” позволяла възхвалите за Хитлер, 
газовите камери и ескадроните на смър-
тта да циркулират масово под формата на 
груб хумор, пише вестникът и подчертава, 
че избирането на Доналд Тръмп е накара-
ло някои фашисти да преминат от онлайн 
пропаганда към действия в реалния свят.

Двете масови убийства в рамките на 24 

часа до голяма степен се дължат на пове-
дението на Тръмп. Атаките на президента 
срещу цветнокожите неамериканци в 
Конгреса и неговите „дехуманизиращи” 
квалификации за черните и имигрантите 
„насърчават белите супремасисти”. Тръмп 
не е само пропагандатор на супремаси-
стите, а е най-могъщият сред тях.

Всички доказателства сочат, че стрел-
бата в Ел Пасо е премислен политически 
акт, подбуден от бяла националистическа 
реторика, която става все по-видима 
в съвременната политика на САЩ. Тя 
прилича повече на стрелбата в синагогата 
в Питсбърг през октомври, предизвикала 
дискусия за надигащия се в Съединените 
щати антисемитизъм, или насилието в 
Шарлотсвил от 2017 г., което послужи като 
стряскаща проява на мощта на съвремен-
ното бяло супремасистко движение.

На митинг във Флорида през май, 
когато президентът се чудеше как да 
бъдат спрени мигрантите без документи, 
човек от тълпата извика: „Застрелвайте ги!” 
Тръмп отговори на тези думи с шега и не 
го заклейми.

Трудно ми е да обясня на приятели в 
България тази страст на американците 
по оръжието. Ако трябва да бъда честен, 
и аз смятам, че всеки би трябвало да има 
правото да притежава оръжие, каквото 
право дава Втората поправка на Консти-
туцията. Но със сигурност трябва да става 
при строг контрол на проверки, изисква-
ния и условия – по същия начин, по който 
получаваме шофьорска книжка например. 
И не всяко оръжие трябва да се продава 
– на улицата и в домовете ни нямат място 
автомати и други оръжия, създадени за 
военното поле.

Разрастващият се фашизъм и лесният 
достъп до оръжия изправят Съедине-
ните щати пред екзистенциална криза и 
огромна вътрешна опасност в момент, 
когато службите не изглежда да влагат 
достатъчно ресурс срещу този разрастващ 
се терор. Да се надяваме, че последните 
събития ще бъдат силен сигнал, че нещо 
трябва да се промени. Този път наистина.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Няма такава държава
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591 
– толкова е 
броят на селата 
в България, в 
които няма нито 
един или има 

само един жител. Това показва справка 
в Националния регистър на населени-
те места на НСИ за броя на жителите 
по селища, изготвена преди време по 
искане на БТА.

Данните в нея са стряскащи. Те показ-
ват, че от всички 4997 села в България 
591 са без население или с едноцифрен 
брой жители. Те са с цели 20 повече в 
сравнение с предходната 2017 година.

Към 31 декември 2018 година в Бъл-
гария има общо 5256 населени места, 
от които 

градовете са 257, 
селата – 4997 

а два са манастирите със статут на насе-
лено място – Клисурският и Рилският.

Общият брой на селата с едноцифрен 
брой жители е 427, а 164 са населените 
места, в които няма нито един посто-
янен обитател. Селата без население 
се увеличават с 2 в сравнение с 2017 
година.

С един жител в страната са 72 села. 
По двама души население има в 65 
населени места, а по трима – в 48 села. 
50 населени места в България са с по че-
тирима жители. С по пет души постоян-
но население са 40 села, а с по 6 жители 
– 34 села. Общо 33 села имат по седем 
жители, други 48 са с по осем обитатели, 
а 37 села са с 9 души население.

Селата без население са разположе-
ни в 12 области на страната, а тези с 
едноцифрен брой жители са пръснати в 
22 области.

Най-много села 
без жители

– 64 при 61 през 2017 г., и най-много с 
едноцифрен брой на населението (112) 
има в Габровска област – общо 174. Пак 
там има общо 349 населени места, кое-
то означава, че почти половината от тях 
са или необитаеми, или с едноцифрен 
брой на жителите.

След Габровска област се нарежда 
област Велико Търново – общо 336 
населени места, с 55 села без постоян-
но население и 88 села с едноцифрен 
брой на обитателите.

Справката в регистъра показва, че 
най-многобройна е групата на селата, 
в които живеят между 101 и 200 души 

включително – 713 села. Следва групата 
на селата с население между 201 и 300 
души, в която попадат 509 населени 
места. Трета по големина група е на се-
лата с обитатели между 301 и 400 души, 
в която попадат 406 села.

И към края на миналата година, неза-
висимо че намалява с 40 души, 

най-голямото българско 
село остава Лозен 

(обл. София-град) с население 6188 
души. Справката показва, че Лозен е по-
голям от 145 града или, иначе казано, 
от повече от половината градове в 
страната.

Следващото по големина село е 
Айдемир (обл. Силистра) с население 
5538 души.

Любопитно е да се отбележи, че цели 
2467 села, или почти половината в стра-
ната са по-големи от най-малкия град 
в България – Мелник, който има 183 
жители към края на миналата година.

591! Толкова са 
опустелите 
села в България
В голяма част от тях не 
живее нито един човек
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Б
ългария ще намали зави-
симостта си от Русия със 
закупуването на F-16 от 
съвременен модел. Това 
заяви Джъстин Фридман, 
зам.-шеф на посолството 

на САЩ в България. 
“Пакетът отговаря на нужните на Бъл-

гария за мисиите, които тя изпълнява”, 
каза Фридман.

Според Джим Робинсън, директор 
на „Международно бизнес развитие 
за F16” в компанията производител 
„Локхийд Мартин”, никоя от способно-
стите не е спестена или пропусната и 
България ще получи четвърто поколе-
ние боен самолет. “Частта от пакета по 
отношение на въоръженията не попада 
в обхвата на нашия допуск до инфор-
мация. Но като производител мога да 
кажа, че F-16 може да носи всякакъв 
вид въоръжения”, каза Робинсън.

Производството на 

първия самолет F-16 
ще бъде завършено през 

декември 2022 г. 
Той ще бъде доставен, за да могат 

да се запознаят българските техници 
и авиоинженери. Така през 2023 г., 
когато по договор България трябва 
да получи първите шест самолета, ще 
може да се работи с тях още от първия 
ден. Последните два ще бъдат в САЩ 
за обучение и ще бъдат доставени до 
2024 г. Дотогава България ще продължи 
да разчита на МиГ-29, чиято поддръжка 
минава през Русия.

От 2021 до 2023 г. ще се проведат обу-
чения по програми за пилоти, техници 
и команден състав.

Робинсън каза още, че евентуално 
купуване на още изтребители ще бъде 
значително по-евтино, защото в цената 
няма да влизат оборудване, въоръже-

ния, поддръжка и обучение, тъй като те 
вече са купени.

“В България ще летят най-напредна-
лите модели на F-16”, категоричен бе 
Робинсън. Новите изтребители ще имат 
достатъчно въоръжение въздух-въздух 
и въздух-земя, както и пълна опера-
тивна съвместимост със системите на 
НАТО.

“Може да качите на F-16 абсолютно 
всичко, което искате”, обясни той и до-
пълни, че самолетите ще бъдат напълно 
въоръжени още първия ден, в който 
пристигнат.

Сделката ще струва на страната ни 
1,256 млрд. щатски долара, с което Бъл-
гария ще стане 30-ата държава в света, 
в която ще летят изтребителите F-16. 

Предвидено е първият самолет да бъде 
готов през декември 2022 г. и да бъде 
доставен веднага, за да може на него да 
се обучава техническият състав на ВВС.

Компанията Lockheed Martin пред-
вижда самолетите да имат експлоата-
ционен живот 12 000 летателна часа, но 
за това е нужна и добра поддръжка. Ето 
защо технически състав от българските 
ВВС ще замине за обучение в САЩ.

Във връзка с индустриалното съ-
трудничество от компанията заявиха, 
че у нас могат да бъдат произвеждани 
безпилотни летателни апарати (дроно-
ве), но все още не е решено какъв тип 
да бъдат те.

Парламентът вече одобри между-
народните договори за закупуването 
на осем изтребителя F-16 Block 70. 
Според офертата, която е валидна до 
5 септември, страната ни трябва да 
преведе 1.256 млрд. долара. Очаква се 
решение на Конгреса, с което САЩ ще 
дадат между 46 и 60 млн. долара, което 
би намалило цената. Очакванията са до 
дни парите да са преведени по сметката 
на Федералния резерв в Ню Йорк.

Закупуване на нови самолети ще излезе по-евтино

F-16 намалява 
зависимостта на 
България от Русия
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BG туризъм: Калмари вместо 
свинско и 530 лв. за лекар 

А
бсурдните новини от 
Българското Черноморие 
в разгара на сезона не 
спират. Една от тях е, че в 
някои хотели собствениците 
предлагат на туристите ол 

инклузив морски деликатеси вместо 
свинско заради покачващата се цена на 
месото след разрастващата се чума по 
прасетата.

На шведските маси се предлага все 
по-малко свинско месо и колбаси, 
признават хотелиери. Те разказват, че 
има увеличение на доставните цени 
на свинското от 60 до 80 стотинки на 
килограм. Това увеличава крайните 
цени на продукта. Според хотелиерите, 
ако цените на свинското продължават 
да растат с този темп, скоро ще догонят 
тези на калмарите.

Някои от тях са взели мерки, като са 
повишили цените. Други са сменили 
свинското с пуешко и пилешко. Заради 
увеличението на цената обаче се е стиг-
нало дотам, че на някои места замест-
вали свинското с морски деликатеси и 
риби.

„Доматите и краставиците също са 

поскъпнали. Ако това продължава, 
задължително цените ще скочат, защото 
храната е голямо перо в услугата“, обяс-
няват хотелиери.

Българският туризъм се прочу и с друг 
куриоз през последните дни – 530 лв. 
сметка за преглед при лекар. Нечуваната 
цена платил 19-годишен жител на ЮАР в 
Златни пясъци преди дни.

Фрапиращата фактура публикува 
жена в социалните мрежи. В цената на 
услугата освен преглед е включено и

изписване на рецепта, 
оценено на 40 лева

Освен това във фактурата са вписани 
и консумативи на стойност 50 лв., интер-
венция по отстраняване на чуждо тяло 

от едното ухо на стойност 100 лв. и още 
услуги. Лекарите са категорични, че на-
рушения няма, ценоразписът е обявен, а 
момчето, придружено от свой приятел, е 
било предупредено, че в частен кабинет.

„Казах им, че това е частен медицин-
ски център и трябва да си заплатят. Ка-
зах им, че 170 лв. нощен преглед и оттам 
нататък зависи от услугата и им показах 
ценоразписа”, обясни д-р Оксана Мокан, 

която е на смяна тогава.
След като по думите 
на лекарите подписал 

документа, пациентът 
бил прегледан. Дадена 
му е и фактура. От нея 
става ясно, че момчето 

е заплатило и 150 лева за 
промивка на уши.
„Това не е никак лесна 

манипулация. Промивка се 
прави от специалист. Не може всеки да 
я прави. Има риск да се спука тъпанче”, 
обясни д-р Мокан.

50 лева пък струват консумативите, 
срещу 100 лева му е отстранено чуждо 
тяло от ухото, а 40 лева е изписването на 
рецепта.

Абсурдите по Българското Черноморие в разгара на сезона продължават
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О
чакваното стана и 
слуховете се оказаха 
верни – Слави Трифо-
нов влиза в политиката. 
Той го обяви официално 
в ефира на последното 

си шоу и така лично даде отговор на 
големия въпрос какво ще прави оттук 
нататък.

Слави влиза в политиката, натоварен 
със сериозни очаквания според първи-
те данни от социологическите проуч-
вания. Доверието в още несъздадената 
му партия „Няма такава държава“ вече 
я прави претендент за голямата игра, 
макар и асоциациите с немалко обеща-
ващи, но срутили се подобни проекти 
да не са малко. 

Слави влиза в политиката, но всъщ-
ност никога не е излизал от нея. Още 
предаването “Ку-ку” изобилстваше 
от политическа реторика, „Шоуто на 
Слави“ също. Водещият беше част от не 
един протест срещу властта – и срещу 
Жан Виденов, и срещу Иван Костов, 
беше и сред създателите на движение 
“Гергьовден”, явило се няколко пъти на 
избори и станало част от ОДС. А през 
годините Слави неведнъж е давал своя-
та подкрепа за различни лица от поли-
тиката, беше приятел с Бойко Борисов, 
пряко се ангажира и с кандидатурата на 
Меглена Кунева за президент.

През 2016 г. „Шоуто на Слави“ иници-
ира и референдум и 2,5 млн. българи се 
произнесоха партийната субсидия да 
бъде намалена на 1 лев. Тогава рефе-
рендумът не накара политиците да 
променят закона, но от днешна гледна 
точка може да се приеме, че резултатът 
е постигнат – промяната е факт. Още 
тогава Трифонов даде да се разбере, че 
има политически намерения, а минала-
та година ги затвърди още повече като 
направи кастинг за млади политици, 
които да участват в промяната на сис-
темата. Сега той потвърди, че ще е лице 
на своя проект.

Какво следва?
Макар и голямата въпросителна 

около това ще влезе ли Слави Трифонов 
в политиката да падна, още много въ-
проси чакат отговор. Един от тях е дали 
„Няма такава държава“ ще участва на 
местните избори. Партия или движение 
ще е? Къде ще се позиционира идеоло-
гически? Популизмът ли ще преоблада-
ва в посланията на новата формация? 

Какви ще са идеите й, доколко ще е 
стабилна? Нечий проект ли е, патерица 
или чист свободен електрон? Но въпре-
ки че тези въпроси все още не могат да 
получат отговор, наблюдатели, анали-
затори и социолози са категорични, 
че Слави ще разбърка политическото 
блато, и то в момент, в който в него има 
явен вакуум. ГЕРБ вече се изчерпват, 
БСП не могат да съберат сили да ги 
заместят, нежелаещите да гласуват за 
тях и разочаровани българи се увелича-
ват и така се отваря естествено място за 
нов играч.

Социолозите смятат, че за „Няма 
такава държава“ най-вероятно няма 
да е проблем да влезе в Народното 
събрание при следващите избори, 
въпросът е доколко ще остане ста-
билна там. Живко Георгиев от ББСС 
„Галъп” припомни пред „Сега“, че от 20 
г. шоуменът тества почвата. „Разсъж-
давайки дори по аналогия, той има 
шанс. Не е никакъв проблем в морето 
от разочаровани хора да да вземеш 5-6 
процента от гласовете на избирателите, 
някои нови проекти дори са стигали до 
12%”, допълни Георгиев, като припомни 
старта на „Атака”, „България без цензура” 
на Николай Бареков, които навремето 
взеха около 12-13 процента и влязоха в 
парламента. Но дали ще има идеи и

кураж да се сбие със 
силните

на деня, не е ясно. Според наблюдате-
лите не може отсега да се каже и дали 
проектът на Слави има стабилно бъде-
ще. Според някои от тях формациите, 
влизащи чрез медиите в политиката, 

са показали, че нямат голяма устой-
чивост във времето и постепенно се 
маргинализират. При Трифонов обаче 
ресурсът изглежда „по-сериозен”, смята 
Добромир Живков от „Маркет Линкс“. 
Според него ще е интересно дали „Няма 
такава държава“ ще застане зад Мая 
Манолова, ако тя реши да се кандида-
тира за кмет на София. Той смята, че 
подкрепа от Трифонов към Манолова 
би компенсирала в някаква степен това, 
което БСП се опитва да направи - да 
използва издигането на независим 
кандидат, който е подкрепен от тях. 
Подкрепа на Трифонов към омбудсмана 
за кмет на София би намалила тежестта 
на левицата.

Повечето социолози обаче са на мне-
ние, че е още много рано да се правят 
каквито и да е прогнози за формацията 
на Трифонов заради съвсем оскъдната 
информация за неговите планове.

„През 2001 г., когато се появи мълвата 
за политическа намеса на Симеон 
Сакскобургготски в българската поли-
тика, също се правеха предварителни 
измервания, които се разминаха много 
с това, което реално постигна НДСВ на 
изборите тогава”, припомни Цветозар 
Томов.

А Слави Трифонов и неговият проект 
будят още много аналогии с поли-
тически процеси и играчи не само в 
България, но и в Европа. Ще стане ли 
шоуменът

българският 
Бепе Грило

Грило е създател и идеолог на попу-
листкото „Движение Пет звезди” (2009) в 

BG VOICE

Шоуто продължава с 
„Няма такава държава“

Слави Трифонов вероятно ще влезе в НС, 
но ще има ли кураж да се сбие със силните

Какви са 
прогнозите на 
социолозите
Според проучванията на 

„Маркет Линкс“ от послед-
ните година и половина-две 

политическа формация, ръководена 
от Слави Трифонов, има потенциал 
от минимум 4-5% на избори за 
парламент. От агенцията смятат, че 
вероятността „Няма такава държава“ 
да прескочи от раз изборната барие-
ра е голяма.

Електоратът на формация на Слави 
Трифонов би бил с доста шарен про-
изход от целия политически спектър, 
от целия диапазон ляво-дясно. В 
голямата си част ще има представите-
ли на негласуващите, също избира-
тели, които често сменят избора си, 
прогнозират социолозите.

Според прогнозите на „Галъп“ 
пък доверието в Слави Трифонов е 
съизмеримо с това в премиера Бойко 
Борисов. 39 на сто от анкетираните 
са отговорили, че имат доверие на 
Трифонов, 41 на сто – не. 30% се до-
веряват на Борисов, а 54 на сто – не. 
Изследването е проведено между 5 и 
12 юли.
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Италия. Движението спечели последни-
те парламентарни избори и управлява 
в коалиция с деснорадикалната Лига. 
Грило е един от най-известните комици 
в Италия от края на 80-те години – 
първо в телевизията, а след това на 
театралната сцена. Популист, нито ляв, 
нито десен, противник на еврото, а и на 
мигрантите. Шегите му често преми-
нават в откровено охулване, напомня 
„Дневник“.

Слави Трифонов може да бъде 
сравняван и с Володимир Зеленски в 
Украйна. Подобно на Грило Зеленски 
също е комик. Преди да бъде избран 

за държавен глава, елиминирайки с 
лека ръка предшественика си Поро-
шенко, той изигра убедително ролята 
на президент в телевизионния сериал 
„Слуга на народа”. Зеленски тепърва ще 
гради имидж на държавник. Ако иска да 
успее, вече без да разсмива украинците 
от популярното си сатирично шоу, 
трябва да продължи твърдо линията си 
на дистанциране от старата политиче-
ска класа.

Грило е обявил политиците за вра-
гове повече от 30 години, Зеленски им 
се присмива вече 20 години – такъв е и 
„политическият стаж” на Слави.

Много от въпросите около 
бъдещето на Слави Трифонов 
остават без отговор и това 

дава поле на неофициална инфор-
мация и слухове. В последното си 
предаване по bTV шоуменът обяви 
още една новина освен тази, че ще 
създаде политически проект. Той 
съобщи, че ще има нов телевизионен 
проект, който ще се казва „Седем 
осми“, както се казва и продуцент-
ската къща на Слави. По този повод 
един от най-горещите слухове е, че 
Трифонов купува кабелната телеви-
зия „Евроком”.

И двете страни засега отричат да 

има подобна сделка.
„Няма такова нещо, стига сте чели 

жълти вестници. Ако има подобна 
покупка, ще дадем пресконференция, 
ще я обявим пред всички”, каза Петьо 
Стайков, пълномощник на управите-
ля в тв „Евроком”.

Слухът обаче може и да се окаже 
истина според много достоверен 
източник. Той обяснил пред „24 часа” 
дори и част от бъдещата схема на 
кабелната телевизия. Слави и екипът 
му започват с 3-часова програма още 
от септември. В нея може би ще пра-
вят и шоу, подобно на досегашното, 
което слезе от екрана на bTV.

Слави купува тв „Евроком“ 
и я прави „Седем осми“?

Стартът – 5 октомври, 
20 дни преди местните избори

Н
а 5 октомври, по-малко от 
месец преди местните избори, 
Слави Трифонов ще постави 
началото на създаването на 

политическата формация „Няма такава 
държава”. За тогава вече е планира-
но учредително събрание, мястото е 
залата на конгресния център „Рейнбоу 
Плаза” в София.

Законът за политическите партии 
определя първата крачка в този про-
цес - поне 50 български граждани с 
избирателни права трябва да създадат 
инициативен комитет. Те публикуваха 
учредителна 
декларация във в. 
„Труд”. „България е 
свободна страна, 
но българските 
граждани не са 
свободни. Стра-
ната ни е в плен 
на своеобразна 
политическа 
плутокрация”, 
започва тя. Сред 
принципите, за 
чието спазване и 
утвърждаване бъ-
дещата политиче-
ска формация ще 
работи на първо 
място е поста-

вен „разделение на властите”, следват 
„народен суверенитет”, „политически 
плурализъм”, „свобода на словото”, 
„реални гаранции за спазване правата 
на човека и гражданина”. А основните 
цели на новата формация са изцяло ма-
жоритарна избирателна система в два 
тура с абсолютно мнозинство; намаля-
ване на броя на депутатите на 120; пряк 
избор на главен прокурор, омбудсман, 
областни и районни шефове на МВР; 
електронно дистанционно гласуване; 
задължително гласуване на избори и 
референдуми.

Володимир Зеленски Бепе Грило





12
-годишно българче 
живее в католическа 
църква с монахини, 
след като било отнето 
от майка си в Италия. 
С казуса се е заело и 

българското посолство в Рим. Преди го-
дина детето е отнето от социалните вла-
сти след конфликт между ръководството 
на училището, където учи, и семейството 
му. Двете страни са подавали сигнали 
едни срещу други.

Така се стига до деня, в който, след 
като момиченцето е отсъствало от учи-
лището в продължение на 20 дни, соци-
алните посещават дома му. Там откриват, 
че домът е разхвърлян и навсякъде има 
кашони. Откриват и въшки на детето и 
преценяват, че то не се гледа добре. В 
крайна сметка го отнемат от семейството 
му.

Случаят добива гласност в Италия и е 
стигнал дори до италианския сенат. Един 
от сенаторите от „Форца Италия“ е задал 
въпрос на министрите на правосъдието, 
социалните политики и здравеопазване-
то – дали това не е отвличане с помощта 

на официалните власти.
„От 22 май нямам контакт с детето 

освен във вторник, когато успях да й 
звънна и да говоря с нея по телефона за 
около час. От юни тя живее заедно

с монахини в една къща
която се води католическа църква“, раз-
казва майката на момиченцето Виолета 
Станева пред Нова тв.

По думите й, докато било вкъщи, за 

детето са били полагани всички грижи.
„Детето беше гледано добре. До от-

немането се стигна, защото 2015 година 
пуснах оплакване срещу директора и три 
години по-късно той реши, че може да 
намери поводи, за да ми я вземе“, посочи 
тя.

Сигналът е бил подаден заради видео, 
с което директорът рекламира, че в 
училището се учи румънски. Българското 
дете се вижда на преден план в клипа.

„Не се взема под внимание това, което 
детето желае. Дъщеря ми има огромно 
желание да си дойде вкъщи. Повтаря по-
стоянно – мамо, кога ще си дойда вкъщи”, 
сподели майката.

По думите на Виолета детето й не 
разказва нищо от това, което прави в 
църквата, защото не й разрешават.

Майката отрича дъщеря й да е отсъст-
вала 27 последователни дни от училище, 
каквито са обвиненията срещу нея. Каз-
ва, че е отсъствала само 2 седмици.

Тя обясни, че животът й през тази 
година не е бил никак лек. Минала е 
през три съдебни инстанции в опит да се 
вземе дъщерята.

Виолета Станева се опитва да си върне 
дъщерята с помощта на посолството ни в Рим

Отнеха българче от 
майка му в Италия, 
сега живее с монахини

Красива българка изчезна без-
следно в Холандия. Това стана 
ясно от апел на сестра й, който 

се споделя из социалните мрежи.
Борислава Димова разпространи 

снимка на красивата Камелия Огняно-
ва Павлова, която е на 26 години.

По думите на Борислава от сестра й 
няма никаква следа вече 11 дни.

Тя отчаяно моли за помощ, а апелът 
й се споделя в много фейсбук групи, 
включително и таза на българите в 
чужбина.

„Търси се!!! Това е моята сестра 
Камелия Огнянова Павлова, на 26 
години.

От 5 години живее и работи в Хо-
ландия, но от 11 дни нямаме никаква 
връзка с нея.

Моля, ако някой има информация 
за нея, да се свърже с мен на телефон 
0894003248“, зове Борислава.

Камелия е имала проблеми в рабо-
тата и е искала да напуска. Това става 
ясно от думите на сестра й. Борислава 
добавя, че сестра й е почиствала къщи.

Младата жена, която е от Бургас, 
работи и живее в Страната на лалетата 
от пет години.

Изчезналата Камелия

Млада българка 
изчезна в Холандия
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BG ТЕЛЕГРАФ
Цената на тока – заплаха 
за националната сигурност
Цената на тока и проблемите в енергийния 

пазар застрашават националната сигур-
ност. Това заяви бившият директор на НЕК 

Петър Илиев. За година и половина от България 
са изнесени 13 млн. мегаватчаса енергия. Секто-
рът е субсидиран с над 1 млрд. лева, добави Или-
ев. Същевременно според Илиев изнасяме евтин 
ток, а у нас остава скъпият. Самият Илиев научил за оставката си “на плажа” без 
мотиви. Неговото обяснение за смяната му на поста директор на НЕК е: “защото 
е неудобен”.

На мястото на Петър Илиев като член на застана Иван Йончев.

България няма да „вдига 
ръка“ срещи Македония

България няма да блокира пътя на Македо-
ния в Европейския съюз. Нашият интерес 
е Македония да бъде в НАТО. Трябва да 

ускорим изграждането на Коридор № 8. Това за-
яви министър-председателят Бойко Борисов на 
съвместна пресконференция с македонския си 
колега Зоран Заев в Скопие. Премиерът Борисов 
подчерта, че „България по никакъв начин не се 

меси в делата на Македония“. „Не мога да си представя, че може да се стигне 
до ситуация, в която аз да вдигна ръка срещу Македония. Дори не мога да си 
помисля, че може да се стигне до блокиране на започването на преговорите на 
Македония за Европейския съюз“, каза Борисов.

Загуби за милиони от 
застрахователни измами
България губи десетки милиони евро от за-

страхователни измами. Не може да се каже 
точна сума, тъй като с всеки изминал ден тя 

се променя. Това заяви изпълнителният директор 
на „Лев инс“ Павел Димитров. Той разясни най-чес-
тите случаи на застрахователни измами.

Често има случаи да се използват лични данни 
на лице, което несъзнателно е замесено в застрахователна измама. Това става 
при изгубена лична карта, която е използвана с цел предявяване на застрахова-
телна претенция. Съответно в схемата се дава пълномощно на адвокат, който от 
името на лицето завежда дело.

Над 1 млн. българи 
са посетили Турция

България е трета по брой туристи, посетили 
Турция през първата половина на тази годи-
на, показва новата статистика на Министер-

ството на културата и туризма. Броят на българите 
е 1 236 280, което е увеличение с 25% в сравнение 
със същия период на 2018 година.

Първи са руснаците – 2 709 397 туристи, което е 
увеличение с 13,91 на сто. Втори са германците с 1 802 365 души, или с 15,52 на 
сто повече от първата половина на миналата година. След България се нареж-
дат Великобритания и Иран с под 1 милион туристи. Анталия, Истанбул и Одрин 
са градовете, които най-много са посещавани от чуждестранните туристи. Дохо-
дите пък от туризма за същия период са 12,6 милиарда долара.

Ново президентско вето

Президентът върна за ново обсъждане 
Закона за изменение и допълнение на 
Закона за военното разузнаване. Държав-

ният глава не е съгласен с промените, с които се 
дава възможност цивилно лице да оглави служ-
ба „Военна информация“ като алтернатива на 
досегашното изискване да е военнослужещ. Това 
не съответства на мястото, което заема службата 
като неразделна част от въоръжените сили на Република България, съобщиха 
от прессекретариата на държавния глава. Според президента ръководителят на 
службата следва да притежава необходимата експертиза, изразяваща се в спе-
цифични познания и професионален опит, с цел осигуряване изпълнението на 
основните й задачи, свързани не просто с добиване на разузнавателна инфор-
мация, а и с информация, необходима за отбраната на страната и за защитата на 
националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи.
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Е
дин от хардлайнерите в 
администрацията на Тръмп 
по отношение на намаля-
ване на броя на имиграти-
те в САЩ – Стивън Милър 
– притиска имиграцион-

ните служби (United States Citizen and 
Immigration Services – USCIS) да по-
бързат с въвеждане на правило, което 
да им дава право да отказват зелени 
карти на кандидати, които са получава-
ли помощи от държавата.

Милър е висш съветник на прези-
дента заедно с Иванка Тръмп и Джерад 
Къшнър. Според бивш служител в 
Белия дом Милър бил буквално

обсебен от идеята 
за това правило

И тъй като имиграционните се баве-
ли с въвеждането на подобен текст в 
правилника им, Милър написал серия 
от критични имейли, посочвайки, че за 
имиграционната служба ще бъде „срам, 
ако не действа бързо“.

Според запознати самото правило 
ще бъде оповестено в близките дни. То 
се нарича public charge rule и означава 
правило за хората, които се издържат 
в голяма част от държавни и социални 
помощи. Милър иска твърдо дефини-
цията за човек на помощи да се разши-
ри и да обхваща и имигрантите.

В имейлите си до имиграционните 
той се обръща направо към бившия 
вече директор на USCIS Франсис 
Сисна, който напусна поста си през 
май. В тях Милър осмива цялостната 

работа на Сисна като директор на 
имиграционните и на практика му 
казва, че

не си е 
свършил работата

В имейл от юни миналата година 
например Милър пише:

„Франсис, срокът за правилото за 
хората на помощи е неприемлив. Пра-
вилото се разработва в продължение 
на година и половина. Това е време, 
с което не разполагаме. Не ме инте-
ресува какво трябва да направиш, за 
да го довършиш навреме. Ръководиш 
агенция, в която работят 20 000 души.”

Всъщност администрацията на 
Тръмп вече предложи промени в 
правилото за хората на помощи. В 
последния вариант от 2018 г. се казва, 
че имиграционните ще имат право да 
отказват зелени карти на законно пре-

биваващи имигранти, които са получа-
вали купони за храна, други помощи, 
имали са медицинска застраховка за 
бедни Medicaid, вземали са субсидии 
за лекарства, отпускани с рецепта или 
ваучери за жилище. Има и указания, че 
може да се отказва зелена карта, ако се 
сметне, че кандидатът

може да получава 
подобни помощи 

в бъдеще
Тръмп вече заяви, че въпросът с 

имиграцията ще е ключов в кампани-
ята за преизбиране за президент на 
изборите през 2020 г.

Въвеждането на public charge rule по 
отношение на легалните имигранти би 
могло да активира и да прати до урни-
те голяма част от твърдите поддръж-
ници на Тръмп, които считат, че дори 
легалните имигранти са заплаха, тъй 

като крадат работни места.
Имейлите на Милър обаче повдигат 

въпроса дали служители на админи-
страцията на Тръмп не прибързват 
с въвеждането на ограничения за 
получаване на зелена карта заради 
получавани помощи. Демократите мо-
гат да се опитат да призоват Милър да 
свидетелства пред Конгреса и да обяс-
нява защо е оказвал натиск на имигра-
ционните. По-рано тази година Милър 
отказа да свидетелства там, след като 
получи покана за доброволно явяване 
пред разследващата комисия в долна-
та камара на Конгреса.

Сегашният директор на службата 
по имиграция Кен Кучинели заяви, че 
въвеждането на public charge rule ще е 
стъпка в посока на изпълняването на 
обещанията на Тръмп за имиграцията. 
Той потвърди, че зад натиска за въвеж-
дане на такова правило стои Тръмп.

Скоро ще отказват зелени карти, 
ако кандидатът е вземал помощи
Съветник на Тръмп обсебен от идеята за въвеждане на такова правило

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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П
резидентът Доналд 
Тръмп е вдъхновил 
стрелеца от Ел Пасо с туи-
товете си, насочени към 
мексикански имигранти и 
латиноси. Това става ясно 

от разследване на властите, които се 
натъкнали на публикации в платформа-
та 8chan, която беше спряна на 5 август. 
В нея имало множество националис-
тически постове, които най-вероятно 
са били четени от 21-годишния Патрик 
Крусиус, който изби 22-ма души в мол в 
Ел Пасо, Тексас. За един пък се смята, че 
е бил написан именно от Крусиус. Той е 
постнат минути преди нападението.

В него подробно се описва омразата 
към имигрантите и дори се споменава, 
че предстоящата атака е „отговор на ин-
вазията на латиноси в Тексас“. Ел Пасо, 
който се намира в крайната западна 
част на щата, има население, което е 
80% латино.

Шест от жертвите 
са мексиканци

В публикациите се използва типич-
ният език на Тръмп, както и думи, които 
често се срещали в туитовете на дър-

жавния глава.
„Откритият расизъм на президента 

може да подтикне към извършването на 
насилие. Той нарича имигрантите „изна-
силвачи и престъпници“, каза бившият 
конгресмен от Ел Пасо и кандидат за 
президент на демократите Бето О‘Рурк.

Провeрка на последните публични ту-
итове и изказвания на Тръмп потвърж-
дава тези теории на О‘Рурк. В един от 
постовете си в 8chan заподозреният 
говори за „нашествие“ – дума, използва-
на често от американския президент по 
отношение на имигрантите. Също така 
се подчертава, че имигрантите „вземат 
работата на американците и намаляват 

качеството на живот“. Теория, която 
също подкрепя Тръмп.

„Просто защитавам страната си от 
културно и етническо изместване, 
породено от нашествие“, пише авторът. 
Тръмп многократно използва термина 
„инвазия” относно броя на мигрантите, 
идващи от Централна Америка в САЩ, 
за да търсят убежище и по-добър живот.

„САЩ не са подготвени за тази инва-
зия. Те

генерират престъпност и 
големи проблеми

в Мексико. Вървете си вкъщи!”, пише 
Тръмп на 18 ноември. Той последова-
телно използва термина в туитър през 
последните няколко месеца, последно 
на 24 юни. „Не можем да позволим на 
всички тези хора да нахлуят в страната 

ни“, пише той.
Извън мрежата 

президентът 
също използва 
тази реторика 
в речите си. На 

пресконференция 
през ноември той 

каза, че „някои хора го 
наричат „инвазия“. Това е 

като нашествие. Те нападнаха мексикан-
ската граница.“

Когато Тръмп обяви извънредна ситу-
ация на южната граница през февруари, 
той каза: „Ние ще се изправим срещу на-
растващата заплаха за сигурността ни и 
ще го направим по един или друг начин, 
защото така трябва. Това е нашествие.”

Много от изказванията на президента 
са свързани с теории, че демократите се 
опитват да окупират Америка. По думи-
те му те искат да има отворени граници, 
безплатно здравеопазване за нелегални 
и по-лесно получаване на гражданство. 
Идеята им била да подготвят политиче-
ски преврат, като вкарат и легализират 
милиони нови избиратели.

Терминът „отворени граници“ е 
използван 57 пъти от Тръмп в постовете 
му в туитър.

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Стрелецът от Ел Пасо вдъхновен от 
антиимигрантските думи на Тръмп

Президентът използвал многократно думата „инвазия“ и 
казвал, че имигрантите вземат работата на американците

Масовата стрелба срещу 
посетители на търговския 
център Walmart в Ел Пасо, 

Тексас, стана около обяд в събота. 
Поне 19 души бяха убити на място, 
но броят им продължава да расте и 
вече е 22. Ранените са над 40.

Няколко часа след стрелбата вла-
стите успяха да задържат стрелеца.

21-годишният Патрик Крусиус 
първо стрелял по хора пред магазина, 
които събирали дарения. Сред тях 
имало и деца. Според говорителя на 
полицията Робърт Гомес в магазина 
имало между 1000 и 3000 клиенти.

Жертвите 
на стрелбата 
вече са 22-ма
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US ТЕЛЕГРАФ
Северна Корея изстреля 
балистични ракети

Северна Корея изстреля край източното си крайбре-
жие две балистични ракети с малък обсег. Четвърти-
те севернокорейски ракетни изпитания за по-малко 

от две седмици очевидно са в отговор на започналите съв-
местни военни учения между Южна Корея и Съединените 
щати. Пхенян осъди остро маневрите. Ученията подкопават 
усилията за постигане на мир на Корейския полуостров и свидетелстват за лип-
сата на политическа воля у САЩ и Южна Корея за подобряване на отношенията, 
заяви говорител на севернокорейското министерство на външните работи. Той 
отбеляза, че Пхенян продължава да се стреми към уреждане на проблемите 
чрез диалог, но ще бъде принуден да търси нови пътища, ако Вашингтон и Сеул 
продължат със според него враждебните военни действия.

Китай с остри предупреждения 
към Вашингтон

Китай предупреди САЩ да не разполагат ракети 
в Азиатско-Тихоокеанския регион и призова 
страните от региона, по-конкретно Япония, 

Южна Корея и Австралия, към „предпазливост”. „Китай 
няма да стои със скръстени ръце и ще бъде длъжен 
да предприеме ответни мерки, ако САЩ разположат 

ракети със среден обсег в тази част на света”, каза генералният директор на 
дирекцията за контрол над въоръженията към външното министерство Фу Цун. 
„Призоваваме нашите съседи да проявят предпазливост и да не позволяват на 
САЩ да разположат ракети със среден обсег на тяхна територия. Смятам, че 
това е много важен сигнал, който бих искал да изпратя на народите на Япония и 
Южна Корея. Това се отнася и за други държави, например Австралия”, каза Фу.

Шанс за мир в Афганистан

Генералният секретар на НАТО Йенс Стол-
тенберг каза, че има реален шанс за мир в 
Афганистан в момент, когато САЩ и талибаните 

водят преговори в Катар. „Виждаме реален шанс за 
мир в Афганистан, по-близо сме до мирно спора-
зумение от когато и да било”, каза Столтенберг в 
Уелингтън, Нова Зеландия. САЩ и талибаните по-
стигнаха отличен напредък в преговорите за слагане край на продължаващия 
от 18 години конфликт в Афганистан, обяви американският пратеник Залмай 
Халилзад. Сключване на споразумение би позволило изтегляне на американ-
ските войски при определени условия.

Вестникарски компании 
обявиха сливане

Д ве от най-големите вестникарски компании в 
САЩ обявиха сливане. „Гейт хаус мидия”, зад 
която стои инвестиционното дружество „Ню 

мидия инвестмънт груп” купува „Ганет”, собственик 
на в. „Ю Ес Ей тудей”, за около 1,4 милиарда долара. 
Обединеното дружество ще има над 260 всеки-
дневника и над 300 седмичника в САЩ. Това ще е 

най-голямата вестникарска компания в страната с общ тираж от 8,7 милиона 
вестника. Дружеството ще бъде базирано в централата на „Ганет” във Вирджи-
ния и ще се казва „Ганет”. След извършването на трансакцията акционерите от 
„Ганет” ще притежават около 49,5 процента от обединеното дружество, а тези 
от „Ню мидия” ще имат около 50,5 на сто. Сделката ще доведе до намаляване на 
разходите с до 300 милиона долара годишно.

Великобритания се включва 
в Персийския залив
Великобритания заяви, че се включва в мисия 

под командването на САЩ за гарантиране 
сигурността на корабоплаването в Персийския 

залив, за да охранява търговските кораби, плаващи 
през Ормузкия проток. „Обединеното кралство е ре-
шено да гарантира защитата на корабите си от незаконни заплахи и за тази цел 
днес се включихме в новата мисия за гарантиране сигурността на корабоплава-
нето в Персийския залив”, каза британският министър на отбраната Бен Уолъс. 
„Очакваме с нетърпение да работим заедно със САЩ и останалите за намиране 
на международно решение на проблемите в Ормузкия проток”, допълни той. 
Танкерният трафик през протока попадна във фокуса на все по-напрегнатото 
противопоставяне между Вашингтон и Техеран, в което бе въвлечена и Велико-
британия. САЩ увеличават военното си присъствие в Персийския залив.
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Б
ългарчета тийнейджъри 
се оказаха в семейна 
среда в Америка, която 
поставила живота им в 
опасност. Те били оси-
новени преди 7 години 

от двойка в градчето Съмървил, щата 
Мисури. В него живеят по малко от 
хиляда души. На пръв поглед всичко в 
Съмървил е мирно и тихо, но явно не е 
било така зад вратите на дома на Марк 
и Мелиса Макгрегър, които осиновили 
българчетата.

56-годишният мъж и 40-годишна-
та жена били арестувани на 8 юли 
за тормоз над децата им. Властите 
открили в дома им 10 малчугани – 8 
собствени и две осиновени близначки 
от България. Според властите едното от 
българчетата било открито насред пътя 
(доста далеч от дома им) от съседи на 
Макгрегърови. То било мръсно, босо, 
със сплъстена коса.

Краката му 
били кървави

но то продължавало да върви напред. 
Съседите прибрали момичето и го 
нахранили, тъй като то казало, че 
не било яло от няколко дни. Преди 
пристигането на полицаите детето 
изяло два сандвича с фъстъчено масло, 
две пластмасови пакетчета с плодово 
кисело мляко, купичка с плодове, два 
шоколада, два малки пакета с чипс, 
бутилка вода, две големи чаши сок с па-
кетчета за разтваряне във вода от мар-
ката Kool-Aid, 10 бисквитки, бонбони, 
половин купа с макарони със сирене 
и парче кашкавал. После момичето 
изяло още 8 малки торбички чипс, още 
два бонбона, бисквитки, макарони със 

сирене и изпило три бутилки вода и 
четири чаши с Kool-Aid.

Пред полицаите и социалните бъл-
гарчето обяснило, че е осиновено от 
Макгрегърови заедно с близначката си 
преди седем години и че сега е на 14 
години. Момичето разказало в подроб-
ности как осиновителите й я тормозели 
с наказания, вариращи от затваряне в 
тъмна или в слънчева стая за часове 
наред до принуждаване за бягане без 
обувки по чакълен път. Момичето било 
карано също да стои навън в студа, ако 
не се подчинява.

Други наказания включвали лишава-
не от храна – родителите забранявали 
на децата си да си изяждат суровите 
зеленчуци като репички или броколи, 
които им се давали повечето пъти като 
част от семейното меню.

Забраната за 
ядене се налагала

ако някой не поиска разрешение за 
дреболии, като да се облече, да сложи 
обувките си или да си вземе душ. Деца-
та били наказвани да не ядат репички 
и броколи и ако не поискат разреше-
ние да прочетат библията си.

Тийнейджърката заявила също, че 
Марк Макгрегър ги е удрял с лъжица 
или шпатула, нещо, което е потвърде-
но от други деца, живеещи в дома. Тя 
разказала още, че на нея й отказвали 
да получи повече храна по време на 
хранене, но на другите деца им се да-
вало по нещичко допълнително. Бъл-
гарката казала още, че Макгрегърови 
заключили храната в къщата, след като 
я хванали да взема нещо за ядене от 

кухнята, защото била гладна.
Стаята на момичетата е описана от 

властите като неподходяща за деца. 
В нея имало бетонен под с малко 
пружинено легло с тънък матрак, без 
възглавници и малко корито с разкъ-
сани дрехи за всяко от момичетата. 
Българчето казало, че осиновителите 
му все пак позволявали на момиче-
тата да имат възглавница при добро 
поведение.

Българчето не е могло да се изкъпе 
три седмици и не е ходило на зъболе-
кар или лекар дълго време. Последва-
лият медицински преглед, проведен в 
близкия центъра за подкрепа на деца, 
показал, че 14-годишната девойка има-
ла глисти, а сестра й раздут корем

поради 
недохранване

След като двете сестри били преда-
дени от полицията на социалните, те 
яли пържено пиле, чийзбургер и пър-
жени картофки, като едно от момичета-
та изяло и храната на един от полица-
ите. После те хапнали още снаксове и 
изпили няколко малки бутилки с вода.

Срещу Макгрегърови е заведено 
дело за тормоз над деца. В обвинени-
ето се казва, че те са се премествали 
многократно през последните няколко 
години. Преди били жители на щата 
Вашингтон, но се преместили в Ми-
сури, след като там имало предишно 
разследване срещу тях пак за насилие 
над деца. Според полицията двойката 
не била записала децата на училище, а 
вместо това избрала домашното учи-
лище, за да ги контролира по-добре.

През последните няколко месеца 
осиновителите на българчетата се оп-
итвали да предадат попечителството 
им на държавата. Властите не съобща-
ват повече за децата, освен че инициа-
лите им са Р. и К.

Осиновени българчета попаднаха 
в къща на ужасите в Мисури

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Марк и Мелиса Макгрегър

Къщата на Макгрегърови

Те били тормозени системно – отказвали им храна, 
заключвали ги на тъмно и ги карали да бягат боси по чакъл
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Смърт или до живот 
за Грант Амато

С
мъртно наказание или 
доживотна присъда без 
замяна ще получи Грант 
Амато – мъжът във Фло-
рида, който уби майка си, 
баща си и брат си, след 

като открадна от тях 200 хиляди долара, 
които прати на българка, с която се 
запознал в сайт с еротични камери.

След 8 часа обсъждане съдебните 
заседатели в Орландо решиха минала-
та сряда, че Амато е виновен по трите 
обвинения за предумишлено убийство 
от първа степен. Прокуратурата иска 
смъртното наказание. А дали съдебните 
заседатели ще препоръчат най-тежко-
то наказание – ще стане ясно след 12 
август, когато започва процедурата по 
определяне на присъдата.

Грант Амато не застана на 
свидетелската скамейка

в залата, въпреки че преди това адвока-
тите му заявиха, че той ще отговаря на 
въпроси под клетва в съдебната зала. 
Прокуратурата приключи с разпита на 
своите свидетели във вторник – след 
точно седмица на показания.

Защитата на Амато беше по-бърза. Тях-
ната основна теза беше, че няма никакви 
физически доказателства срещу техния 
клиент – нито ДНК, нито оръжие, нито 
свидетели. Те оспориха и изложената 
от прокуратурата последователност на 
събитията.

Процесът срещу Амато започна на 15 
юли – след седмица, в която бяха изби-
рани съдебните заседатели – повечето 
от извиканите в залата имаха мнение 
по случая и бяха дисквалифицирани. 
Обвинението и защитата ги питаха и за 
мнението им за смъртното наказание.

Амато е обвинен, че на 25 януари 2019 
г. е убил семейството си след скандал 
заради българката Силвия. Следователи-
те и разследващите свидетелстваха пред 
съда за трагичната последователност на 
събитията в семейната къща.

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

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

Последният убит е братът Коди Амато 

– в лицето, в мига, в който се прибрал от 
работа в семейната къща.

Прокуратурата твърди, че Грант Амато 
е останал в дома си часове след като из-
вършил тройното убийство, нареждайки 
сцената на местопрестъплението, така 
че да изглежда, че престъплението е 
извършено не от него, а от убития Коди.

Според прокуратурата мотивът за 
тройното убийство е

маниакалното увлечение 
на Грант Амато по 

българката Силвия
с която се запознават в сайт с порнока-
мери. В продължение на около година 
той открадва от семейството си над 200 
хиляди долара, които изпраща на бъл-
гарката. Тя пък му отвръща с еротични 
и порноклипчета, снимки и съобще-
ния. Семейството праща Грант Амато 
в клиника за зависимости от порно и 
го приема обратно в дома им само при 
условие, че той прекрати връзката си 

със Силвия. Това обаче не става, а когато 
го хващат, че отново си комуникира 
с българката, избухва скандал, който 
завършва с тройното убийство, твърди 
прокуратурата.

Грант Амато се представил пред Сил-
вия като богат покер играч, който карал 
скъпо BMW. Но когато родителите му 
разбрали за кражбата, те казали на Сил-
вия истината и така прекратили връзка-
та му с нея, твърди прокурор Стоун. “За 
него това е било краят на света. Нямало 
е повече нищо, за което да живее, и бил 
бесен на семейството си, че са сринали 
неговия свят”, каза Стоун на съдебните 
заседатели.

И в откриващите, и закриващите си 
пледоарии адвокатите на Грант Амато 
заявиха пред 12-те съдебни заседатели 
в Орландо, че няма никакви физически 
доказателства, които да свързват клиен-
та им с тройното убийство. А оръжието 

на престъплението не е намерено. “Ако 
не е Грант, кой тогава?“ – не е доста-
тъчен правен аргумент да осъдите г-н 
Амато в това дело”, каза адвокат Джаред 
Шапиро на съдебните заседатели. Те 
обаче приеха тезата на обвинението и 
отсъдиха, че Грант Амато е виновен за 
тройното убийство.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Грант Амато не можел без българката Силвия, 
с която никога не са се виждали на живо

Жертвите на Грант: родителите му Чад и Маргарет Амато и брат му Коди

Присъда за мъжа, пратил 200 000 долара на българка 
от еротичен сайт и избил семейството си
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Иранец с доживотна присъда за 
порнографски уебсайт избяга в Канада

Иранец, излежаващ доживотна присъда за създаване на порнографски 
уебсайт в Иран, е избягал в Канада. Саид Малекпур, излежал 11 години 
от присъдата си, получил право да напусне затвора за три дни на 20 юли, 

след което не се е върнал, съобщи пред държавната телевизия съдебният гово-
рител Голамхосейн Есмаили. Малекпур, който има канадско жителство, е успял 
да се върне в Канада,  става ясно от видео, публикувано от сестра му в туитър. 
„Кошмарът най-сетне приключи”, написа Мариам Малекпур в коментар към 
видеото и благодари на „всички хора, които ни подкрепяха през това време”, и 
на Канада за „нейното лидерство”. Първоначално Малекпур е осъден на смърт, 
но през август 2013 г. присъдата му е смекчена на доживотна.

Жена изплаши пума 
с песен на „Металика“ 
Песен на „Металика” помогна на канадка 

да избегне потенциално опасна среща с 
пума. Двадесет и седем годишната Дий 

Галант от Ванкувър разхождала кучето си в долината Кауичан, когато забеля-
зала голямата котка да се приближава към нея. Жената започнала да вика и да 
вдига силен шум, следвайки препоръките на експертите по дивата природа, но 
хищното животно изобщо не се впечатлило. Тогава Дий Галант решила да при-
бегне към хеви метъла, пускайки на телефона си парчето Don’t Tread on Me на 
„Металика”.  „Помислих си, че това е най-шумното нещо, с което разполагам на 
телефона, и че с него мога да подплаша пумата. Още при първите ноти животно-
то се шмугна в храстите”, разказва младата жена. След бягството на пумата тя и 
хъскито й безопасно продължили по пътя към дома си.

Първа среща между външните 
министри на Канада и Китай след „Хуавей“ 

Канадската министърка на външните работи Кристия 
Фрийланд съобщи през миналата седмица, че е разгова-
ряла на четири очи с китайския си колега Ван И за пръв 

път от ареста на финансовата директорка на „Хуавей”, което 
предизвика тежка криза между двете страни.  Фрийланд и Ван 
са обсъдили в кулоарите на международен форум в Тайланд 
въпроса за двама канадци, задържани в Китай. „Фактът, че си 
говорихме и обсъдихме тези въпроси директно, на четири 

очи, е изцяло положителна стъпка”, каза Фрийланд във видеоконферентен разго-
вор. По думите й китайският топдипломат „изрази безпокойството си за процеса 
по екстрадиране на Мън Ванчжоу”. Няколко дни след задържането й Китай арес-
тува бившия канадски дипломат Майкъл Ковриг и неговия сънародник, консул-
танта Майкъл Спавър, които са заподозрени в шпионаж.

Откриха фосили на хищник, 
живял преди 506 млн. години 
Канадски учени откриха фосили на древно морско съще-

ство, живяло преди 506 млн. години. То е притежавало 
нокти, подобни на гребло, и глава, която прилича по 

форма на известния космически кораб „Хилядолетния сокол” от „Междузвездни 
войни”. Създанието може да даде ценна информация за хищниците в един от най-
важните еволюционни периоди на Земята. Учените определиха животното като 
предшественик на днешните членестоноги – насекоми, паяци и раци, и е живяло 
по времето на периода камбрий. По думите на експертите животните в този етап 
са били малки, обикновено до няколко сантиметра. За сравнение – Cambroraster 
falcatus е бил гигант, достигащ до 30 сантиметра, обясниха изследователите. 

ЛГБТ адвокати искат еднакво 
отношение към кръводарителите
Адвокати на ЛГБТ общността в Британска Колумбия 

призоваха към „полово неутрално“ кръводаряване. Те 
искат здравното министерство да промени политиката 

си, която не допуска гей мъже и жени да даряват кръв. Според 
действащите правила бисексуалните и мъже, които са имали 
сексуални отношения с друг мъж, не могат да стават кръво-
дарители в рамките на три месеца, след като са имали полов 
акт с човек от същия пол. Според Катрин Дженкинс, транс-

сексуална жена от Ванкувър, „няма значение кого обичам и с кого съм избрала да 
се срещам, моята кръв не е „по-мръсна“ в сравнение с тази на другите“. Транс-
сексуалните жени, които са претърпели операция за смяна на пола, също нямат 
право да даряват кръв три месеца след операцията. Според доклад от 2017 г. „гей, 
бисексуалните и мъжете, които са правили секс с друг мъж, все още са 46,4 на сто 
от всички докладвани случаи на ХИВ сред възрастните“.
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Б
ългарка от Чикаго се оказа 
основата на схема за изма-
ми със студентски стипен-
дии. До това разкритие 
стигат разследващи жур-
налисти от организацията 

ProPublica. Името на жената е Лора Геор-
гиева. Тя твърди на своя уебсайт, че чрез 
своята фирма Destination College помага 
на семейства да вкарат в колеж децата 
си дори да не могат да си позволят ко-
лосалните такси. Георгиева рекламира 
себе си като човек, който подава ръка 
на бездомни, бежанци и самотни майки 
да постигнат мечтите си, а именно – да 
се запишат в колеж.

Оказва се обаче, че българката се 
е възползвала от вратичка в закона, 
която позволявала на богати семейства 
да се откажат от децата си фиктивно, 
да им намерят попечител и така да се 
възползват от държавни помощи, тъй 
като декларират ниски доходи без тези 
на родителите си. Георгиева работела 
с две адвокатски фирми, които вна-
сяли документите в съда от името на 
младежите. Всички дела били заведени 
в окръжия съд за Лейк каунти (окръг 
Лейк) в Илинойс.

Схемата била разкрита от колега на 
Георгиева, който също се занимавал с 
консултации на кандидат-колежани. Той 
просто ги насочвал кое учебно заведе-
ние е подходящо за тях. За разлика от 
нея той не получавал тлъсти комисиони, 
но вършел работата си съвестно. Така 
при прегледа на документите на някол-
ко вече записани колежани той уста-
новил, че тийнейджърите са от богати 
семейства, но ползват държавна помощ 
за плащането на таксите.

Информацията за нередностите 
стигнала и до Анди Борст, един от 

директорите университета на Илинойс в 
градчето Шампейн.

„Това е измама“
- категоричен е Борст. По думите му 
заможните семейства отнемат въз-
можността на по-бедните да получат 
финансовата помощ, от която наистина 
се нуждаят.

Екип на Thе Wall Street Journal успял да 
намери двама родители, които се въз-
ползвали от услугите на Лора Георгиева, 
за да вкарат децата си почти безплатно.

Те обаче отричат това да е така. Твър-
дят, че нямали пари, въпреки че едното 
семейство живеело в къща за $1,2 млн., 
а само единият от родителите изкарвал 
$250 000 годишно.

Въпреки това тяхната дъщеря получи-
ла т.нар. субсидия Pell Grant, която била 

предназначена за крайно нуждаещи се 
и се отпуска безвъзмездно. Парите въз-
лизали на около $65 000. Журналистиче-
ски проверки установили, че има поне 
още около 40 подобни случая, които 
изглеждат доста съмнителни.

Засега изглежда, че няма български 
семейства, участвали в измамата. От 
университета в Илинойс потвърдиха за 
BG VOICE, че са засекли общо 14 студен-
ти, които искали съдия да ги обяви за

независими 
от родителите им

Трима били завършили първата си го-
дина, а другите само кандидатствали за 
прием. „Уведомили сме Министерството 
на образованието, както и комисията 
в Илинойс, която съблюдава отпуска-
нето на студентски помощи”, се казва 
още в отговора на администрацията на 
университета.

За арести обаче не се съобщава, тъй 
като се касае за легална дейност, която 
просто е неморална.

Българка от Чикаго 
замесена в измами със 
студентски стипендии
Лора Георгиева била основата на схемата, 
разкрили я разследващи журналисти

Лора Георгиева

Част от делата, заведени от деца по схемата за отделяне от семейството
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К
амиончетата с храна (food 

trucks), които обикалят по 

кварталите, фестивалите 

или бизнес комплекси-

те из Америка, винаги 

предизвикват оживление 

и усмивки. Почти няма човек, който да 

може да им устои и да не си купи храна. 

В Мериленд има и български food truck, 

в който се продават нашенски вкусно-

тии, които вече са любими и на амери-

канските клиенти.

„Беше ми мечта да 
направя нещо такова“

Това казва собственикът на камионче-

то Росен Иванов. Името на бизнеса му е 

Balkanik Taste. „За ресторант инвестиция-

та е много голяма. Но за един камион за 

храна не е чак толкова – в зависимост от 

спецификите му и оборудването вътре 

нужните средства може да са от 40 хил. 

до 100 хил. долара. Идеята ми беше 

също да мога да обикалям, да се срещам 

с много нови хора и да достигам клиен-

тите сам, а не те да идват при мен, което 

е удобство и за тях“, допълва Росен.

През лятото и есента

камиончето 
Balkanik Taste

редовно може да бъде забелязано из 

района на Монтгомъри каунти, съвсем 

близо до столицата Вашингтон. През 

зимата Росен разчита на доставки по 

офисите и кетъринг. Предлага и ястия 

като мусака и сарми.

„Районът, за който имаме лиценз, не-

прекъснато се развива и има много мес-

та, на които може да се отиде с камиона. 

Като цяло нашите локации са повече 

офиси за обяд, доста бирарии, басей-

ни, училища. Участваме и на различни 

фестивали. През зимата има един-два 

месеца, през които затварям камиона и 

се съсредоточавам в други неща, защото 

освен че бизнесът не е толкова добър, 

има и проблеми със замръзването на 

тръби, със стартирането на генератора и 

други“, обяснява сънародникът ни. „При 

нас е много интересно, защото в малък 

район сме три отделни територии – 

Мериленд, Вирджиния и Ди Си. Ками-

оните, които искат да влизат в Ди Си, 

трябва да имат лиценз за това, а също и 

за съответния район извън столицата“, 

допълва Росен.

Във своя food truck той има двама 

помощници – момче и момиче. Моми-

чето, което му помага, е американка и е 

там за втора година. „Тя е много навътре 

в нещата. Знае какво е кюфте, кебапче, 

лютеница. Много се интересува и много 

й харесват българските подправки 

и продукти, които имаме в камиона“, 

споделя също Росен. Момчето е бъл-

гарче и е също много ентусиазирано от 

работата си.

В менюто на българското камионче за 

храна можете да видите

кюфтета, кебапчета, 
агнешки бургер

плескавица (Balkan burger), дюнер. 

„Направихме менюто да не е само бъл-

гарско, ами да е балканско и да има по 

нещо познато за всеки. Съсредоточихме 

се върху така наречената street food. 

През миналата година имахме и скара 

с шопска и картофена салата – кюфте, 

кебапче и пилешко, разбира се, с люте-

ница. Имахме и мляко с ориз. Имали сме 

и баклава. Тази година сигурно пак ще 

върнем баклавата“, обяснява нашенецът. 

Според него американците харесват 

много бургерите с кюфте, които той 

прави с домашна лютеница и домашно 

приготвени питки.

Росен е родом от Лом. Завършва про-

фесионалната гимназия по телекомуни-

кации в София. После работи като гот-

вач на две места в столицата. Премества 

се във Вашингтон през 2007 година. И 

от тази страна на Океана също работи 

в няколко ресторанта, както и на други 

места. Започва бизнеса си в Мериленд 

през 2014 година. Тогава взема камион 

втора ръка, който вече е бил оборудван 

за food truck. „Не беше перфектният 

камион, но като за начало вършеше 

работа+, разкрива той. После си

взема малък училищен 
автобус

и го дава за преоборудване. „В него 

имам хладилник, което е стандарт в тази 

индустрия, голяма скара, дълга 36 инча 

(91 см), мивка, което е изискване на 

отдела по здравеопазване“, казва Росен.

„Много хора си мислят, че това е лесен 

бизнес, но въобще не е така“, издава 

детайли от кухнята нашенецът. „Работи 

се много часове. Говорим за по 12-15 

часа на ден и повече. Когато навън е 

много горещо, е много трудно, защото 

в камиона е още по-топло. Санитарните 

изисквания трябва да се спазват винаги, 

трябва да плащаш и за лицензи. Като 

цяло е забавно – сред хора си, винаги 

можеш да ги видиш как реагират на 

храната, но има доста неща, които не се 

виждат на пръв поглед“, казва той. 

„Интересното е, че не съм завършил 

нищо свързано с готварство, но готве-

нето ми харесваше още от България“, 

казва Росен. През октомври тази година 

ще се навършат пет години, откакто е 

започнал авантюристичното начинание 

с камиончето с храна. За по-нататък има 

амбиции за малък ресторант.

Росен Иванов предлага в камиончето си 
вкусни храни с балкански вкус

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Food truck 
по български 
в Мериленд

Росен Иванов пред работното си камионче

С камиончето до бирария в Роквил, Мериленд, популярна и сред българите в района на Ди Си

Росен Иванов прави кебапчета в камиончето си
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ЛИЛИЯ ИГНАТОВА

Д
а сглобиш кухня от IKEA звучи 

лесно. Но мнозина се оказват 

в дома си, заобиколени от 200 

пакета с части и с телефон в 

ръка в търсене на помощ – я 

от приятел, я професионална. 

За жителите на региона около град Нор-

фолк, щата Вирджиния, единствената 

фирма, към която могат да се обърнат в 

такъв момент, е Virginia Kitchens. Бази-

раната във Вирджиния бийч компания 

е собственост на тримата българи Нено 

Ненов, Ивайла Ненова и Георги Стоянов, 

които са се специализирали в инста-

лирането именно на кухни на IKEA в 

европейски стил.

Оборотът и поръчките вървят само 

нагоре в рамките на трите години от 

учредяването на фирмата, която на 

практика все още няма конкуренция в 

своята малка бизнес ниша във Вирджи-

ния. Скорошното откриване на магазин 

на IKEA в близост до Норфолк може да 

промени това, но Virginia Kitchens вече се 

е доказала с над 100 завършени проекта 

и доволни клиенти, а новите фирми ще 

трябва да стартират от нулата.

Имигрантският път
Подобно на много други българи, кои-

то са спечелили зелена карта в годините 

около кризата, Ива, Нено и Георги са 

били далеч от американската мечта при 

пристигането си в САЩ. „Тук е много труд-

но веднага да започнеш да работиш това, 

което си практикувал в България. Никой 

от нас не можеше да си намери работа 

по специалността. Езиковата бариера и 

междукултурните различия бяха фактор”, 

казва Нено Ненов, който пристига в 

Америка през 2008 г. – две години след 

тогавашната си приятелка и бъдеща 

съпруга Ивайла Ненова. Георги Стоянов 

стъпва на американска земя през 2010 г., 

също следвайки половинката си.

Бързо става ясно, че българските 

дипломи, както и опитът в строителство, 

маркетинг и връзки с обществеността в 

България не са от особено голяма стой-

ност за американските работодатели, 

особено в периода непосредствено след 

кризата. Ива, Нено и Георги тръг-

ват по трудния път на имигран-

тите в Америка – работейки като 

сервитьори и доставчици, докато 

преминат през местното висше 

образование и получат дипломи.

Сблъскват се и с друга реал-

ност на САЩ – несигурността на 

пазара на труда. „Тук дори няма 

трудов договор. Ако днес решат, 

че ще ме съкратят, го правят. Няма 

стабилност. Това не ни харесваше 

и решихме, че самостоятелна заетост е 

по-добрият вариант”, коментира Ивайла 

Ненова.

Изграждането 
на доверие

Концепцията на Virginia Kitchens тръгва 

от собствените им домове през 2015 г. 

„Жоро беше първият, който си направи 

кухнята с IKEA, а ние с Ива – малко след 

него”, коментира Нено Ненов. „След това 

Ива предложи да превърнем сглобяване-

то на кухни в бизнес. Тук открихме ниша 

– никой не правеше това в нашия район”, 

допълва той. Тримата установяват, че 

американците харесват IKEA, но или не 

могат да си сглобят сами продуктите, или 

нямат времето. И са готови да платят на 

някого за това. След още няколко сглобе-

ни кухни за приятели тримата учредяват 

Virginia Kitchens като партньори през 

април 2016 г.

Самото създаване на личен бизнес в 

САЩ отнема по-малко от ден. Получава-

нето на лиценз за т.нар. General contractor 

(главен изпълнител), който е задължите-

лен за всички практикуващи монтажни 

или строителни дейности в Америка, 

отнема около месец. Освен различната 

метрична система изпитът покрива и куп 

странични дейности като бетонно из-

ливане и изграждане на покриви, които 

Virginia Kitchens не планира да предлага, 

но е нужно да знае, за да вземе лиценз.

Друго предизвикателство в началото 

е липсата на доверие от страна на кли-

ентите. „Отначало беше трудно, защото 

нямахме какво да покажем”, казва Георги 

Стоянов. Тримата стигат до няколко на-

чина да изглеждат професионално като 

брандирано работно облекло и автомо-

били. „Това показва, че екипът се занима-

ва с това професионално, а не като проба 

или хоби”, коментира Ненов.

Постепенно Virginia Kitchens започва 

да обогатява портфолиото си и да трупа 

положителни ревюта в интернет. Пре-

връща се от страничен бизнес в основна 

дейност за тримата българи. Фирмата 

вече има над 100 завършени проекта, 

които може да показва на клиенти.

Ниски разходи, 
добра цена

Това, което не е било особено голямо 

предизвикателство, са разходите в на-

чалото на бизнеса – около 5 хил. долара. 

„В началото използвахме личните си 

автомобили. Инвестицията не беше го-

ляма, защото всичко се случваше стъпка 

по стъпка. След всеки завършен проект 

купувахме нови машини, подобрявахме 

старите”, казва Стоянов.

Тримата българи успяват да спестят и 

от други места, които обикновено изяж-

дат голяма част от оборота на подобни 

компании. Ненов и Стоянов преди са 

правили интернет страници и прилагат 

опита си и във Virginia Kitchens, като сами 

поддържат уебсайта на фирмата и опти-

мизацията на търсачките. Което намаля-

ва и разходите за реклама, като 90% от 

новите поръчки идват от страницата.

Цената на услугата е едно от предим-

ствата на фирмата – например по 79 

долара за шкаф за стена. Прототип за 

цената е фирма, която предлага подобна 

услуга в щата Флорида. Но по-важна за 

клиентите е прозрачността...

„Нещо, което даде силен тласък на 

бизнеса ни през тази година, беше от-

криването на магазин на IKEA в Норфолк. 

От това поръчките ни скочиха”, комен-

тира и Ивайла Ненова. В плюс на Virginia 

Kitchens е, че са получили одобрението 

на главния посредник на IKEA – амери-

канската Traemand, която свързва кли-

ентите на шведската компания с подиз-

пълнители за планирането и монтажа на 

мебелите в САЩ и Канада.

Поръчките растат, а заедно с тях и 

служителите на компанията – Virginia 

Kitchens вече има втори екип за монтаж и 

сглобяване на кухни, като така хората във 

фирмата приближават десет души.

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

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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Call me today to discuss your options.

Единствената фирма за сглобяване на 
мебели от IKEA в района е на българи

Нено, Ива и Георги – кухните 
на Вирджиния в Норфолк

Нено, Ива и Георги

Снимка: Капитал
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Т
ой се казва Съби Атипов. 
Корените му са от Сатовча, 
но вече 20 години живее 
в Испания. За това време 
родолюбецът, който няма и 
40 години, успява да открие 

четири български неделни училища. В 
тях над 400 българчета учат родния си 
език, литература и история.

Атипов открива училищата в четири 
града с помощта на близки и приятели. 
Ръководената от него културна асо-
циация „Орфей BG” е организатор и на 
първия събор на българите в Памплона.

Съби Атипов пристигнал в Памплона 
преди повече от 20 години. Децата му са 
родени в Испания и говорят български, 
но само в семейството.

“И когато ходим през лятото на вакан-
ция, когато отиваме да видим нашите 
родители, те нямаше да могат да говорят 
с тях и да ги разбират”, споделя бълга-
ринът.

Около 7000 българи живеят в област 
Навара и според Съби децата им искат 
да изучават български език – говоримо 
и писмено. Затова през 2007 година със 
собствени средства и с помощта на близ-
ки и приятели откриват

първите български 
училища

в Памплона и Тафая. За десет години 

заедно с тези в градовете Витория и 
Тудела те станали четири. В тях децата 
учат безплатно, а над 20 квалифици-
рани учители преподават различни 

предмети.
“Една от основните цели на нашата 

асоциация е да запази майчиния роден 
език и децата да знаят историята на 

своите предци откъде са, какъв народ 
сме. Те трябва да познават освен езика 
и българската история. Да знаят за Бо-
тев, за Левски и за другите наши велики 
хора българи”, убеден е Съби Атипов.

На събора на българите, които 
живеят в Невада, е присъствал и 
Йордан Симонски от Благоевград. Той 
шие традиционни носии и показа на 
сънародниците ни своята колекция. 
След срещата си с тях Йордан призна-
ва, че е впечатлен от силата на духа на 
българите, които са избрали да живеят 
в Испания.

“Аз видях дечицата на пет и шест го-
дини, които са в тяхната детска градина. 

Те играеха, 
макар и 
несръчно, и с 
много жела-
ние пееха и 
рецитираха 
български 
песни и 
стихове”, 
сподели той 
пред БНТ.

От кул-
турната 

асоциация в Памплона се надяват, че 
през следващата година участниците и 
гостите в българския събор ще бъдат 
повече.

Родолюбец откри 4 училища 
за българчетата в Испания

Съби Атипов организира и 
събор на българите в Памплона
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З
дравейте, Ангеле! Наме-
рих информацията за вас 
от статия по интернет 
и тъй като съм в Бълга-
рия, реших да ви пиша по 
имайл, за да задам моя 

въпрос. А той е следният – мога ли 
да използвам стажа си, който имам 
в Америка, и той да бъде добавен към 
моя работен стаж за българската ми 
пенсия? Работила съм в Америка със 
зелена карта само 6 години и не мога да 
получавам пенсия там, защото нямам 
нужните 10 години стаж. Не смятам 
да се връщам в Америка, но бих искала 
да използвам този стаж в България и 
ако не е възможно, мога ли да си върна 
обратно парите, които съм плащала 
за осигуряване и данъци през тези 6 
години в Америка?

Здравейте и от мен! Задавате ми мно-
го популярни въпроси, които българ-
ската общност в Америка често се пита 
и заедно разговаряме по тях.

Нека да започнем с първия въпрос и 
да преминем и към втория.

През изминалата седмица полу-
чих лична кореспонденция от НОИ 
(Национален осигурителен институт) в 
отговор на директен мой въпрос към 
тях относно стаж в България, който да 

бъде прехвърлен в Америка, или съот-
ветно стаж в Америка, който да бъде 
прехвърлен в България.

Отговорът, който получих от НОИ, бе, 
че в момента

няма спогодба и не се 
водят преговори за 

такава
със САЩ, където стажът, изработен 
в едната държава, може да бъде 
прехвърлен в другата държава и да 
бъде използван при пресмятането на 
размера на пенсията. Тяхното стано-
вище е, че за момента стажът в тези 
две държави се калкулира поотделно 
и пенсиите трябва да се калкулират 
спрямо законодателството в дадената 
страна (България или Америка) на база 
на стажа там, независимо дали човек 
има начин да комбинира двата етапа 
от работния си живот, това не би било 
възможно при пресмятане на пенсията 
и времето, работено в едната държава, 
не се прехвърля в другата. Тук говорим 
стриктно за България и САЩ.

След тази официална информация 
става ясно, че във вашата ситуация 

няма да можете да използвате години-
те, изработени в Америка, към стажа 
ви в България и да добавите опреде-
лена сума към пенсията ви в България. 
Не забравяйте, че все още (ако имате 
валиден имиграционен статут) можете 
да се върнете и да изработите 4 години 
стаж в Америка, за които да получите 
пенсия. В противен случай парите, кои-
то сте платили досега тук, в Америка, за 
данъци и пенсионно осигуряване

няма да могат 
да ви се възвърнат

под никаква форма, защото те отиват 
в общия пенсионен фонд, който се из-
ползва от хората, които са пенсионери 
в момента. Съжалявам, че аз трябва да 
бъда “лошият пощальон” и да ви донеса 
тези новини, но все пак тук е важно 
да се знае истината и фактите такива, 
каквито са, за да може вие правилно 
да прецените и да наредите вашата 
пенсионна стратегия.

Този въпрос съм го срещал често от 
различни хора и искам да благодаря и 
на тях, че са го задавали, защото това 
ме подтикна да се обърна към НОИ в 

България с официално писмо, на което 
те отговориха подобаващо, за което им 
благодаря от името на всички българи 
в САЩ.

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

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

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

И не забравяйте да се усмихвате!:)

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

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

Въпроси и отговори от изминалата седмица

Зачита ли се американски трудов 
стаж за българска пенсия?
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У
олстрийт върви по стъпките 
на Силициевата долина и 
полага огромни усилия да 
се възползва максимално 
от огромните масиви с 
потребителски данни, които 

контролира. Технологичните гиганти 
като Amazon и Google се опитват да 
навлизат все по-сериозно в бизнеса на 
разплащанията и кредитирането, но 
големите банки от ранга на JPMorgan, 
HSBC и Barclays не стоят на едно място.

Финансовите институции трупат 
„планини” от статистически данни, за да 
предвиждат движенията на борсовите 
индекси и си партнират с търговските 
вериги в изготвянето на маркетингови 
кампании, базирани на изкуствения 
интелект и таргетираната реклама. В 
днешната дигитална ера информацията 
за това какви доходи получават потре-
бителите, къде харчат парите си и какво 
предпочитат да правят през свобод-
ното си време е изключително ценна. 
Особено на фона на намаляващите 
печалби на банките от конвенционал-
ното кредитиране и инвестициите под 
натиска на нулевите лихвени проценти.

Събирането на

все по-големи обеми от 
информация

се случва успоредно със затягането на 
регулациите в тази сфера.

Въпреки това все още са налице 
сериозни рискове от злоупотреби с 
финансова информация и лични данни, 
тъй като много от хората не са наяс-
но как трябва да се защитят. Според 
проучване една трета от европейците 
не са запознати в детайли с правото 
на защита на личните им данни, а само 
13% твърдят, че четат докрай условията 
на сайтовете за гарантиране на личната 
неприкосновеност.

Повечето банки не разкриват колко 
печелят от анализа и обработката на 
потребителските данни, с които раз-
полагат. Но в сравнение с милиардите, 
които генерират от кредитиране и ин-
вестиционна дейност, вероятно сумите 
все още не са чак толкова впечатлява-
щи, смятат експертите.

Един от начините за „монетаризира-

не” на тази информация са партньор-
ствата с търговските вериги и заведе-
нията. Клиентите на британската банка 
Lloyds и испанската Santander напри-
мер могат да се възползват от специал-
ни оферти в десетки магазини, благо-
дарение на т. нар. схеми за лоялност на 
американската компания Cardlytics.

Механизмът използва информацията 
за потребителските навици на клиенти-
те, за да им предлага персонализирани 
оферти за отстъпки на местата, на които 
пазаруват най-често. Банките получа-
ват процент от всяка покупка, но нито 
Cardlytics, нито Lloyds, нито Santander 
разкриват точния му размер.

За да се възползват от „бонус схе-
мата”, потребителите трябва изрично 
да заявят участието си в нея. Банки-
те уточняват, че личните данни на 
клиентите не се предоставят на трети 
лица без изричното им съгласие. Освен 
това информацията се „анонимизира”, 
което означава, че името на клиента се 
заменя от случайно генериран номер. 
По този начин търговците няма как да 
узнаят самоличността на конкретния 
човек, на когото предлагат дадена 
оферта или отстъпка.

Експертите обаче предупреждават, че

рискове от злоупотреби 
все пак съществуват

Един от потенциалните примери 
е за таргетиране на хора, които вече 
имат високо ниво на задлъжнялост, 
но въпреки това получават оферти за 
бързи заеми и кредитни карти с висока 
лихва. Идеята е, че ако банката може да 
използва определена информация, за 
да накара човека да си купи нещо, кое-
то той иначе не би взел, то това е добра 
новина за банката, но не и непременно 
за самия потребител.

Използването на данните за подо-
бряване на рисковия анализ, за взема-
не на по-бързи решения за отпускане 
на кредит и за прогнозиране на потре-
бителските нагласи е изключително 
полезно за банките, които се опитват 
да понижат своите разходи.

HSBC например разработва алгори-
тъм, базиран на изкуствения интелект, 
който да може да се ориентира за 
секунди в масив от данни с големина 
от 10 петабайта. Това се равнява на 
капацитета на 2 милиона DVD-та. Най-
голямата европейска банка разчита на 
услугите на канадската технологична 
компания Element AI.

JP Morgan пък разработва AI прило-
жение, което да предвижда движенията 
на финансовите пазари. То ще събира 
и анализира информацията от над 3 
милиарда трансакции годишно. 

В известна степен банките са в нерав-
ностойно положение в сравнение с 
бързоразвиващите се технологични 
стартъпи, когато става въпрос за извли-
чане на печалба от огромните масиви 
от данни, с които разполагат. 

Те рядко могат да разчитат на 
вътрешна експертиза и освен това са 
обременени от старите електронни 
системи, които използват от десети-
летия. За да обърнат тази тенденция, 
водещите банки по света планират 
инвестиции от над 26 милиарда долара 
в обработката на данни и бизнес анали-
зите през 2019 година, показва проуч-
ване на International Data Corporation. 
За сравенение, през 2018 година този 
тип инвестиции достигнаха 23 милиар-
да долара.

Освен това банковите институции 
търсят нови ръководни кадри с опит в 
технологичния сектор. Те не се притес-
няват да „крадат” специалисти дори от 
компании като Amazon, Google, Netfl ix 
и Facebook.

Финансовите институции си партнират с търговските вериги

Банките вече печелят 
и от личните ни данни



З
а всеки, който познава ис-
торията на ХХ век, изобщо 
не е смешно да слуша как в 
днешна България прокурор 
описва терористичните 
намерения на задържани 

IT специалисти. Според прокурорската 
версия терористите искали да хакнат 
поливната система пред парламента с 
намерение „евентуално при преминава-
не на автомобили на различни – може 
би на държавен глава, или на гости на 
нашето Народно събрание – евентуал-
но да бъде активирана поливната част 
пред парламента. С което да се създаде 
някакво затруднение в придвижване-
то.” Целта на терористите била не само 
да ни изложат пред чужденците, но и 
„всяването на паника сред неограничен 
брой български граждани”, което пък 
е посегателство „срещу действащата в 
момента политическа система, форма 
на управление”...

Цялата абсурдна случка ми напомня 
за една сцена от филма „Покаяние” 
(съветски, от времето на „гласността”), 
в която агенти на НКВД карат някакъв 
арестуван да си признае, че по запо-
вед на английското разузнаване имал 
за цел да прокопае тунел от Бомбай 
до Лондон. Можем да сме сигурни, че 
точно агентите на НКВД нямат никаква 
представа, що е то „Бомбай” или „Лон-
дон”. Но все пак човекът е разстрелян.

Тукашните прокурори също нямат 
ни най-малка представа как точно 
функционира поливната система около 
парламента. Нито пък по какъв начин 
опръскването на някой висок „гост на 
нашето Народно събрание” може да 
произведе „всяването на паника сред 
неограничен брой български гражда-
ни” – да речем, в Монтана, Мало Конаре 
или Миндя. Но пък – също като своите 
предшественици от НКВД – тукашните 
прокурори нямат нуждата да знаят 
такива неща. Важното е арестуваният 
да си признае за връзки с чужди разуз-
навания.

И за такива връзки прокурорите ся-
каш вече опипват почвата: с твърдение-

то, че обвиненият бил споделял „данни” 
с „Би Би Си и Ройтерс, което вече е 
посегателство върху националната 
сигурност, защото данните са излезли 
извън Република България”.

Дотук има няколко извода, до един 
връщащи нещата две поколения назад, 
към времето на сталинските репресив-
ни органи. Първо: всеки, който иска 
да полее с вода (не че е полял, но го е 
желал) някой висок гост на някоя бъл-
гарска институция, е терорист. Второ: 
всеки, който споделя „данни” извън 
територията на България, упражнява 
„посегателство върху националната 
сигурност, защото данните са излезли 
извън Република България”...

Хиляди българи всекидневно споде-
лят „данни” с институции „извън Репу-
блика България”: земеделският деятел, 
който праща до Брюксел статистика 
за новородени агнета; финансовият 
чиновник, който пак там праща данни 
за българските банки; предприемачът, 
който споделя информация със свой 
партньор в Мюнхен...

Целта на опита да превърнеш поло-
вината население в потенциален арес-
тант е очевидна: всички да си налягат 
парцалите… Тия дни пък един масов 
български вестник бе така любезен да 
посочи (в неподписан материал) още 
една категория врагове: „прозападната 
интелигенция”.

Стоп. Прочетете пак последните ре-
дове и се опитайте да погледнете отвъд 
поливането на високи гости с вода от 
пръскачки.

Виждате ли червената – така да се 
каже – нишка? Би Би Си, Ройтерс, „про-
западната интелигенция”?...

Начело на репресивните органи на 
държавата изглежда са хора, които 
мислят и действат като онези свои 
предшественици, които в края на 40-те 
години са организирали трудови колек-
тиви да маршируват из София с плакати 
„Смърт на Никола Петков!” Или „Трайчо 
Костов”, „Г. М. Димитров” и т.н.

Докато в България са текли сталин-
ските процеси от 40-те години, софи-
янци са се разхождали по Орлов мост, 
надявайки се да видят американската 
освободителна армия. Тя така и не се 
зададе. И днес, колкото и да се оглежда-
ме за помощ откъм ЕС, такава няма да 
дойде. Спасението на давещите се (как-
то е било винаги) се намира в ръцете на 
самите давещи се. Или: когото го е страх 
да надигне глава за собствена самоза-
щита днес, утре няма да има правото да 
се оплаква, когато дойдат за него.

*Със съкращения.

ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ

блог   

Пръскачките 
на Шрьодингер*
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казана дума

„Манолова се е утепала за 
кмет на София.“

Актьорът и депутат от 
БСП Стефан Данаилов 

коментира възможното 
участие на Мая Манолова в 

местните избори

„Най-страшно ще бъде, ако съчетаем 
африканската чума с политическа 
глупост.“

Вицепремиерът Томислав Дончев след 
срещата при президента, посветена на 

кризата с африканската чума по свинете

“Не съм чул шефът на ЦРУ да напусне след 
“Уикилийкс”.

Финансовият министър Владислав Горанов в 
отговор ще поиска ли оставката на шефката 

на НАП, която не прекъсна отпуска си заради 
хакератаката

„Няма такава държава“ ми звучи 
като обида към всички българи.“

Съпругата на президента Десислава 
Радева коментира името на 

политическия проект на Слави 
Трифонов

„Съдията даде 10 картона... 
Имах чувството, че пише „Под 
игото”, трета част.”

Треньорът на „Черно море” 
Илиан Илиев за нулевото 

равенство на тима му срещу 
„Славия” в мач от Първа лига
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Т
ой има турски предци, ро-
ден е в Ню Йорк в английско 
семейство, но прекарва 
голяма част от детството си 
в Брюксел заради работата 
на баща си. Борис Джонсън, 

най-космополитната личност сред бри-
танските политици, е и най-консерва-
тивната фигура в процеса по излизане-
то на Великобритания от Европейския 
съюз. Той е и човекът, който наследи 
Тереза Мей на премиерския пост.

Пълното му име е

Александър Борис 
де Пфефел Джонсън

но той е известен просто като Борис. 
Негова запазена марка са непокорната 
му руса коса и обърканата му рето-
рика. Злите езици отдавна говорят за 
ексцентричната му природа, включи-
телно за страстта му към колоезденето, 
измачканите костюми и легендарната 
неточност. Гласоподавателите му прос-
тиха политическите изцепки, както и 
слабостта му към красиви и умни жени. 
Лондонските таблоиди му лепнаха 
прякора Борис Любовчията – заради из-
вънбрачните му връзки. Въпреки това 
Борис Джонсън не бива да се подценя-
ва – в това се увери през тази година и 
Тереза Мей.

След като завършва престижния 
колеж „Итън”, Джонсън следва класиче-
ски науки в Оксфорд. В продължение на 
десетилетия детството му е представя-
но в медиите като идилично. 

Но през миналата година по-малката 
му сестра Рейчъл, известна журналист-
ка и антибрекзит кандидатка за Евро-
пейския парламент, разкри пред „Сънди 
таймс”, че майка им, художничката 
Шарлот Джонсън, страда от депресия 
и „бързо развиващо се обсесивно-ком-
пулсивно разстройство”, заради което 
се е налагало да лежи дълго време в 
психиатрична клиника. Младият Борис 
и тримата му братя и сестри са отгле-
дани от бавачка, която се грижи за тях, 
докато баща им Стенли работи като 
служител в Европейската комисия в 
Брюксел.

Журналистът 
Борис Джонсън

Преди да влезе в политиката, 
Джонсън работи като журналист, но и 
медийната му кариера е изпълнена с 
противоречия. Първото му назначение 
е в лондонския всекидневник „Таймс”. 
Дните му там завършват драматично, 
след като се оказва, че Джонсън си е 
измислил цитат, който е приписал на 
преподавател по история от Оксфорд.

Няколко години по-късно той става 
кореспондент на „Дейли телеграф” в 
Брюксел и бързо успява да изгради ре-
путация на евроскептик сред колегите 
си – защитници на ЕС. В убийствена 
статия на New Statesman бившият чуж-
дестранен редактор на „Таймс” Мартин 
Флетчър пише през 2017 година, че 
мисията на Джонсън е била да предиз-
вика евроскептицизъм и „да изобличава 
ЕС при всеки възможен случай”.

Свирепата амбиция на Джонсън през 

годините, прекарани в Брюксел, води 
до разпадането на първия му брак. 
Дванадесет дни след развода си той се 
жени за Марина Уилър, която по това 
време очаква първото от четирите им 
деца. След завръщането си в Лондон 
Борис Джонсън се издига до главен 
политически коментатор на вестник „Те-
леграф”, започва да се появява редовно 
по телевизията, става редактор на 
консервативното издание The Spectator 
и е избран за депутат от консервато-
рите от избирателния район Хенли, 
Оксфордшир. Афера с негова колежка 
води до отстраняването му от кабинета 
в сянка на торите, както и до първото 
от многото му изгонвания от семейното 
жилище.

Политикът 
Борис Джонсън

Когато бъдещият британски премиер 
Дейвид Камерън, съученик на Джонсън 

от „Итън”, е избран за лидер на торите 
през 2005 година, той категорично 
отказва да преназначи Джонсън в каби-
нета в сянка. Така изолиран от Камерън 
и с окончателно приключена журналис-
тическа кариера, през 2008 г. Джонсън 
се хвърля в битката за кметското място 
в Лондон. Той успява да изтръгне от 
лейбъристите все по-левия Лондон с 
помощта на подкрепата от австралий-
ския изборен стратег Линтън Кросби, 
който мъдро го съветва да не привлича 
вниманието. След изборната победа 
той е кмет по време на Лятната олимпи-
ада през 2012 г. и успява да се затвърди 
в общественото съзнание. 

Вторият му мандат като 
кмет на Лондон 

подхранва политическите му амбиции. 
След като си осигурява влизането в 
парламента, Джонсън отправя поглед и 
към върховете на партията.

Борис влага целия си политически 
авторитет и енергия в битката за „Бре-
кзит“. Обикаляйки страната с червен 
автобус, той убеждава избирателите, 
че ще имат само ползи от развода с 
ЕС. Последвалата оставка на премиера 
Камерън му позволи да се доближи 
до Тереза Май. В продължение на две 
години той бе министър на външните 
работи в нейния кабинет.

„Сърцето и душата 
на партията”?

Амбър Руд, бивша колежка на Джон-
сън в кабинета, заяви по негов адрес 
през 2016 година, че Джонсън може и 
да е „сърцето и душата на партията, но 
не е човекът, с когото би искал да се 
прибереш у дома”. Какво ли би казала 
тя сега?

На 23 юли 2019 г. Борис Джонсън бе 
избран за нов лидер на торите, а с това 
автоматично и за премиер с гласовете 
на 92 000 членове от общо 160 000 
тори, които имаха право на глас. За опо-
нента му Джеръми Хънт са гласували 46 
000 членове. Борис Джонсън обеща, че 
Великобритания ще напусне ЕС на 31 
октомври със или без сделка.

От Александър Борис де 
Пфефел до Борис Джонсън
Кой е човекът, който наследи Тереза Мей като премиер на Великобритания
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Ж
ените в Саудитска 
Арабия занапред 
ще решават сами 
дали да предпри-
емат определено 
пътешествие или не. 

Саудитският владетел Салман и него-
вото правителство одобриха промени 
в законите, в резултат от които всеки 
гражданин на страната, навършил 21 
години, има право да си извади задгра-
ничен паспорт и да пътува където иска. 
Така – поне на пръв поглед – приключ-
ва дългата епоха на опекунство над 
жените, което открай време предизвик-
ва много противоречиви дискусии.

Други промени в законите вече

разрешават на жените да 
вписват в регистрите 

брак, развод или раждане на дете. 
Занапред жените ще имат право да 
изискват и да получават официално 
различни семейни документи и удосто-
верения. Декретите бяха публикувани 
в казионния саудитски седмичник „Ум 
ал Кура”.

Както е известно, Саудитска Арабия 
прилага изключително консервативни 
и рестриктивни правила по отношение 
на жените. Досега те бяха длъжни да 
вземат разрешение от съпруг, баща, 
брат или друг роднина – мъж всеки 
пък, когато пожелаеха да пътуват, а 
също така за следване в чужбина и за 
упражняване на определени профе-
сии. На практика през целия си живот 
жените юридически 

оставаха в положението 
на непълнолетни 

Международната общност остро 
критикуваше тези правни норми в Сау-

дитска Арабия, а постепенно и в самата 
страна се надигна съпротива.

Стоманената хватка 
се поотпусна

Но под управлението на младия и ам-
бициозен престолонаследник Салман 
Саудитска Арабия започна да разхлаб-
ва стоманената хватка, в която бяха 
приклещени жените. Преди година 
им позволиха да изкарват шофьорски 
книжки и да карат автомобил – едно 
решение с огромно символично значе-
ние, защото дотогава Саудитска Арабия 
беше единствената държава, в която 

жените нямаха 
право да шофират 

Футболните стадиони също отвори-
ха вратите си за жените, които освен 
това получиха правото да практикуват 
няколко професии, запазени дотогава 
единствено за мъже.

В резултат от тези относително либе-
рални промени животът на много жени 
стана по-приятен и по-добър. Силно 

преувеличено обаче би било да се твър-
ди, че в мюсюлманска Саудитска Арабия 
изведнъж е настъпило равенство между 
половете. Критиците твърдят, че рефор-
мите имат чисто козметичен характер и 
настояват за пълна отмяна на системата 
на опекунство над жените.

Както е известно, през последните 
години зачестиха случаите на жени, 
които бягат от Саудитска Арабия зара-
ди системата на опекунство и търсят 
свобода на Запад. Наскоро подобен 
случай имаше и с една от съпругите на 
дубайския владетел.

Саудитска Арабия отпусна 
хватката около жените
Животът им вече може би е малко по-добър, 
но равенството на половете е далече
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Т
ой е един от най-богатите 
и влиятелни финансисти в 
САЩ. Негови приятели са 
известни и могъщи мъже от 
политиката, киното и шоубиз-
неса като бившия президент 

Бил Клинтън, настоящия Доналд Тръмп 
и принц Андрю, както и самият принц 
Филип. А също и Кевин Спейси и Стивън 
Хокинг.

През юли Епстайн беше задържан по 
обвинения в педофилия и трафик на 
непълнолетни. След ареста му две от 
жертвите му дават гласност за престъ-
пленията му, пише в. „Гардиън”.

Богатството му се оценява на над 
половин милиард долара. 66-годишният 
Епстайн винаги се е радвал на внима-
нието на медиите и е бил редовен гост 
на множество телевизионни програми 
в Америка. Състоянието му позволява 
той да закупи свой остров на Карибите, 
където изгражда имение, имащо дори 
собствен храм. Островът обаче става

арена на престъпленията 
на милионера

„На 14-годишна възраст бях сексу-
ално малтретирана от Епстайн. Още 
имах брекети на зъбите, когато заедно 
с много други момичета бяхме водени в 
имението му”, разкрива една от жертви-
те, Къртни Уайлд.

От документите на делото става ясно, 
че най-малко 40 непълнолетни мо-
мичета са били водени в имението на 
Епстайн с цел секс, интимни масажи или 
заснемане на голи снимки. В обвинени-
ето се твърди още, че жертва на трафик 
на хора са станали стотици, може би 
дори хиляди непълнолетни момичета. 
Те били предимно от бедни семейства и 
били примамвани с обещания за бляс-
кав живот.

„Като малка бях заставена да бъда 
сексуална робиня на принц Андрю. 
Между 1999 г. и 2002 г. с мен и с множе-
ство други непълнолетни момичета се 
извършваха оргии”, заявява Вирджи-
ния Робъртс, допълвайки, че ФБР е 
прикривало милионера и влиятелните 
му приятели.

Обвиненията на Вирджиния Робъртс 
обаче не са потвърдени от съда и не са 
част от делото срещу Епстайн.

Прокурорът по делото Алекс Росми-
лър разкрива, че органите на реда в 
САЩ са идентифицирали и разговаряли 
с десетки жертви на мултимилионера. 
Като разследването срещу Епстайн е 
било тайно и продължително заради 
голямото му влияние.

„Огромното богатство на Епстайн би 
направило бягството му от справедли-
востта лесно, заради което съм против 
освобождаването му под домашен 
арест”, споделя Росмилър.

По време на претърсването на дома 
на Епстайн в Манхатън властите

намерили 
„заключен сейф”

В него били скрити диаманти, огро-

мно количество пари кеш и фалшив 
паспорт, в който Епстайн е с друго име 
и е представен като жител на Саудит-
ска Арабия. В сейфа били намерени и 
подредени по азбучен ред папки с голи 
снимки на момичетата, станали жертва 
на милионера.

„Всички наричахме имението му 
Педофилския остров. Това бе нашият тъ-
мен ъгъл”, споделя Кевин Гудрич, който 
развива бизнес с лодки на Сейнт Томас, 
намиращ се непосредствено до частния 
остров на милионера.

Много хора, работещи за Епстайн, 
заявяват пред „Асошиейтед прес”, че са 
подписали дългосрочни споразумения 
за неразкриване и отказват да говорят. 
Бивш служител, пожелал анонимност, 

разказва, че Епстайн имал пет лодки, 
включително голям ферибот, в който 
всеки ден е транспортирал до 200 
работници от Сейнт Томас до имението 
си. Мъжът споделя, че сред транспорти-
раните редовно е имало група от млади 
момичета, за които обаче той смятал, че 
имали 18 години.

„Бях 16-годишна, когато имах нещас-
тието да се запозная с Епстайн”, споделя 
една от жертвите му и допълва, че 
благодарение на парите си мултимилио-
нерът правел каквото си иска.

Според обвинението голяма част от 
престъпленията ставали в своеобраз-
ния храм с позлатен купол на острова. В 
него имало специална

звукоизолирана 
стая за масажи

и подземие. Сградата била постро-
ена, след като Епстайн се признава 
за виновен в склоняване към прос-
титуция през 2008 година и започнал 
да поддържа по-нисък профил сред 
обществото.

Предстои да бъде решено дали 
обвиняемият да остане зад решетките, 
или да бъде пуснат под домашен арест, 
докато трае делото.

След ареста на мултимилионера две от жертвите му проговарят

Педофилският остров 
на Джефри Епстайн
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ЛИЛИЯ ГЮРОВА
lilia@bg-voice.com

„М
айсторите на коме-
дията” – това е името 
на комедийното щоу, 
с което трима от най-
любимите комици на 
българите – Георги 

Мамалев, Тончо Токмакчиев и Камен 
Воденичаров, пресъздават незабрави-
ми образи и скечове от историята на 
емблематични телевизионни предавания 
като „Ку-ку“, „Каналето“, НЛО и „Шоуто на 
Канала“ и от театрални формати. Имената 
на големите комедийни актьори сами по 
себе си гарантират много смях и забавле-
ние, представяйки по своя характерен 
начин забавното си, иронично и често са-
тирично виждане на събитията, случващи 
се в България, в Европа и по света. Когато 
към това се добавят и някои от най-из-
вестните и обичани песни от историята 
на предаванията, както и нова музика, 
„Майсторите на комедията“ се превръща 
в изключително свежо и разсмиващо 
до сълзи мултимедийно представление, 
което гарантира на зрителите искре-
но забавление и добро настроение. И 
обяснява защо вече втора година пълни 
зали както в България, така и в чужбина, 
където българите ги посрещат с радост, 
забава и смях. 

От 25 септември до 15 октомври на 
тримата любимци на българската публика 
предстои турне в САЩ. Какво ги събира 
отново, как са се променили героите им 
през годините, каквото е новото в шоуто, 
как сглобяват пъзела от характери – за 
това разказаха тримата комедийни май-
стори пред BG VOICE. 

Представлението е замислено с идеята 
за българите, които живеят в чужбина, 
като ретроспекция на това, което тримата 
големи комици са правили през години-
те. „Решихме да обединим предавания 
като НЛО, „Шоуто на канала“, „Каналето“, 
„Ку-ку“, защото има нещо като носталгия, 
а и хората ги харесват и искаме да ги 
зарадваме“, обяснява Тончо Токмакчиев. 
Двамата с Камен Воденичаров са състу-
денти и се познават от 1986 година, а Ге-
орги Мамалев винаги е бил за тях пример 
в актьорската професия. Така 

тримата обединяват 
усилия, опит и еднаквите си 

представи за хумор 
и забавление. „Много е важно да правиш 
нещата с хора, с които имате еднакъв 
вкус и критерии“, обяснява Тончо Токмак-
чиев. 

„Това, че гледаме в една посока, е 

много важно, разбираме се с две думи, 
споделя и Георги Мамалев. – И Тончо, и 
Камен са много добри професионалисти, 
много надарени хора. И тъй като мислим 
в една посока, нещата се получават много 
бързо и са много ефектни и на сцената. И 
това се доказва от факта, че вече сме го 
изиграли десетки пъти, може би повече 
от 30.“

А Камен Воденичаров определя шоуто 
като спектакъл, който събира негови, на 
Георги Мамалев и на Тончо Токмакчиев 
„щуротии, които сме правили“. И допълва, 
че и за тримата това е огромно удоволст-
вие, защото шоуто е „истинско богатство, 
което имаме благодарение на нашия 

труд и на нашите колеги и приятели през 
всичките тези години“. 

А дали героите от скечовете на тримата 
комици са се променили през годините 
и как? „Едно от хубавите неща на такива 
литературни и телевизионни герои е, 
че те не се променят в своето мислене“, 
казва Тончо Токмакчиев. „Средата се е 
променила, ситуацията и в България, и в 
света е различна за 20 години и те са пре-
живели някакво развитие, но си остават и 
същите“, допълва той. 

Въпреки това обаче има промени, кои-
то неизбежно са се отразили на позна-
тите образи. „Много неща се случиха за 
тези години – казва Камен Воденичаров. 
– Например образите на хамалите вече 
са много модерни, ползват телефони, 
таблети, нови технологии“,  обяснява той. 
Но допълва, че

като образи продължават 
да са като Лаурел и Харди

като единият е човек, който бърка думи-
те, а другият го поправя. „Но чисто инту-
итивно, така както и хората навсякъде 
по света усещат и напипват същината на 
всеки един проблем, който коментират“, 
казва още той. 

А Георги Мамалев посочва и още една 
разлика – това, че сегашното шоу се пра-

ви в театрален вариант. „Човек, като си е 
вкъщи, не е закован пред телевизора, за 
разлика от спектакъла в театъра, където 
чака час и 40 минути или два часа да бъде 
забавляван. Това дава възможност на ак-
тьорите да отиграват ситуациите с повече 
задълбочаване. И освен това трябва да се 
изчакат реакциите на публиката, паузите 
в играта, когато хората се смеят“, обясня-
ва той. 

Актьорите открехват малко завесата 
и за някои от новите скечове и образи, 
които пресъздават в спектакъла. 

„На сцената на нашия спектакъл качва-
ме специалиста по здравната реформа на 
Георги Мамалев и един измислен нов бъл-
гарски еврокомисар, който отговаря за 
уеднаквяването на стандартите в Западна 
и в Източна Европа – още един образ на 
Мамалев“, казва Камен Воденичаров. „И 
тъй като Източна Европа не може да дого-
ни Западна, то Западна трябва да дръпне 
назад – допълва той. – А аз имам създаден 
през последните години образ на проф. 
Букварски, който изучава разликата в 
диалектите в българския език. И привеж-
дам примери на много смешни, иронични 
и забавни словосъчетания и думички от 
различни части на България, където диа-
лектът е богатство, а ние малко иронизи-
раме тези омекотени или пък втвърдени 

форми на българския език.“ 
„Много забавен е монологът на Тончо 

за алкохола в различните държави – раз-
казва Георги Мамалев, – или както Тончо 
казва:

„Човекът е голям, колкото 
е голямо пиенето му“

Също и монологът на Камен как в 
различни региони на България се говори 
български, или моят монолог на доктора, 
който се оплаква от пациентите и казва: 
„Лекарите нищо не разбират, некадър-
ни... А питате ли ни ние как работим? 
Викам му на един: „Слушай, от това швей-
царско лекарство довечера преди лягане 
пиеш две и утре, ако се събудиш, пиеш 
още две. Вместо това той отива вкъщи, 
чука охлюви и ги смесва с ракия първак 
70 градуса и тая гадост я пие, за да му 
мине гастрита“, разказва Мамалев. 

Тримата класици на комедията споде-
лят и какво е чувството за хумор за тях 
и спасява ли ни той във всекидневието. 
„Чувството за хумор е задължително не 
само у нас, по целия свят е така. Без него 
човечеството не може да съществува – 
казва Тончо Токмакчиев. „Човек трябва 
да бъде умерен оптимист и да не прави 
крайни заключения за всяка ситуация, 
защото нещата се променят“, допълва 
той. 

„Чувството за хумор при всички поло-
жения спасява, така е, откакто свят све-
тува“, споделя Камен Воденичаров. – Има 
хора и прослойки, които не го обичат. Но, 
слава на Бога, повечето намират утеха, 
рефрешване и събиране на нова енергия 
от хумора. Така че ние сме щастливи да 
имаме тази работа.“ 

Не мога да си представя живота без 
хумор и без смях, категоричен е Георги 
Мамалев. „Колкото повече забавни спек-
такли има, толкова по-добре. Това е част 
от нашия живот. Ако хуморът ни спася-
ва, може би ни спасява от сивотата, от 
мрачното настроение, така че дори само 
заради това си заслужава“, допълва той. 
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„Майсторите 
на комедията“

Георги Мамалев, Тончо Токмакчиев и Камен 
Воденичаров отново разсмиват до сълзи
Любимците на българската публика ще представят 
спектакъла си и пред сънародниците в САЩ

„
Tова, което правим, не е ня-

каква снимка за спомен, то 
е изобретателно, забавно и 

няма значение дали си го гледал, 
дали си спомняш за тези образи 
или не. Идват деца с родителите 
си, пораснали деца. Мога да кажа, 
че навсякъде, където сме били – 
и в чужбина, и в България, хората 
са ни приемали изключително 
радушно, с голямо уважение и 
радост, с голям респект. И това ме 
кара да се чувствам щастлив. 

В рамките на нашето общуване 
Жоро Мамалев е неизчерпаем 
източник на забава, остроумие и 
хумор, както и Камен. И можем 
една ситуация да я доразвием, 
да отидем в друга посока. Скоро 
имахме един случай в Банско, 
бяхме поканени на фестивал 
и гръмна един кондензатор. 
Имаше дим, а хората не искат 
да излизат, мислят, че правим 
смешка. Тогава Жоро Мамалев 
каза: „Положението е сериозно, 
не усещате ли разлика между 
нашия и дим и този дим.“ И тогава 
хората усетиха миризмата, дойде 
пожарната, проветриха салона и 
след половин час цялата публика 
отново се върна. Но невинаги 
е уместно да си правиш шега с 
всичко. Аз в живота не държа да 
съм център на внимание на всяка 
цена, защото сцената е едно, а 
животът друго. 

Тончо Токмакчиев: 
Това, което 
правим, не е 
снимка за спомен

„
Образът на българина в чуж-

бина е подобен на образа 
на българина в България, 

но с малко по-голяма лупа. Нюан-
сите в голямата палитра се виждат 
някак по-ярко. Например, когато 
на 3 март бяхме в Барселона, 
имаше най-различни хора в залата 
– един минимодел на обществото 
ни в България. Имаше маси с много 
успели бизнесмени, на които им 
върви всичко по вода. Имаше 
група от студенти, които в момента 
учат. Имаше хора, които работят в 
най-различни ниши на бизнеса в 
Испания, имаше дори труженички 
от късния нощен сектор в единия 
край на залата. В една зала от 500 
души имаше абсолютно всички 
модели, които ги има в Бълга-
рия. Както се случва и в залите 
в България, само че в чужбина 
са много по-разпознаваеми – от 
една стара имиграция – много 
достолепни възрастни хора и със 
самочувствие, до едни чешити, 
които например въртят бизнеса с 
рикши в Париж. 

Ние сме като ходещи социологи-
чески агенции. Един въпрос може 
много бързо да го тестваме и да 
разберем как реагират различните 
ни сънародници в град като Париж 
или Барселона. Предполагам, че 
сега ще можем да разпознаем и в 
Америка феновете на Тръмп и тези, 
които са против него.

Камен Воденичаров: 
Ние сме като ходещи 
социологически 
агенции

„
Всичко се случи от едно 

гостуване в Лондон, 
трябваше да направим го-

лямо шоу, тогава беше и Марта 
Вачкова. И направихме чудесен 
спектакъл, хората много го 
харесаха. След това трябва-
ше още веднъж да се появим 
там и след това започнаха да 
идват покани. Иначе заслуга-
та е на Камен, който измисли 
„Майстори на комедията“. И 
започнахме да работим, за да 
сглобим цялостно едно такова 
представление – трима актьори, 
които да изпълняват смешни 
монолози, скечове и от НЛО, и 
от „Каналето“. И се получи един 
смешен, забавен комедиен 
спектакъл, който и в България 
върви с много добър успех. Не 
сме замисляли конкретно да 
го играем в чужбина, но така 
тръгнаха нещата. Навсякъде се 
приема с еднаква радост и на-
строение, но може би в чужбина 
е малко по-приповдигнато. 

У нас, в България, хората 
имат възможност да ни гледат 
повече, публиката повече ни 
познава, идва и ни вижда и в те-
атрите, където тримата играем, 
гостуваме и в провинцията. А в 
чужбина има момент на ностал-
гия, на радост, че виждаш отно-
во любими актьори, които са те 
забавлявали толкова години. 

Георги Мамалев: 
Навсякъде хората 
приемат спектакъла 
с еднаква радост 

� 27 септември, петък –  Монреал

� 28 септември, събота – Торонто

� 29 септември, неделя – Атланта

� 5 октомври, събота – Сан Франциско

� 6 октомври, неделя –  Бостън

� 9 октомври, сряда – Лас Вегас

� 11 октомври, петък – Сиатъл

� 12 октомври, събота – Ванкувър

� 13 октомври, неделя – Чикаго

ТУРНЕТО В ДАТИ



лв. месечно са необходими за издръжка на четиричленно домакинство – 
двама възрастни и две деца, сочат данните на Института за социални 
и синдикални изследвания на КНСБ за края на второто тримесечие. 
Парите са необходимите за разходи за храна, поддържане на жилището, 
здравеопазване, образование, транспорт и почивка. 

в цифри

30 0002448

млрд. дирхама, или 146 млрд. долара е общият обем на 
активите на банковата група „Емирейтс Ен Би Ди“. Тя 
работи в ОАЕ, Саудитска Арабия, Египет, Индия, Сингапур, 
Великобритания и има също представителства в Китай, 
Индонезия и Турция.

млн. млади поляци няма да плащат данък върху доходите според 
нов закон, който влезе в сила на 1 август. Той премахва данъка върху 
доходите за близо 2 милиона млади работещи поляци. Това е опит 
на правителството да спре изтичането на мозъци, което Полша 
преживява през 15-те години от присъединяването си към ЕС.

537,82

бактерии са били необходими за скулптура на слон в естествен 
размер. За направата й са използвани 29 649 батерии и тя е 
изложена в британски зоопарк. Инсталацията е създадена с 
цел да се изтъкне фактът, че всяка година на сметищата във 
Великобритания попадат 20 000 тона батерии.
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С
ъс сигурност ти се е 
случвало - боли те зъб и 
не знаеш как ще изтърпиш 
болката. Или се схващаш 
след тренировка? Ставаш 
трудно сутрин и не знаеш 

как да пребориш килограмите? Спокой-
но, има решение за всичко! Ето няколко 
прости трика, които могат да покажат на 
тялото ти кой е шефът.

Иглички
Ако ръцете ти изтръпнат заради 

странната поза, в която са били, наклони 
главата си наляво и надясно няколко 
пъти. Това безболезнено ще намали 
изтръпването и игличките за по-малко от 
минута. Изтръпването в ръката и рамото 
често е резултат от притискане на нерви 
във врата ти. Отпускайки мускулите на 
врата, ще намалиш напрежението.

Ако пък се случва да усетиш бодежи, 
също не се панирай. Ако си като пове-
чето хора и тичайки издишваш, когато 
десният ти крак стъпи на земята, знай, 
че това напряга черния ти дроб (който 
се намира от дясната ти страна), което 
придърпва диафрагмата ти и създава 
дразнещ и болезнен бодеж. Решението – 
издишвай, когато левият ти крак докосне 
земята.

Зъбоболът може да е ужасен, но и за 
него има трик. Потъркай с кубче лед 

дланта, на ципестото място, където 
започват пръстите. Това може да намали 
болката с 50%, защото нервните окон-
чания в тези зони стимулират зоната 
в мозъка, която блокира сигналите от 
лицето и ръцете.

Синини
Искаш да си облечена с къса пола, но 

имаш синина на крака? Потопи памучно 
или вълнено парче плат във винен бял 
оцет, след това притискай нежно върху 
синината за един час. Оцетът ще облекчи 
болката и ще намали синката.

И борбата с килограмите също може 
да се подобри. Усъвършенствай трени-
ровките си, като изненадаш тялото си. 
Понеже мускулите ни лесно се адаптират 
към упражненията, сменяй програмата 
си най-малко на шест седмици, съветват 
инструкторите по фитнес. Предизвиквай 
тялото си!

Ако пък паметта ти изневерява, а 
имаш изпит на сутринта – прегледай 
най-важното, преди да заспиш. Тъй като 
повечето процеси на запаметяване се 
случват по време на сън, всичко, което 
прочетеш преди лягане, е по-вероятно 
да се съхрани в дългосрочната ти памет.

Не чуваш?
Мъчиш се да чуеш какво ти говорят на 

шумен купон? Приведи се с дясното си 

ухо към говорещия – то има по-добро чу-
ване от лявото, казват изследователи от 
Университета на Калифорния. Ако пък си 
в магазин и се опитваш да доловиш приг-
лушената музика, която се чува отзад, 
обърни лявото си ухо към звука. Лявото 
по-добре улавя музикалните тонове.

А случвало ли ти се е да се схванеш 
след тренировка? Сигурно. Има просто и 
доста странно решение. Отваряй хладил-
ника. Вземи буркан кисели краставички 
и отпий, след това вдишай няколко пъти 
дълбоко. Гадно звучи, ясно е, но ком-
бинацията от сол и киселина отпуска 
стегнатите мускули. Все пак всичко е 
по-добре от това да виеш от болка, нали? 
След това пий вода, за да си и хидрати-
рана.

И за пърхота има решение. Масажирай 
скалпа, за да се омазни кожата, освобож-
давайки естествена мазнина, която ще 
задържи пърхута на главата. След това 
разтръскай главата си нагоре и надолу, 
за да се отървеш от останалия пърхут.

Дразнещи пъпки
Използвай противовъзпалителната 

сила на меда и постави малко на мястото, 
преди да си легнеш. Покрий с лепенка, за 
да не ти лепнат след това чаршафите!

А изпитваш ли безпокойство? Забави 
учестения си сърдечен ритъм, като ду-
хаш на палеца си. Понеже палецът си има 

собствен пулс, ако можеш да успокоиш 
него, ще помогнеш също и на сърцеби-
енето.

Не можеш да се отлепиш от леглото? 
По-лесно е да станеш рано, отколкото 
си мислиш. Постепенно се събуждай с 
няколко минути по-рано в продължение 
на седмица. Така, когато дойде време да 
тръгнете на палатка в 6 ч. сутринта, няма 
да е проблем.

Покажи на твойто 
тяло кой е шефът!
Понякога има прости решения за всичко

С няколко трика: 



7 - 13 август 2019 40-41

М
ерил Стрийп е пример 
за това, че красотата 
и стилът не зависят от 
възрастта. Тя е пример 
за елегантна и неза-
висима жена, която с 

гордост говори за възрастта си и се е 
научила да обича себе си и тялото си 
такива, каквито са. Ето и няколко съвета 
за стил и красота за зрели дами от 
неповторимата Мерил Стрийп.

Намерете цветната 
комбинация, която 

ви отива
Съчетанието черно и бяло е любимо 

на Мерил Стрийп. Контрастното съче-
тание подхожда на актрисата и често 
я виждаме с тоалети в класическите 
цветове. Вие също можете да откри-
ете кои цветове отиват най-много на 
тена, цвета на косата и очите ви и да ги 
включвате по-често във всекидневието 
си.

Актрисата съветва през зимата же-
ните да залагат на стилно 
палто. Според нея то е 
всичко. Така, подоб-
но на Кейт Мидъл-
тън, Мерил Стрийп 
също е почитател-
ка на елегантните 
палта. Всъщност, 
ако сте с красиво 
палто, което ви отива, 
няма значение какво 
носите отдолу. 

Всяка жена има нужда от елегантно 
палто, което добре да подчертава 
фигурата й.

Очилата са красив 
аксесоар

Диопричните очила често са подце-
нявани като аксесоар. С тяхна помощ 
обаче можете да подчертаете очите и 

лицето по неповто-
рим начин. Не се 

страхувайте да 
експерименти-

рате с очила 
с цветни и 
открояващи 

се рамки.
Не се при-

теснявайте да 
търсите своя стил 
и да опитвате 
нови стилове. 

Мерил Стрийп 
е известна с 
умерения си 
моден вкус, 
но понякога я 
виждаме да из-

лиза от зоната 
си на комфорта 

и да експериментира 
с по-предизвикателни тоалети. Това 
далеч не означава да изневерите 

на себе си, а просто че сте готови 
да опитвате нови неща и да се 

развивате.
Подчертайте талията, е 

друг от съветите на Мерийл 
Стрийп. Не всяка жена е 

благословена с тънка и 
женствена талия. Затова 

пък актрисата е пример 
как с помощта на дре-

хите всяка жена може 
да „извае” фигурата 

и да излъже окото. 
Тънко коланче от 

кожа или текстил, 
лек набор или 

заиграване с 
принта може 

да се окажат най-лесният начин фигура-
та да добие извивки.

Гащеризонът 
е дреха за смели жени

Може би често се чували, че гаще-
ризонът е дреха за жени с перфектна 
фигура. Неведнъж обаче Мерил Стрийп 
е доказвала, че не е така. Модата се раз-

вива постоянно и в магазините можете 
да откриете гащеризони с различна 
кройка. Вземете със себе си доверен 
човек, пробвайте разнообразни сти-
лове. Веднъж откриете ли гащеризона 
за вашата фигура, ще се влюбите в тази 
дреха.

Обемните бижута също са любими на 
актрисата, защото според нея те правят 
дори семплия тоалет шикозен. Така че 
не се страхувайте да носите едноцветни 
тоалети. От Мерил Стрийп можете да 
научите, че дори най-семплата черна 
рокля може да се превърне в инте-
ресна, ако носите цветни аксесоари. 
Идеални за целта са обемните цветни 
огърлици, обеци и гривни, а защо не и 
цветните обувки и чанти.

Всичко е стил! 
7 съвета от 
Мерил Стрийп
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Д
а не би мечтите за „еликсир 
на младостта“ вече да са 
станали реалност? И дали 
скоро няма да се появят 
хапчета за подмладяване? 
Изследователи на стареене-

то изнесоха сензационни резултати на 
конференция в Ню Йорк: в рамките на 
малко изследване те успели да подмла-
дят с по около 2,5 години деветимата 
мъже – участници в експеримента.

Резултатите от изследването звучат 
невероятно, коментира „Ди Цайт“. А 
винаги когато определени научни 
резултати звучат невероятно, трябва 
да бъдем много предпазливи. В този 
случай дори особено предпазливи.

За какво точно 
става дума?

Човешкото тяло старее. Но при някои 

стареенето е по-бързо, при други – 
по-бавно. Едни на стари години имат 
артрит, диабет и болки в гърба, други 
остават здрави и жизнени до късна 
възраст. Учените наричат здравослов-
ното състояние на тялото „биологична 
възраст“. Тъкмо на тази биологична 
възраст успели да въздействат Грегъ-
ри Фейхи и другите изследователи от 
фирмата „Интервин Имюн“ в сътрудни-
чество с колеги от университетите в Лос 
Анджелис и Станфорд.

Любопитното е, че учените не са 
открили някакви нови вещества, а из-
ползвали вече известни препарати, но в 
нова комбинация. По определена схема 

деветимата участници получавали 
соматропин (хормон за растеж), ДХЕА 
или дехидроепиандростерон (хормон, 
синтезиран от надбъбречните жлези) и 
метформин (препарат за снижаване на 
кръвната захар).

Тези три препарата трябвало „с обе-
динени усилия“ да атакуват тимусната 
жлеза. Тимусът е ендокринна жлеза, чи-
ито два дяла са разположени симетрич-
но – от двете страни на трахеята, зад 
гръдната кост и пред сърцето. В него 
Т-лимфоцитите отговарят за разпозна-
ването на здравите клетки и за унищо-
жаването на вируси, бактерии и „лоши“ 
клетки, като раковите например. У хора, 
достигнали физическа зрялост, тимус-
ната жлеза тежи между 35 и 50 грама, 
но в хода на остаряването тя се смалява 
до два грама и – естествено – функ-
циите й много отслабват. Учените от 
екипа стигнали до идеята, че ако спрат 
смаляването на тимуса, това

може да забави и 
стареенето на организма
След като в продължение на 12 ме-

сеца деветимата участници в експери-
мента приемали трите препарата по оп-
ределената схема, ядрено-магнитният 
резонанс показал, че тимусните им жле-
зи действително наедрели. Спаднало и 
равнището на възпалителни процеси в 
кръвта и в крайна сметка биологичният 
им часовник бил превъртян с около две 
години и половина назад.

Учените, провели експеримента, 
твърдят, че не били установени никакви 
странични ефекти, но техни колеги са 

скептични. Пред „Дойчланд радио“ Ралф 
Краутер и Бьорн Шумахер обобщават 
основните възражения. Първо: групата 
от деветима участници в експеримента 
е била прекалено малка. Второ: не е 
имало контролна група. И трето: хормо-
ните за растеж понякога предизвикват 
образуването на ракови клетки, а засега 
не е ясно дали това няма да случи при 
някого от участниците.

В интервю пред „Ди Цайт“ един от 
тези участници, 65-годишният журна-
лист Ханк Пелисие, разказва, че в хода 
на експеримента му поникнала малко 
нова, и то кестенява коса. Той твърди, 
че подобрил постиженията си във 
фитнеса с около 10-25% и станал доста 
по-емоционален. Същият вестник отбе-
лязва, че ако данните от експеримента 
издържат строгата научна проверка, за 
компанията производител на бъдещия 
„еликсир на младостта“ ще се отвори

пазар за 
100 милиарда долара

А последствията от подобна те-
рапия в момента са невъобразими: 
„Ако медиците наистина са успели да 
подмладят хората, какво ще означава 
това за нашите общества? Дали няма да 
настъпи нова епоха, в която младостта 
се превръща в стока, а необратимостта 
на старостта престава да бъде толкова 
ужасна? Какви ли радикални промени 
ще настъпят в житейското планиране, в 
семейните структури и в осигурителни-
те системи? И кой ли ще има нужда от 
богове, след като смъртта е умряла?“ – 
коментира „Ди Цайт“.

Идват ли хапчетата 
за подмладяване?

Еликсир на младостта: 

Изследователи изнесоха сензационни 
резултати на конференция в Ню Йорк
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У
чени от Технологичния универ-
ситет „Суинбърн“ в Мелбърн 
са доказали, че махмурлукът 
влошава мозъчните функции и 

отслабва паметта.
Изследването е обхванало над 

100 редовни посетители на барове в 
Бризбейн. Те са участвали в анкета и 
са минали тест за когнитивни функции, 
включително за паметта и т.нар. изпъл-
нителни функции, които позволяват да 
се планират действия в съответствие с 
поставените цели и избирателно да се 
отделя внимание на нужните стимули.

Оказало се, че участниците с най-
висока концентрация на алкохола в 
издишания от тях въздух са постигнали 
най-лоши резултати на тестовете. По 
думите на специалистите данните от 
изследването показват, че махмурлукът 
намалява способността да се управлява 
автомобил, да се работи, да се учи, да се 
извършват различни дейности.

Специалистите възнамеряват да 
продължат да изследват влиянието на 
махмурлука върху мозъчните функ-
ции, като включат в тестовете повече 
доброволци.

Доказано: Махмурлукът 
пречи на мозъка

С
ледвайки примера на 
други страни, амери-
канските власти насто-
яха фармацевтичната 
компания „Алерган” да 
изтегли текстурираните 

си гръдни импланти тип „Байосел”, кои-
то са свързани с рядка форма на рак.

За разлика от Франция през април 
и Канада през май Американското 
управление за контрол на храните и 
лекарствата не забрани въпросните 
импланти, но оповести, че компанията 
„Алерган” е започнала да ги изтегля в 
целия свят вследствие на исканията на 
САЩ. 

Следователно имплантите няма да се 
продават, а лекарите, които разполагат 
с подобни,

ще трябва 
да ги върнат

Както и Франция САЩ не препоръч-
ват на жените, които са си поставили 
гръдни импланти тип „Байосел”, да ги 
махнат, тъй като се смята, че свързани-
ят с хирургична намеса риск е по-голям 

в сравнение с относително малката 
вероятност от рак.

Гръдните протези са гладки, тексту-
рирани (микро- или макротекстури-
рани) или с полиуретанова обвивка. 

През 2011 г. санитарните власти в 
редица страни за пръв път забелязаха, 
че текстурирани гръдни импланти 
са свързани с форма на рак. Не става 
въпрос за рак на гърдата, а за лимфом, 

който нараства в обграждащи гърдата 
тъкани. Той нараства бавно и обикно-
вено може успешно да бъде лекуван 
чрез отстраняване на импланта по 
хирургичен път.

Заради рядка форма на рак: 
Изтеглят гръдни импланти в САЩ
Лекарите, които разполагат с тях, трябва да ги върнат

С
иамски близначки от 
Бангладеш бяха успешно 
разделени след дълга 
хирургична интервенция, 

оповестиха унгарски лекари, които 
извършиха операцията в рамките на 
хуманитарен проект.

„Състоянието на двете момиченца 
е стабилно след разделянето им – 
заяви неврохирургът Андраш Чокай. 
– Трябва обаче да сме бдителни в 
постоперативния период.”

Хирургичната операция е продъл-
жила около 30 часа. В нея са участва-

ли 35 унгарски специалисти.
Тригодишните Рабея и Рукая се ро-

дили със свързани в горната им част 
глави – рядка малформация, която 
в повечето случаи води до смърт 
на новородените. Само няколко 
подобни операции са били успешни 
досега.

„Тази малформация е сред най-
сложните, които някога съм виждал”, 
увери пластичният хирург Гергей 
Патаки.

Операцията бе извършена във 
Военната болница в Дака.

Разделиха успешно близначки, 
свързани в главата
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G
oogle ще отдели 1 

милиард долара 

за строителство на 

жилища в района на 

залива на Сан Франци-

ско, съобщава The Wall 

Street Journal.

Дъщерната компания на Alphabet се 

присъединява към каузата на техно-

логичната общност за подобряване на 

достъпността на недвижимите имоти.

Изпълнителният директор на 

Google Сундар Пичай обяви наме-

ренията на компанията в своя блог. 

Планът включва и промяна в пред-

назначението на търговски площи, 

собственост на Google, на стойност 

750 милиона долара.

Очаква се статутът им да бъде про-

менен и върху тях да се изградят

жилищни сгради с общо 
15 000 апартамента

във всички ценови сегменти.

Компанията ще създаде и фонд с 

капитал от 250 милиона долара за от-

пускане на жилищни кредити и други 

форми на финансиране. С част от тях 

ще бъдат подпомогнати строителните 

компании, за да имат възможност 

да предлагат жилищата на достъпна 

цена. Поне 5000 апартамента ще бъ-

дат пуснати на цени под средните за 

пазара, твърди Пичай.

Google ще отпусне допълнителни 50 

милиона долара на благотворително-

то си поделение Google.org, които ще 

бъдат разпределени между различ-

ни неправителствени организации, 

фокусирани върху проблемите на 

бездомните.

Водещите технологични компании 

в САЩ са подложени на все по-си-

лен обществен натиск да обърнат 

внимание на жилищния проблем по 

Западното крайбрежие, който според 

много хора е 

предизвикан 

именно от 

технологич-

ния бум през 

последните 

години.

Откриване-

то на стотици 

хиляди нови 

работни места 

през послед-

ните години 

доведе до 

ръст в цените 

на имотите и 

на наемите. 

Тенденция-

та, която се 

наблюдава 

от Сиатъл до 

Силициевата 

долина, изтласква домакинствата с 

ниски доходи от градовете или ги 

принуждава да плащат твърде високи 

цени по ипотеките и наемите.

Градовете и щатите, които са засег-

нати от този процес, все по-често се 

обръщат

за помощ към 
технологичните гиганти
Губернаторът на Калифорния Гавин 

Нюсъм поздрави Google за намерени-

ята да адресира проблема. По думите 

му в щата има недостиг на над 3.5 

милиона жилища.

Инициативата на компанията идва 

на фона на разширяването на нейното 

присъствие в региона. Освен новата 

база в „родния” си град Маунтън Вю, 

която се строи в момента, Google 

преговаря и с властите в Сан Хосе за 

изграждането на сграда, в която ще 

работят 20 000 служители. Местни-

те общности обаче са загрижени за 

настаняването на тези хора и ефекта, 

който инвестицията ще окаже върху 

имотния пазар.

Google обаче не е единствената 

компания, която предприема стъпки в 

тази посока. Шефът на Facebook Марк 

Закърбърг заяви, че ще дари 260 

милиона долара за строителството 

на 8000 достъпни апартамента. Той 

предвижда и създаването на фонд от 

500 милиона долара за финансиране 

на жилищното строителство в Кали-

форния.

LinkedIn, Cisco, Microsoft също 

обявиха, че ще заделят средства за 

строителството на нови жилища и за 

кредитиране на домакинства с ниски 

и средни доходи.

През последните две десетилетия 

районът на Санфранцисканския залив 

регистрира най-силните темпове на 

поскъпване на имотите в САЩ, а тем-

повете, с които се увеличават новите 

работни места, надхвърлят значи-

телно тези на новото строителство, 

припомня WSJ.
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За $1 млрд.: Google ще строи 
хиляди жилища в Сан Франциско

Гигантът се присъединява към каузата за 
повече достъпност до недвижимите имоти
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П
рез последните годи-
ни разплащателните 
технологии навлязоха в 
нова фаза от развитието 
си, където все по-голяма 
роля играе биометрията. 

В платежната индустрия се изграждат 
системи, които разпознават потребите-
лите спрямо техните физически данни 
или поведение. Според много експерти 
използването на биометричните данни 
е най-добрият начин за удостоверяване 
на самоличността при плащане. С тяхна 
помощ разплащането става още по-пер-
сонализирано и сигурно, като се създава 
уникален профил на всеки потребител. 
Ето защо именно те ще бъдат в основата 
на разплащанията на бъдещето.

Биометрични данни могат да се вграж-
дат в банкови карти, в приложения на 

мобилни устройства или други системи. 
Те могат да се използват при плащане на 
битови сметки и услуги, онлайн пазару-
ване, но и при покупки на продукти от 
първа необходимост в супермаркета. 
Вече може да удостоверите самолич-
ността си, отключвайки смартфона с 
пръстов отпечатък или правейки си 
„селфи”, с което

системата да разпознае 
лицето ви

Или пък да кажете нещо и да бъде 
разпозната характерната интонация на 
гласа ви (нещо като мобилното прило-
жение Shazam, с което лесно откриваме 
всяка популярна песен).

Пръстовият отпечатък е гаранция за 
удобство и сигурност. Той не е нещо, 
което може да бъде отнето или ими-

тирано, и гарантира на потребителите 
спокойствие и сигурност на плащанията. 
Използването на биометрични данни е 
много по-бърз и лесен начин за плащане 
на стоки и услуги. С тях си спестяваме 
помненето на сложни пароли или тайни 
въпроси. Нужно е само едно докосване 
или поглед. Биометрията постепенно 
измества паролите. Те са остарели, 
трудно се помнят и могат лесно да бъдат 
откраднати, например при хакване на 
определени бази данни. При биоме-
трията всички данни се съхраняват на 

личния ви смартфон. Благодарение 
на биометричните данни вече нямате 
нужда от парола. Паролата сте самите 
вие – с вашия глас, отпечатък, лице. Но 
биометрията далеч не е само лицево 
или гласово разпознаване и пръстови 
отпечатъци. Тя е свързана с уникално-
то поведение на всеки човек – как и с 
коя ръка държите смартфона си, как го 
отключвате, колко бързо пишете. Всички 
тези неща могат да бъдат засечени и за-
паметени от алгоритъм в устройството, 
който да ви разпознае.

Биометричните данни навлизат все 
повече в платежната индустрия

Да си платиш 
сметките 
само с поглед!

А
ко видите най-новия робот, 
конструиран от инженери от 
Калифорнийския университет 
– Бърк, да препуска по пода в 

кухнята ви, не си правете труда да го 
настъпвате – той просто не може да 
бъде смачкан.

Миниатюрното роботизирано 
творение е способно да бяга с бързи-
ната на хлебарка и е още по-трудно за 
„убиване” от насекомото. Ако някой все 
пак реши да стъпи върху електронната 

буболечка, бързо ще установи, че тя е 
несломима.

„Повечето роботи с подобен размер 
са изключително крехки. Ако ги настъ-
пите, просто ще ги унищожите”, казва 
Ливей Лин от изследователския екип.

Дребният размер, бързината и 
издръжливостта правят роботизира-
ната хлебарка – или армия от нейни 
подобия, подходящи за изследване на 
опасни терени след бедствия, например 
опожарени сгради или срутени мостове.

Направиха робот, вдъхновен от хлебарките
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В
секи има истории, които 

не иска да си спомня. 

Или такива, за които не 

иска да разказва. Някои 

са лични, други са се 

случили пред десетки, 

хиляди и дори повече свидетели. Имат 

ги и звездите. И колкото и да е стран-

но, в информационната епоха, в която 

живеем, някои от тях са останали тайна 

дори за феновете им.

Ето няколко истории на известни 

хора, за които може и да не знаете.

Google Images e измислен 
заради Джей Ло

Google Images е създаден заради 

зелената рокля, с която Дженифър 

Лопес се появява на наградите „Грами” 

през 2000 г. Тогава полупрозрачният 

тоалет с флорални мотиви на певицата 

приковава погледите с изключително 

дълбокото си деколте, което стига чак 

до талията й. След церемонията по 

връчването на музикалните отличия 

Джей Ло и дрехата й се оказват най-

търсените „обекти” в Google, откакто 

сайтът съществува, но по онова време 

той не е разполага с опция за търсене 

на изображения... Е, тази грешка вече е 

поправена.

За YouTube пък трябва да благода-

рим на Джанет Джексън и Джъстин 

Тимбърлейк. Ако през 2004 г. на 

„Супербоул” Джъстин не се оказва 

толкова „непохватен”, а гардеробът на 

Джанет – така „услужлив”, днес нямаше 

да имаме тази огромна платформа за 

споделяне на видеоклипове. Един от 

създателите на YouTube пропуска жи-

вото предаване на финала на първен-

ството на Националната футболна лига 

на САЩ, на чието полувреме двамата 

певци забавляват публиката. Тогава 

Тимбърлейк, изпълнявайки сценичната 

хореография, уж случайно взема, че 

маха едната чашка от кожения кор-

сет на сестрата на Майкъл Джексън, 

оставяйки я по... гола гърда и сребър-

на звезда, припомня dir.bg. С други 

думи „Показа се звезда”. След като не 

може да издири запис на „инцидента” 

онлайн, Джавед Карим и двама негови 

приятели запретват ръкави и започват 

създаването на код за сайт, който ще 

позволи на потребителите му да качват 

и споделят своите видео клипове. Така 

се ражда YouTube.

Звезда, 
родена в затвора

Звездата от сериала „Клюкарката” 

и съпруга на актьора Адам Броуди 

(„Ориндж каунти”), е родена, докато 

майка й, която е осъдена заради роля-

та си в мащабна контрабанда на нар-

котици, излежава 10-годишна присъда 

в затвора. След това тя е изпратена 

при баба си, на чиито грижи е повере-

на, докато майка й бъде освободена. 

Мийнстър никога не е крила историята 

около появата си на този 

свят, напротив, тя казва, 

че точно заради нея не 

критикува останалите и се 

е научила да бъде широко 

скроен човек.

Кол Кардашиян 
страда от загуба 

на памет
През 2001 г. по-малката 

сестра на риалити звезда-

та Ким Кардашиян – Кол, 

претърпява автомобилна 

катастрофа, по време 

на която минава през 

предното стъкло на лекия 

автомобил, вследствие 

на което получава тежка 

мозъчна травма. Оттогава 

тя има проблеми с дъл-

госрочната памет. В един 

от епизодите на Keeping 

Up With The Kardashians 

тя казва: „Наистина е 

дразнещо, нервиращо и 

малко тъжно, че не мога 

да се сетя за много неща от детството 

си благодарение на тази катастрофа.”

Бащата на актьора Уди Харелсън пък 

е бил наемен убиец. Звучи точно като 

сюжет на холивудски филм, но все пак 

е абсолютна истина. Бащата на актьо-

ра, познат ни от ролите си във филмите 

„Игрите на глада”, „Зрителна измама” и 

сериала „Истински детектив”, е бил нае-

мен убиец, извършил десетки убийства 

със снайпер. Той влиза в затвора още 

когато синът му е 7-годишен, а по-къс-

но, когато Уди е в колеж, Чарс Харел-

сън получава доживотна присъда. 

Според прокурорите с цел да впечатли 

своите поръчители, той се хвалел,

че е убил самия 
Джон Кенеди

През 1979 г. взема 250 хил. долара, 

за да убие съдия, който щял да осъди 

наркодилър. Съдията действително 

е намерен мъртъв, но ФБР арестува 

въпросния наркодилър, който призна-

ва, че е наел Чарлс Харелсън. Следват 

две доживотни присъди. Докато Уди 

се опитва да получи правото на втори 

процес обаче, баща му издъхва зад ре-

шетките на 69 г. от сърдечен проблем.

„Той не беше ангел, но съществуват 

редица данни, които свидетелстват за 

това, че съдът е бил нечестен”, заявява 

актьорът.

Хилъри има награда 
„Грами”, Кейти Пери – не
Въпреки че е номинирана за прес-

тижната награда „Грами” цели 13 пъти, 

Кейти Пери така и не успява да отнесе 

статуетката у дома... за разлика от 

Мартин Лутър Кинг, Барак Обама и Хи-

лъри Клинтън – и тримата са носители 

на почетното отличие в категорията 

„Най-добър албум в разговорен стил”. 

Последната номинация на певицата 

е за „Най-добър поп вокален албум” 

през 2015 г., оттогава тя не е участвала 

в музикалната надпревара за „златен 

грамофон”.

А знаете ли, че Бенедикт Къмбърбач 

е отвлечен от шестима мъже? През 

2005 г. британският актьор, познат на 

широката публика от филмите „Доктор 

Стрейндж”, „Стар Трек: Пропадане в 

мрака”, „12 години робство” и „Игра на 

кодове”, е отвлечен от шестима въоръ-

жени мъже, докато снима минисериал 

в Южна Африка. Той се е връща към 

хотела заедно с актрисата Денис Блек 

и техен местен приятел, когато пукат 

гума по пътя. Групата от шестима мъже 

ги напада, докато се опитват да я сме-

нят. Бенедикт споделя, че през цялото 

време се е страхувал, че може да бъде 

изнасилен, мъчен или убит. След ня-

колко часа, през които тримата залож-

ници са вързани, англичанинът успява 

да убеди похитителите им, че ще бъде 

по-добре, ако просто ги пуснат, преди 

да се е стигнало до усложнения. Между 

непознатите избухва спор, но в крайна 

сметка ги освобождават.

Неизвестните истории 
на известните хора
Някои са родени в затвора, а бащите на други са били наемни убийци

Джей Ло и зашеметяващата й зелена рокля

Джанет Джексън и Джъстин Тимбърлейк на „Супербоул” през 2004 г.

Адам Броуди

Бенедикт Къмбърбач
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B 
cвeтa имa мнoгo интepec-

ни cгpaди, няĸoи oт ĸoитo 

c внyшитeлни paзмepи, 

иcтинcĸи пocтижeния 

нa apxитeĸтypнaтa и 

инжeнepнaтa миcъл. 

Бeз cъмнeниe тяxнoтo изгpaждaнe и 

oбзaвeждaнe cтpyвaт мнoгo пapи. Cpeд 

нaй-зaбeлeжитeлнитe и cъщeвpeмeннo 

нaй-cĸъпи здaния ca нeбocтъpгaчи, жи-

лищни ĸoмплeĸcи, xoтeли и тъpгoвcĸи 

cгpaди. Ето някои от тях:

Рrіnсеѕѕ Тоwеr, 
Дyбaй, OAE

Рrіnсеѕѕ Тоwеr e жилищeн 

нeбocтъpгaч, paзпoлoжeн в Дyбaй, 

paйoн Mapинa, Oбeдинeни apaбcĸи 

eмиpcтвa. Bиcoчинaтa нa cгpaдaтa e 

414 м и имa 101 eтaжa – тoвa e втopaтa 

нaй-виcoĸa жилищнa cгpaдa в cвeтa. 

Paзxoдите зa cтpoитeлcтвoто са 2,17 

милиapдa дoлapa.

Тoзи нeбocтъpгaч e и втopият пo 

виcoчинa в гpaдa, 15-ият нaй-виcoĸ в 

Aзия и 21-вият нaй-виcoĸ в cвeтa.

Cгpaдaтa paзпoлaгa cъc 763 

aпapтaмeнтa и 957 пapĸoмecтa в пoд-

зeмния пapĸинг. Oceм eтaжa ca зaпaзe-

ни зa пpoдaжбa нa дpeбнo.

Wуnn Rеѕоrt, 
Лac Beгac, CAЩ

Toвa e xoтeл ĸaзинo, paзпoлoжeн нa 

бyлeвapдa Лac Beгac стpип, в Лac Beгac, 

Heвaдa, CAЩ. Paзxoдите зa cтpoи-

тeлcтвoто му са 2,7 милиapдa дoлapa. 

Cгpaдaтa e ĸpъcтeнa нa милиapдepa 

и извecтнaтa фигypa oт xaзapтнaтa 

индycтpия Cтив Уин.

Wуnn Lаѕ Vеgаѕ e флaгмaнът нa 

нeгoвaтa ĸoмпaния Wуnn Rеѕоrtѕ 

Lіmіtеd. Xoтeлът paзпoлaгa c 2716 

cтaи c paзмepи oт 58 ĸв. м дo 650 ĸв. м. 

Πлoщтa нa ĸaзинoтo e 10 200 ĸв. м, имa 

ĸoнфepeнтeн цeнтъp (20 700 ĸв. м) и 

paзнooбpaзни мaгaзини (7000 ĸв. м).

60-eтaжнaтa xoтeлcĸa cгpaдa Wуnn 

Lаѕ Vеgаѕ e eднa oт нaй-виcoĸитe в Лac 

Beгac.

Kyлaтa нa cвoбoдaтa, 
Hю Йopĸ, CAЩ

Paзxoдите зa cтpoитeлcтвoто й са 3,80 

милиapдa дoлapa.

Cвeтoвният тъpгoвcĸи цeнтъp-1 e 

цeнтpaлнaтa cгpaдa в нoвия ĸoмплeĸc 

нa Cвeтoвния тъpгoвcĸи цeнтъp в 

Дoлeн Maнxaтън.

Cгpaдaтa ce нaмиpa в ceвepoзaпaд-

ния ъгъл нa тepeн c плoщ oт 65 xи-

ляди ĸвaдpaтни мeтpa, ĸъдeтo ce 

нaмиpaшe paзpyшeният нa 11 ceп-

тeмвpи 2001 г. пpeдишeн ĸoмплeĸc 

oт cгpaди нa Cвeтoвния тъpгoвcĸи 

цeнтъp, вĸлючитeлнo извecтнитe ĸyли-

близнaци.

Πpoeĸтнaтa виcoчинa нa cгpaдaтa 

e 541 м (417 м дo пoĸpивa). Cтpoeжът 

нa cгpaдaтa зaпoчвa нa 27 aпpил 2006 

г., ĸaтo нa 19 дeĸeмвpи в ocнoвaтa 

нa cгpaдaтa ca мoнтиpaни пъpвитe 

cтoмaнeни ĸoлoни.

Соѕmороlіtаn, 
Лac Beгac, CAЩ

Cтoйнocтта нa cтpoитeлcтвoтo му е 3,9 

милиapдa дoлapa. Toзи нeбocтъpгaч e 

пocтpoeн пpeз 2010 гoдинa. B cгpaдaтa 

имa ĸaзинa, мaгaзини, pecтopaнти, 

тeaтъp, фитнec зaлa, ĸaĸтo и cпa и зoни 

зa oтдиx.

Ocнoвнaтa aтpaĸция нa ĸoмплeĸca e 

oгpoмeн пoлилeй oт бляcĸaщи ĸpиcтaли.

Еmіrаtеѕ Раlасе, 
Aбy Дaби, OAE

Еmіrаtеѕ Раlасе e xoтeл в Aбy Дaби, 

cтoлицaтa нa Oбeдинeнитe apaбcĸи 

eмиpcтвa. Haмиpa ce нa чacтeн плaж, 

зaoбиĸoлeн oт 85 xeĸтapa тpeвни плoщи 

и гpaдини, ĸaĸтo и 114 ĸyпoлa c виco-

чинa 80 мeтpa. Paзxoдите зa cтpoи-

тeлcтвoто му за 3,90 милиapдa дoлapa.

Cгpaдaтa e cъздaдeнa, зa дa 

дeмoнcтpиpa apaбcĸaтa ĸyлтypa. 

Двopeцът Eмиpeйтc ce cъcтoи oт 394 

peзидeнции, 302 oт ĸoитo ca cтaи, a 

ocтaнaлитe – aпapтaмeнти. Peзидeнции-

тe ca paзпoлoжeни нa двe ĸpилa, ĸaĸтo и 

в ocнoвнaтa цeнтpaлнa cгpaдa. Πoвeчeтo 

aпapтaмeнти ca yĸpaceни cъc злaтo и 

мpaмop.

B ocнoвнaтa cгpaдa имa мpaмopeн 

пoд и гoлям шapeн ĸyпoл oтгope, oбли-

цoвaн cъc злaтo. Ha пoдa в мeзoнeтa имa 

шecт aпapтaмeнтa, ĸoитo ca зaпaзeни 

изĸлючитeлнo зa виcoĸoпocтaвeни лицa 

ĸaтo ĸpaлcĸи ocoби.

Маrіnа Вау Ѕаndѕ, 
Cингaпyp

Paзxoдите зa cтpoитeлcтвoто му са 5,5 

милиapдa дoлapa. Mаrіnа Вау Ѕаndѕ e 

xoтeл и ĸaзинo нa бpeгa нa Mapинa бeй 

в цeнтpaлния paйoн нa Cингaпyp.

Πocтpoeн oт Ѕѕаngуоng Еngіnееrіng 

& Соnѕtruсtіоn Со. OOД, ĸлиeнтът e 

гpyпaтa Lаѕ Vеgаѕ Ѕаndѕ.

Koмплeĸcът вĸлючвa тpи 55-eтaжни 

ĸyли c виcoчинa 200 мeтpa, нa ĸoитo 

e paзпoлoжeнa гoлямa тepaca пoд 

фopмaтa гoндoлa, въpxy ĸoятo имa 

бaceйн и гpaдинa c плoщ 12,4 xиляди 

ĸвaдpaтни мeтpa.

Xoтeлът paзпoлaгa c 2561 cтaи, 

излoжбeн цeнтъp, мyзeй, двa гoлeми 

тeaтъpa, ceдeм pecтopaнтa, двe лeдeни 

пъpзaлĸи.

Аbrај Аl Ваіt, 
Meĸa, Cayдитcĸa Apaбия
„Aбpaдж aл Бeйт”e ĸoмплeĸc oт виcoĸи 

cгpaди, пocтpoeн в Meĸa, Cayдитcĸa 

Apaбия. Paзxoдите зa cтpoитeлcтвo му са 

15 милиapдa дoлapa.

Toвa e нaй-гoлямaтa (нo нe и нaй-

виcoĸaтa) cгpaднa cтpyĸтypa в cвeтa пo 

oбeм и мaca, тя e и нaй-виcoĸaтa cгpaдa 

в Cayдитcĸa Apaбия и тpeтaтa в cвeтa 

cлeд „Бypдж Xaлифa“ и „Шaнxaйcĸaтa 

ĸyлa”. Tя нaдминaвa зaeднo c „Бypдж 

Xaлифa“ и „Πeтpoнac” (Kyaлa-Лyмпyp, 

Maлaйзия), ĸoятo дъpжeшe титлaтa зa 

нaй-виcoĸo cтpoитeлнo cъopъжeниe в 

cвeтa пpeз пepиoдa 1998-2003 г.

Небостъргачи и хотели – те са сред 
забележителностите на света

Блясък и лукс: 
Най-скъпите 
сгради в света

Маrіnа Вау Ѕаndѕ, CингaпypWуnn Rеѕоrt, Лac Beгac

Еmіrаtеѕ Раlасе, Aбy Дaби

Аbrај Аl Ваіt, Meĸa, Cayдитcĸa Apaбия
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� � ☺
Само жена може да напише есе-

мес: „Не мога да ти се обадя, защото 
карам!”

� � ☺
Качва се снощи един мъж с мен в 

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

по-пряк път до 18 етаж!

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

рам...

� � ☺
- Значи вие бяхте на лов и сбъркахте 

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

� � ☺
- Скъпа, какво падна тази нощ от 

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

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

и горе по ъгълчетата!

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

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

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

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

Докторът:
- Май по-добре да се върнем на 

конвенционални средства - ще броим 
овце!

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

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

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

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

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

съм имал никога...

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

кръстя... Аз отговарям... той се кръс-
ти...

� � ☺
- Къде е мъжът ти - напоследък не 

съм го виждала... 
- Ей го там - на двора...

- Къде - не го виждам....
- Еее, поразкопай малко, деее....

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

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

почина....

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

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

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

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

да предпочете маймуна?

� � ☺
Гледам са в огледалото и си викам: 

Лелиии... ква съм грозна...
Па вътрешният ми глас шепне: Спо-

ко ма, поне пазиш къщата!

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

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

родили там, щяхме да сме камили!

� � ☺
Грузинец спасил арменец от уда-

вяне в Каспийско море и за благо-
дарност арменецът вади спестовна 
книжка и я подава на грузинеца. 
Грузинецът казал:

- За какво ми е, аз не мога да тегля 

от нея!
А арменецът казал:
- Нищо, ще вна-

сяш...

� � ☺
Ако ви е страх да не напъл-

неете - преди хранене изпийте 
една чаша домашна ракия. 
Алкохолът убива чувството за 
страх!

� � ☺
Трети закон на физиката: Тяло, 

застанало пред хладилник, няма на-
мерение само да гледа...

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

- Оставете - пращам техника.

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

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

вам, дай сега да ти цункам човчицата...

� � ☺
Двама пияни се качват на трамвай. 

През уредбата звучат имената на 
спирките: „Димитър Петков”, Констан-
тин Величков”... Единият пита: 

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

извикат по име!

� � ☺
Мъж тръгнал на лов. Изчезнал и 

на седмия ден се обадил от някаква 
кръчма:

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

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

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

� � ☺
Ходих да пазарувам вчера. Моята ми 

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

� � ☺
Гледам пуснали ракия 38°. Ми това 

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

� � ☺
Интересно нещо е жената. Носи дете 

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

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

пиеш!
- Който си обича работата, от рано я 

започва...

� � ☺
Почина директорът на пивоварния 

завод!
- Светла му не филтрирана памет!

� � ☺
- Здравейте, аз съм Кире и открад-

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

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

нах трезвен ли?

� � ☺
Карам си колата и на светофара 

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

� � ☺
Разговорът с красива жена доставя 

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

� � ☺
Двама стари приятели се срещат на 

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

Времето е супер 

- за утре съм си 

приготвила къси-

те вълнени гащи!

Виц в снимка

- СКЪПИ, ИСКАМ СВАТБА НА БАЛИ!
- ЗА ТЕБЕ ВСИЧКО, СКЪПА МОЯ! ;)
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ЯХНИЯ 
с грах

С ПИЛЕ   
и гъби

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Антилопа, Авитаминоза* Тапир, Жител, Камъш* Дог, Гарга, Салон, 
Риба* Кич, Злина, Кефир* Еснаф, Оле, Фея, Дама* Икрам, Еквадор, Дакар* Ало, 
Лик, Солун, Помада* Минос, Люк, Лазарет* Лок (Джон), Турел, Висон* Док, Седеф, 
Зидар, Юра* Рамос (Серхио), Нега, Анит, Драм* Араб, Мегават, АЕГ* Каракас, 
Номер, Декало* Надал (Рафаел), Тит, Тиранин* Гел, Режим, Демон* Рам, Метох, 
Лимон* Базел, „Нана”, Анев (Кирил), Виги* Етаж, Каракал, Далас* Атропин, Хелер, 
Газела* Дивак, Май, Дож, Рен* Екс, Сабат, Везба* „Сид”, Казус, Дарба, Зид* Ствол, 
Тар, Догма, Кака* Бор, Зебра, САЩ* Дериват, Гофри, Белило* Мач, Лотария, 
Бонитет* Сутерен, Ласка, Самара 
ОТВЕСНО: Индоксил, Ода, Афера, Текст, Ему* Гинко, Комар, Лазер, СИВ, Рат* Кит, 
Чар, Коран, Метод, Добиче* Лаг, Фалит, Сакар, Лапис, Лов* Топаз, Минус, Бадем, 
Живак, „Рале”* Пирло (Андреа), Корен, Сажен, Набат, Тон* Наргиле, Седем, Литак, 
Казан* Анекс, Леген, Монах, Тур, Гал* Паж, Вол, Фагот, Харем, Зора* Вис, Салют, 
Амид, Алан, Дефис* Битак, Дук, Завет, Лакей, Добряк* Телефон, Винар, Динар, 
Вагри* Калофер, Лидит, Темел, Дерма* Ния, Пасат, Димов (Димитър), Гозба, Бос* 
„Мик”, Дозор, Аерон, Дажба, Сена* Нар, Даман, Декан, ВАЗ, Калим* Коми, Акар, 
Юрган, Килер, Защита* Зъб, Мадейра, Лив (Егон), Галеник, Лер* Каша, Арат, 
Амвон, НИСАН, Дакота*

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.

СУДОКУ

Продукти
»  600 г пилешки пържоли 

(от бут);
»  50 г бекон;
»  300 г печурки;
»  1 връзка пресен лук;
»  2 стръка пресен чесън;
»  250 мл пилешки бульон;
»  100 мл бяло вино;
»  200 г замразен грах;
»  4 стръка копър;
»  2 с. л. зехтин, сол и че-

рен пипер на вкус;
»  брашно за овалване.

Кожата на пилешките пържоли се отстра-
нява. Пържолите се овкусяват със сол 
и черен пипер и се овалват в брашно. 

Запържват се в зехтина от двете страни до 
златисто. След това се изваждат от съда и се 
разрязват на две. Гъбите се почистват, нарязват 
се на едро и се запържват заедно с нарязания 
на кубчета бекон. След това всичко се изважда 
и в същия съд се запържват наситнените лук и 
чесън. Връщат се гъбите, беконът и пилешкото 
месо. Деглазира се с виното. Налива се бульо-
нът и се готви 15–20 минути на слаб огън под 
капак. Ако е необходимо, се наливат 200–300 
мл вода. Добавят се грахът и наситненият ко-
пър, готви се още 3–5 минути и се овкусява със 
сол и черен пипер.

Лукът и чесънът се наситняват и се 
запържват в зехтина. Добавя се дома-
теният концентрат и се запържва леко. 

Налива се бульонът и се пуска дафиновият 
лист. Изсипват се картофите, нарязани на 
четвъртинки. Варят се на слаб огън около 
10 минути, след което се сипва и грахът. 
Овкусява се със захар и се готви още 5–10 
минути. Накрая се слага накълцаният спанак 
и след 2–3 минути се изключва котлонът. 
Ястието се поръсва с накълцан магданоз и 
се подправя със сол и черен пипер.

Продукти
»  500 г пресни дребни 

картофи;
»  500 г грах;
»  50 г спанак;
»  2 скилидки чесън;
»  1 връзка пресен магданоз;
»  1 ч. л. захар;
»  1 глава лук;
»  500 мл зеленчуков бульон;
»  2 с. л. доматен концентрат;
»  2 с. л. зехтин;
»  1 дафинов лист, сол и 

черен пипер на вкус. Да ви е сладко!  Цвети
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ОВЕН
Посветете 
времето си на 
дадени наскоро 
обещания. 
Бъдете готови 
да замените 
решителността 
с дипломатич-
ност и желание 

за компромиси. Спазвайте правилата, 
ако зависите от други хора. Ако не сте 
ходили на почивка, сега е моментът да 
се разтоварите.

ТЕЛЕЦ
Полезно е да 
се запасите с 
известна доза 
реализъм. Сега 
е моментът, 
в който да 
усмирите про-
фесионалните 
си амбиции и 

да действате по-разумно. Не трябва да 
провокирате конфликтни ситуации, 
като закъснявате за работа или наруша-
вате срокове и споразумения. Обърне-
те повече внимание на любовта.

БЛИЗНАЦИ
Бъдете честни 
със себе си - сега 
е времето за 
равносметки. 
Важното е да не 
се измъчвате със 
самокритика. Със 
сигурност сте си 
взели бележки 

и това е най-важното. Дайте си време 
за почивка и се опитайте да не мислите 
за нищо. Не правете дори и планове. 
Просто оставете лятото да пречисти 
съзнанието ви.

РАК
Иска ви се да 
избягате от 
някои неща, но 
усещате, че е 
много сладко 
в техния плен. 
Може би е вре-
ме да промени-
те възгледите 

си. Промените се случват непрекъснато 
и понякога са неизбежни. Ако сте 
честни със себе си, ще си дадете сметка, 
че отдавна не сте се чувствали толкова 
щастливи. От вас се очаква първата 
крачка и ще трябва да побързате, за да 
не изгубите това, което имате.

ЛЪВ
Всичко е въз-
можно! Може 
да опитате 
да въплътите 
идеите си, но 
умората може 
да ви препъне. 
Не бъдете пер-
фекционисти 

и си дайте почивка, когато усетите, че 
имате нужда от нея. Ако настоявате 
прекалено, може да се докарате дотам, 
че да се изкарате за дълго време извън 
строя. Пазете здравето си и доброто си 
настроение.

ДЕВА
С повече усилия 
ще постигне-
те желаното. 
Възможно е да 
бъдете под при-
цел и щателно 
наблюдение. 
Притеснението 

няма да ви помогне особено. В средата 
на периода напрежението ще намалее, 
но вие бъдете нащрек. През уикенда ще 
получите приятен жест от ваш близък 
човек.

ВЕЗНИ
През тази 
седмица е 
много важно 
да прескочите 
трапа, който 
ви е спрял на 
едно място и ви 
оставя само от 
едната страна 

на нещата. Втурнете се смело напред 
без никакво чувство за вина. Имате 
толкова много за наваксване. Сега е мо-
ментът да бъдете себе си и дори повече 
- най-доброто от себе си!

СКОРПИОН
През тази 
седмица ще 
се носите на 
вълните на лю-
бовта. Сигурно 
знаете, че е 
рано за мечти 
и големи пла-
нове, но нищо 

не ви пречи да прекарате времето 
си, все едно се носите на гребена на 
вълната. А от положителните мисли 
до подобно развитие на нещата е една 
вяра разстояние. Не забравяйте, че 
ваш роднина има нужда от помощта 
ви. През почивните дни се опитайте да 
поставите рекорд по мързелуване.

СТРЕЛЕЦ
Насладете се на 
плодовете на 
вашата рабо-
та. Сега може 
да намалите 
темпото. Бла-
годарение на 
усилията ви и в 
личните отно-

шения ще се радвате на небивал успех. 
Може да се каже, че сте щастливците на 
зодиака в периода. Всичко това може 
да бъде преминато тихо и без излишен 
шум, за да не си докарате излишни емо-
ции. Не забравяйте, че щастието обича 
тишината.

КОЗИРОГ
Семейството 
и грижата за 
хармонията в 
отношенията 
между вас и 
близките ви все 
още е на преден 
план. Нищо не 
е по-важно от 

това. Ако се опитате да се измъкнете 
с оправданието за служебни ангажи-
менти - това ще ви струва скъпо. Имате 
още време да спасите положението. 
Помнете, че в щастието няма прави или 
победители и преценете какви искате 
да бъдете.

ВОДОЛЕЙ
Ще може да 
покорите всеки 
връх, който ви 
се изпречи. Ако 
няма такива око-
ло вас, може да 
си набележите. 
Не се скъпете на 
усилия, защото 

това, което вложите днес, ще ви свърши 
страхотна работа в бъдеще. В края на 
периода ви очакват приятни моменти и 
запознанства с нови приятели. Подаре-
те си пътуване до непознато място.

РИБИ
Ще имате 
достатъчно 
задължения, за 
да не изпадате 
в меланхолия. 
Сега е моментът 
да постигнете 
много и по 
отношение на 

здравето и фигурата ви. Ограниченията 
ще ви се получават с лекота. Не забра-
вяйте за физическата активност - тя 
ще ви гарантира доброто настроение. 
Вярвайте в чудото, което чакате да ви 
се случи, и то ще ви изненада в най-до-
брия момент.

Астрологична прогноза 
7 -13 август 2019 г.
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Р
уският професионален 
боксьор Максим Дадашьов 
почина преди две седмици 
в Мериленд три дни след 
боя си срещу Субриел 
Матиас от Пуерто Рико. 

Битката бе за излъчването на задължи-
телен претендент за титлата в категория 
полусредна (до 63,5 кг) във версия Меж-
дународна боксова федерация (IBF).

До 11-ия рунд на мача Дадашьов 
допусна много удари да попаднат в 
главата и тялото му, състоянието му 
определено не беше никак добро и 
треньорът му поиска срещата да бъде 
прекратена, опасявайки се за здравето 
на спортиста.

Когато е откаран в спешното отде-
ление, лекарите установяват огро-
мен оток на мозъка. На 28-годишния 
боксьор е направена трепанация на 
черепа, но не успяват да го спасят и той 
така и не излиза от медикаментозната 
кома.

Какво показва 
анализът на битката?

Важна подробност е, че Матиас е 
безупречен нокаутьор, който е спече-
лил всички си 14 двубоя в профиринга 
до момента предсрочно. Друг е въ-
просът, че не се е бил срещу особено 
впечатляващи съперници, но нокаутът 
е в кръвта му.

Дадашьов от своя страна само през 
миналата година спечели срещу двама 
бивши шампиони в лека категория – 
Дарлис Перес и Антонио де Марко.

Всъщност мачовете на Субриел Мати-
ас никога не са продължавали повече 
от шест рунда, а руснакът имаше опит 
в дългите битки. За двубоя с Дадашьов 
обаче пуерториканецът бе невероятно 
подготвен – и физически, и тактически. 
И притисна съперника си след препо-
ловяването на срещата, като преди това 
тя се развиваше равностойно. След 
шестия рунд Матиас изцяло пое иници-
ативата и прегази руснака.

Във фаталния двубой Максим про-
пусна много удари – невероятните 319 
в 11 рунда, от които 266 бяха силови. 

Неговата статистика бе наполовина – 
157 удара (120).

В същото време Максим почти не от-

стъпваше на противника в процента на 
точните удари (25% срещу 26%), докато 
в процента на пласираните силни удари 
той беше още по-добър (36% срещу 
30%) – типичен случай, в който против-
никът печели благодарение на количе-
ство и ефективност.

За 11 рунда Матиас хвърли 1204 уда-
ра – повече от сто на рунд.

Удар на всеки 
три секунди!

Важен момент бяха ударите в тялото. 
С наситена работа върху трупа Субриел 
постепенно изключи мозъка на Максим. 
Повече от сто удара на пуерториканеца 
се стовариха под главата на Дадашьов. 
Той „обработи” безпощадно и черния 
дроб, и лявата страна на противника. 
Матиас е много далеч от идеалната 
техника, но благодарение на отличното 
си кардио той пласира дълги серии от 
тялото към главата.

Удряше, въпреки че от огромния му 
брой силови удари нито един не бе 
нокаутиращ. Количеството удари не до-

веде до нокаут, но имаше смъртоносен 
ефект след това...

Дадашьов свали главата и се крие-
ше зад ръцете си до последно, но пое 
твърде много.

Руснакът се славеше със здравата си 
челюст, но в случая това не му помогна. 
Напротив. Той понасяше тежки удари, 
но оставаше в битката благодарение на 
адреналина и волевите си качества в 
момент, в който мозъкът му постепенно 
се замъгляваше. Ако беше паднал на 
ринга и бе загубил съзнание за секунда-
две, това можеше да спаси живота му. 
Максим обаче издържаше, а след всеки 
удар мозъкът му се „разливаше” напред-
назад по черепната кутия...

Американският треньор на руснака 
МакГърт се опитваше да промени хода 
на битката и постоянно даваше съвети 
на Максим. Треньорът прекъсна среща-
та и го направи правилно. Преди 11-ия 
рунд Дадашьов реагираше на указания-
та на наставника, след което

спря да отговаря на 
въпросите му

А основателни ли са претенциите към 
съдията Кени Шевалие?

“Смятам, че най-тежката грешка бе 
направена от съдията. Това не е уличен 
чистач, а човек, обучен да ръководи 
боксови мачове. Той трябваше разумно 
да оцени нулевите шансове за победа 
на Дадашьов след 8-ия рунд”, смята 
опитният Сергей Ковальов и добавя: Но 
всеки си има мнение.

И да – всеки си има мнение. Но в 
случая важен е крайният резултат, а 
той е трагичен. Смъртта на Дадашьов е 
още един удар по бокса и още веднъж 
изтласква на преден план темата, че в 
този спорт са нужни реформи, с мисъл, 
насочена към опазването на здравето 
на бойците. Особено ако преди това 
има явни сигнали за проблем на ринга, 
както беше с руснака. Отиде си на 28...

Смъртта на боксьора: 
Шокиращите 319 удара...
Руснакът Максим Дадашьов почина след кървава битка в Мериленд
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Б
лагой Иванов (17-2) ще 
изиграе четвъртия си мач 
в най-голямата ММА вери-
га UFC, а негов съперник 
ще бъде Дерик Люис (21-
7). Двамата ще премерят 

сили в епична битка в легендарната 
„Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Известен като Черния звяр, Люис се 
намира в серия от две поредни загуби, 
последната от които бе срещу Жуни-
ор дос Сантос, който победи Багата в 
дебюта му в UFC.

Преди това Люис загуби и от Даниел 
Кормие в мач за шампионската титла 
в тежка категория. Двубоят срещу 
Кормие бе в „Медисън Скуеър Гардън“ 
в Ню Йорк, където ще се проведе и 
мачът срещу българина на 2 ноември 
на UFC 244.

34-годишният Дерик Люис е един от 
най-колоритните образи в UFC. Петият 
в ранглистата на тежката категория е

болезнено откровен 
както с феновете

така и с всеки, дръзнал да вземе ин-
тервю от него след мач.

Така например след победата си 
над Травис Браун в началото на 2017 
година Люис бе попитан колко сери-
озно е наранен, тъй като се държеше 
за корема. Тогава Дерик не сметна за 
нужно да пази нищо в тайна и призна: 
„Просто трябва да ходя по голяма нуж-
да. Това е. Не ме заболя от ритника. 
Просто имам ако.”

Година и половина по-късно, когато 
нокаутира Александър Волков, Люис 
направи още едно запомнящо се 
изказване от октагона. По време на 
интервюто с Джо Роган Дерик свали 
шортите си и остана само по бельо, а 
на въпрос защо – отговори: „Защото 
топките ми горят.“

Секунди по-късно интервюто стана 
още по-интересно, когато Люис доба-
ви: „За малко да забравя. Няколко часа 
преди двубоя ми се обади Доналд 

Тръмп и ми каза да нокаутирам този 
руски смешник, защото го излагали 
по телевизията – той, Путин и другите 
руснаци. Да не ви пука какво говорят 
за САЩ.“

Успехът срещу Волков бе трети по-
ред за Черния звяр, преди да дойдат 
загубите срещу Кормие и Дос Сантос, 
а сега за Люис следва нов тежък сблъ-
сък – срещу Благой Иванов.

Както вече стана въпрос, Багата 
също загуби от Дос Сантос в дебюта 

си в UFC, но тогава българинът се би 
с контузия на менискуса на лявото 
коляно, след което претърпя и опе-
рация.

Оттогава Багата е в серия от две 
поредни победи – над Бен Ротуел и 
Тай Туиваса, и двете след единодушни 
съдийски решения. Така българинът 
влезе в топ 10 на тежката категория на 
UFC, като в момента е под № 10, а нова 
победа ще го изкачи още по-нагоре в 
ранглистата.

Шуменецът Виктор Иванов стана 
световен шампион по ММА при 
юноши до 18 г. на първенството 

на планетата. Състезанието се проведе 
в италианската столица Рим.

Надпреварата бе за момчета (под 14 
г.), кадети (под 16 г.) и юноши (под 18 г.) 
и се организира от IMMAF.

Състезателят на шуменския клуб 
по смесени бойни изкуства Виктор 
Иванов спечели златния медал в кате-
гория 70.3 кг след убедителни победи 
над представители на Финландия, 

Казахстан и Канада и безапелацион-
но спечелен финал срещу Исламдин 
Черивмурзаев (Русия).

„Най щастливият треньор съм. 
Виктор е световен шампион“, написа в 
профила си във фейсбук треньорът на 
българския боец Калоян Колев.

От световното първенство в Италия 
България завоюва общо три медала. 
Освен Виктор Иванов със злато се оки-
чи и Виктор Ганев (40 кг, кадети – 16 г.), 
а Виктор Димитров (40 кг, момчета – 14 
г.) спечели сребърно отличие.

Кой е Черния звяр, който 
чака Багата в Ню Йорк?
Двамата ще премерят сили в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“

Виктор Иванов - световен 
шампион по ММА за юноши

24-годишният Александър 
Сотиров преплува езерото 
Лох Нес заради екокауза.

Младият българин живее от 8 
години във Великобритания. Той 
предприема личното предизвикател-
ство – да преплува студените води на 
шотландското езеро, за да обедини 
повече хора за опазване на околната 
среда.

Лох Нес е с дължина 36 км. Слад-
ката му вода го прави по-трудно за 
плуване, а температурата от 14 гра-
дуса е съпътствала Александър почти 

през цялото му 17-часово плуване. 
Неотлъчно до него са били хората 
от помощния му екип, които са му 
осигурявали вода и храна.

„Подготовката ми беше кратка. 
Това беше и идеята ми за кампанията. 
Горе-долу, колкото бях неадекватен 
и неподготвен за това преплуване, 
толкова ние, хората, сме неподготве-
ни да се срещнем с проблема, който 
сме си създали със замърсяването 
на океаните и околната среда. Исках 
да направя такъв паралел”, сподели 
Александър.

Българин преплува езерото Лох Нес
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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, Тър-
си Owner Operator на миля. Всич-
ки мили платени-1.40$. Без такса за 
застраховка,ремарке, паркинг и др. 
3000 мили на седмица легално. Оба-
дете се на 1-844-349-4349 - toll free. 
№16588

CDL Class A
Цена US$ , Зипкод 60007, Транс-
портна компания набира шофьори 
CDL-class A с чист драйвинг рекърд, 
55-60cents/per mile. За информация 
и контакти : 773-603- 6413   №16538

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 по-
чистване на къщи и офиси. Книжка, 
опит и кола са задължителни. За пове-
че 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 инфор-
мация: 847 487 3322 №16602

ШОФЬОРИ- СОБСТВЕНИЦИ
Цена US$ , Зипкод 60048, Предла-
гаме работа за CDL шофьори и соб-
ственици 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 информа-
ция: 847-665-9273 или 847-483-8787 
№16524

Chicago + suburbs

PART-TIME JOB, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, Roofi ng 
company is looking to hire part time 
helper for delivery of materials and 
applying for permits as well.20 hours 
per week. The job is excellent for 
students. 6302271111  №16660

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа. За информация 
търсете Зори 224-659-2356. №16661

USD, 
Цена US$ , Зипкод 60641, Full time job / 
plumber 7088332280 №16663

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

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
№16634

ОФИС АСИСТЕНТКА

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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

Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie 
Truck Repair намиращ се в Elgin IL 
,търси да назначи офис помощнич-
ка на пълен работен ден .Позиция-
та изисква владеене на английски 
език,умения за обслужване на клиен-
ти и компютърна грамотност.За пове-
че информация обадете се на тел 224-
238-3802 №16618

OVER THE ROAD , 
Цена US$ 0.55, Зипкод 60193, Тър-
сим шофьори със CDL class A за Over 
the Road работа 0.55 цента на миля, 
камиони оборудвани с инвертор, 
хладилник и микровълнова печка.
Плащаме пълни и празни мили, де-
теншън, layover и бонуси за добре 
свършена работа. Работно време 
от Понеделник до Петък или ако 
стоите на пътя няколко седмици ще 
получавате $100 бонус за всеки уик-
енд. 7737414545   №16664 

ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ , Зипкод 60517, Малка транс-
портна компания търси шофьор на 
камион /looking for truck driver/. Опит 
минимум 2 години, чист рекорд. За-
плашане 60 цента на миля или $300 
на ден. За информация: 6308578397 
№16619

ТЪРСИМ SAFETY/HR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60089, Тър-
сим да назначим Safety/HR, с мини-
мум 1 година опит. Предишен опит с 
Samsara ELD и Pro Transport Software 
са голям плюс.Buff alo Grove IL. За по-
вече информация: 773-387-3497  
№16667 

DRIVERS AND OWNER OP, 
Цена US$ , Зипкод , Small family owned 
trucking company is looking for CDL 
DRIVERS AND OWNER OPERATORS for 
Dry Van OTR. Flexible work schedule - 
We pay every week - Paid detention, 

layover, extra stops - Personal attention - 
Honest relationship - Loads pre-booked 
previous day - 24/7 Dispatch support. 
8477910050 №16668

NON CDL REQUIRED, 
Цена US$ , Зипкод 60031, Шофьор-
доставчик (Delivery Driver) с люби-
телска книжка, (Class: D) за достав-
ки на хартия и офис консумативи. 
Изисквания: желание за работа и 
валидна шофьорска книжка. Полз-
ването на английски език не е за-
дължително. Заплащане $18–$20 на 
час. Ежедневни маршрути от Buff alo 
Grovе. Работна седмица, от поне-
делник до петък. За контакти: (224) 
518 7032 careers@tangraexpedited.
com 2245187032 №16674 

ШОФЬОРИ И OWNER OPER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка 
транспортана компания предлага ра-
бота за регионални CDL шофьори и 
собственици на камиони! Без чакане 
за товари! Midwest Accounts! Strong 
24/7 Dispatch! Предимно леки това-
ри! Direct Deposit всеки петък! Fuel 
Discounts - up to $0.70 / gal. Коректно 
отношение! 847-665-9273 или (847) 
483-8787! №16672
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ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он 2016 I-Shift Volvo, голямата кабина 
с APU, Около 3000-3500 мили седмич-
но, $0.60/миля. Отлична работна с чо-
вешко отношение. Говоря руски, бъл-
гарски 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

CONSTRUCTION
Цена US$ 0.00, Зипкод 60187, Набира-
ме контрактори - дърводелци и боя-
джии 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

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

CDL ШОФЬОРИ И OWNERS
Цена US$ , Зипкод 60048, Предлагаме 
НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ за собствени-
ци 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

ТЪРСИ СЕ СDL ШОФЬОР 
Цена US$ , Зипкод 60714, Търся от-
говорен CDL шофьор. Превоз на ма-
териали в радиус на 100 мили от зи-
пкод 60714. Работни часове: 8:00ам 
до 4:30-5:00пм (Понеделник-Петък). 
Прибиране в къщи всеки ден. Добро 
заплащане базирано на опит. За пове-
че 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, ТРАНС-
ПОРТНА КОМПАНИЯ НАМИРАЩА СЕ 
В WOOD DALE, IL 60191 ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ МЕХАНИК НА КАМИОНИ И 
ТРЕЙЛЪРИ. ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ! ОПИТ 
НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НО Е ПРЕПОРЪ-
ЧИТЕЛЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 630-948-4547 
Х.601 №16485

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

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 транс-
портна компания набира контрак-
тори за съвместна работа. За повече 
информация търсете Зори на теле-
фон(224)659-2356. №16464

COAST TO COAST

HOUSEKEEPERS , 

Цена US$ 10.00, Зипкод 17110, $10 
per hour Нужни са Housekeepers / 
houseman в Pennsylvania помагаме 
с жилище 3039748716 3039748716 
№16658

TERMINAL DO TERMINAL

Цена US$ , Зипкод 60016, Малка транс-
портна компания набира шофьори за 
работа TERMINAL TO TERMINAL Терми-
налите са в повечето големи градове 
на WEST COST и MIDWEST. Необохо-
дим е double & triple. Коректни отно-
шения. За повече инфо: 773-747-0875 
№16645

КАМЕРИЕРКИ, 

Цена US$ 12.00, Зипкод 17111, Необхо-
дими са камериерки 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

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, Необхо-
дими са камериерки за Albany и Ithaca 
Нью-Йорк, Harrisburg ,Pennsylvania 
11.40 $ час.Предоставяме кварти-
ра 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 жи-
лища 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 жи-
лища 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 №16488

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ РАБОТА, 

Цена US$ , Зипкод 60106, Търся рабо-
та от дома online. Предложения на e-
mail:VsslPvlv@comcast.net. 7737123757 
№16646

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, 

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
+359876511784 №16659

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, 

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
+359876511784 №16671

ДЪРВЕНИЦИ, ХЛЕБAРКИ , 

Цена US$ , Зипкод 60634, Дървени-
ци, Мишки, Мравки, Хлебарки, Па-
яци, Пчели, и всички други насекоми. 
Птици, Диви животни...на балгарски. 
лицензирана компания.Работим в Чи-
каго и всички предградия ~Гаранция~ 
7736001009 №16652

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 рабо-
та от дома онлайн. Приемам предло-
жения на e-mail: VsslPvlv@comcast.net 
7737123757 №16578

ГЛЕДАМ ДЕЦА

Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам 
домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън.Информация на теле-
фон 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 до-
машно приготвена храна , ежедневни 
разходки и следобеден сън за вашето 
дете.Телефон за контакт : 224 253 9524 
№16492

COAST TO COAST

ТЪРСЯ ЖЕНА , 

Цена US$ , Зипкод 60634, Балгарин жи-
веещ в Чикаго търси жена за сериозна 
връзка над 46 години, статута е без 
значение. Телефон за връзка 847-461-
3717 №16650

H1B H2B J1, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 17109, Возмож-
ности за профессионална работна Visa 
H1 B сезонна работна Visa и J 1 стажи-
ровка в хотел в USA в Pennsylvania Из-
пратете вашето резюме на tocconsult@
yahoo.com 3039748716 №16657

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ , 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60016, Да-
вам двустаен апартамент с 2 бани под 
наем в Des Plaines, IL. ( Dempster and 
Elmhurst). След основен ремонт преди 
1 година. Всички разходи са включени 
без ток и сабел TV/интернет. За $1350 
на месец. На 2ри етаж с ансансьор. 
Свободен след Август 25. За повече 
информация се обадете на 773-961-
6061 №16655

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60016, За 
жена Обзаведена стая и самостоятел-
на баня. Свободна от 01 Септември. За 
контакт 224 659-0357 Des Plaines/Park 
Ridge 2246590357 №16665

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Дава се стая 
под наем в широк и просторен апар-
тамент в бейзмънд от 1 септември. 
Цена $ 450 - всичко включено в Шилер 
Парк. Тел: 1-(773)-510-0087 №16666

ПОД НАЕМ 2BDRM/1BATH, 
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60004, Под 
наем 2bdrm/1bath Condo в Arlington 
heights $1250. В наемът са включени 
отопление, вода, паркинг и басейн 
6095050341 №16670

2 BDR APT, 
Цена US$ $1,400, Зипкод 60007, For 
rent 2 bdr, 2 bathrooms apartment in 
Elk Grove Village. След основен ре-
монт. Наем: $1,400 на месец. Тел.: 
708-856-1440 7088561440 №16675 

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 , 
ламинат . Пералня в юнита . В блозост 
до Busse Woods, и Woodfi eld Mall , 1 
парко място пред юнита и достатъчно 
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. Раз-
полага 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 перал-
на сушилна ,блиско до юагистрали 
мол. Само эа шофйори ма камиони 
7738144775 №16600

ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Обзаведена 
стая във къща. За контакт 847 609-
3535 №16603
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ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКA
Цена US$ 600.00, Зипкод 60656, Апар-
тамента е 2стаен на първият етаж. Да-
вам под наем целият приземен етаж 
1стая/ баня / кухня/ хол / утоплние 
и вода в близост до летището и Роз-
монд. Тел. за връзка 773-627-4181 Ма-
риана. С възможност за краткосрочен 
договор.Апартамента 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 направен 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 напълно обзаведена стая за 
жена, в района на Golf Mill Mall, Des 
Plaines, всичко включено. За повече 
информация 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 60176, Непу-
шач, търси стая под наем около ле-
тището, от началото на Септември. 
+359879910861 №16518

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

HOUSE FOR SALE
Цена US$ 300,000.00, Зипкод 60108, 
Продава се къща 4 bedrooms 3 
bathrooms, 2,200 sqft. в Bloomingdale,IL 
Има голям ограден двор,гараж за 2 
коли, камина. Отлична локация на 
Bloomingdale Rd and Army Trail Rd.За 
повече информация 224*392*3431 
№16582

SOMEWHERE ELSE

REAL ESTATE
Цена US$ 0.00, Зипкод , Екоимоти е 
фирма за недвижими имоти с голям 
опит в продажбите и отдаването под 
наем на имоти в България и чужби-
на. Ние предлагаме също така и пъл-
ния набор пропърти мениджмънт 
услуги.За контакт:+359897463810; 
ecoproperties@abv.bg 0893669881 
№16510

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

HOME INSPECTION, 
Цена US$ , Зипкод 60634, Home 
inspections for wood destroying insects, 
termites. Needed when buying, selling 
house. Bulgarian company with license 
and insurance for Illinois. Work done in 
Chicago and all suburbs. 7736001009 
№16653

МАНИКЮР, 

Цена US$ , Зипкод 60195, Гел,гел 
лак,изграждане и атрактивна, ръчно 
рисувана декорация. За да запазите 
час за посещение обадете се на теле-
фон 224 423 42 45 Миглена 2244234245 
№16669

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,бойлери,хладилни инстала-
ции.Ремонт,инсталация и поддръжка.
МИТКО 773-875-2689 №16638

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА

Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт 
на всички видове Перални, Сушил-
ни, Хладилници, Фризери, Съдони-
ялни, Готварски и Микровълнови 
печки търсете Свилен 847-962-0242 
№16639 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА

Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разноо-
бразна и атрактивна украса за парти-
та, включваща обличане и декорация 
на столове и маси, арки и фигури с 
балони, фон с воали и хартиени цве-
тя, украса за сладък бар и мн.др. Услу-
гите ни са съобразени с вашите идеи 
и бюджет, за да направят празника 
ви още по-незабравим. Facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 
№16632 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА

Цена US$ 0, Зипкод , Разнообраз-
на и атрактивна украса за партита, 
включваща обличане и декорация на 
столове и маси,арки и фигури с ба-
лони, фон с воали и хартиени цветя, 
украса за сладък бар и мн.др. Услу-
гите 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, Запазе-
те вашите стари ленти като ги напра-
вите дигитални преди на станат неиз-
ползваеми. 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

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, Изку-
пувам стари коли. За предпочитане с 
title. Tel.: 3128239386 №16596

HANDYMAN 

Цена US$ 500.00, Зипкод 60056, Здра-
вейте, аз съм опитен бояджия и 
handyman с дългогодишен опит. Ако 
някой се нуждае от услуги, моля, свър-
жете се с мен. Предоставям отлични 
цени, бърза професионална и продук-
тивна работа. 3128239386 №16597

ИНСПЕКЦИИ НА ИМОТИ

Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Condo 
Home Inspections LLC предлага ин-
спекции при покупко-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, 
инсталирам, поддържам и ремонти-
рам аир кондишъни и фурниси. До-
бри цени. Камен. Тел: 847-922-1677. 
№16601

CLEANING LADIES 

Цена US$ , Зипкод , Looking for 
experiences cleaning ladies with own 
translation and basic English. Great pay 
and fl exible hours 7739710470 №16606

FREIGHT DISPATCHER 

Цена US$ , Зипкод 34652, Dispatcher 
is an independent freight dispatching 
company based in US We dispatch dry 
van, reefer, and fl atbed trucks. Тел.: 
7278355206 №16513

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 бойлери. 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 Чикаго търси българка за сери-
озна връзка aleko_todorov@abv.bg 
№16467

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, Предла-
га ВиК услуги. Ново строителство или 
ремонт на ВиК иснталации. Смяна на 
бойлер, монтаж на перални и миялни 
машини, ремонт на мивки, душ или 
вана, монтаж и ремонт на тоалетна 
чиния и казанче, ремонт на всякакъв 
вид течове. Обадете се на 224-558-
7530 2245587530 №16411

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, Ари-
ел, Рапунцел, Бел, Мини Маус, пират-
ско 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, Це-
лодневна грижа за деца в Elk Grove 
Village.Предлагам три хранения с до-
машно приготвена храна,сън ,учебни 
занимания и забавления !За повече 
информация звъннете на 2244253371 
2247899297 №16375

COAST TO COAST

IИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ

Цена US$ , Зипкод 60194, Имиграцион-
ни услуги, 15 години опит. Петиции, 
визи, американско гражданство. tel. 
708 415 0590 Станчо №16506

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

ПРОДАВАМ VOLVO D13, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60164, 2012 
Volvo D13,800,000 mileages.$29,500.За 
контакти 773 818 3777 №16654

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

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 обслу-
жен с регистрация - 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 ба-
терии, гуми – 70%, имам документи 
от подръжката DYNO TEST може да се 
направи, мили – 1,320,000 Цена - по 
договаряне Светлин (708)261-9099 
№16629

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$ 30,000.00, Зипкод 60008, Про-
давам Volvo VNL 630,Ishift,2013г на 700 
000мил.Много добро състояние,нова 
dpf система. 2245950257 №16433

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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И
ма много хора, които, 
когато са на почивка, не 
обръщат голямо вни-
мание на жените, които 
изхвърлят боклука, оп-
равят леглата и допълват 

запаса от тоалетна хартия. Всъщност 
подобно на домашните духчета от 
романите за „Хари Потър“, колкото 
по-незабележима е една камериерка, 
толкова по-добре си върши работата. 
Това обаче не означава да се забравя, 
че те също са хора, имат чувства и ня-
кои от нещата, които туристите редовно 
правят, могат да ги ядосат, натъжат или 
дори да ги вкарат в болница.

Камериерките са човешки 
същества

Работата на камериерките е да се гри-
жат за туристите, докато те си почиват. 
Това обаче не ги прави по-незначи-
телни и не дава право на никого да се 
отнася с тях като с второ качество хора. 
За съжаление именно те са хората в 
хотела, които най-често са под прицела 
на ужасно поведение. 

Няма камериерка по света, която 
поне веднъж да не е била обвинявана, 
че е откраднала обеци или бижута, кои-
то най-вероятно са отишли на дъното 
на морето.

Всекидневно им се крещи (често на 
езици, които не разбират), че са нару-
шили спокойствието на някого, докато 
са изпълнявали задълженията, за които 
им се плаща. Те също биха предпочели 
да не влизат в стаята, когато това не е 
удобно. Това лесно може да се предо-
тврати по начин, известен на всички, но 
игнориран достатъчно често.

Табелата „Не безпокойте“
Изглежда достатъчно просто, за да 

може всеки да го разбере – тази табела 
се слага, когато посетителят НЕ иска 
камериерката да влиза в стаята. Ако 
виси на вратата цял ден, той няма право 
да се сърди, че кърпите не са сменени. 
Ако не е сложена и човекът в стаята е 
със слушалки, той няма право да се сър-
ди, че камериерката е нахлула, докато 
е по бельо (или без него), защото тя със 
сигурност е почукала преди това.

Много туристи обаче изглежда не го 
разбират и това не само усложнява ра-
ботата на жените, но и често пъти става 
повод за конфликти.

Какво да 
не изхвърляме?

Едва ли ще бъде приятно за камери-
ерката да грабне торбата за боклук и в 
ръката й да се забие игла. Това е кошмар 
не само заради болката, но и заради по-
тенциалните заболявания, които такъв 
инцидент може да причини.

Изхвърляне на 
необезопасена 
игла в коша за 
боклук звучи като 
нещо, което повечето 
хора ще се сетят да не 
правят, но се случва достатъчно често, 
за да бъде определено от сайта Business 
Insider за една от най-честите причини 
за инциденти с персонала в хотелите.

Добре е да се опаковат в хартия 
използваните марли, дамски превръзки 
и презервативи.

Боядисване на 
косата в мивката

Голямото предимство на боядисване-
то в хотела е, че после не трябва да се 
чисти, защото това е работа на друг. По 
тази причина камериерките редовно се 
сблъскват с невероятни гледки, които 
усложняват и без това натоварената им 
работа и ги принуждават да прекарат в 
стаята време, през което биха могли да 
изчистят няколко други.

Разхвърлян боклук 
из стаята

Боклукът ще е изхвърлен, когато 
обитателят на стаята се върне от 
плажа. Това е едно от задълженията на 
камериерките. Работата им обаче може 
доста да се улесни, ако отпадъците са 
изхвърлени в коша, а не из стаята. И 

дори когато се напълни, може прос-
то да се остави боклукът на пода до 
другия, за да е на едно място и да не 
се налага някой да пълзи по пода и да 
събира празни кенчета от бира и мазни 
кутии от пица по нощните шкафчета.

Дрехи по пода 
и леглото

Когато влезе в стаята, камериерката 
ще опита да пипа и да размества колко-
то се може по-малко от личните вещи. 
Това обаче няма как да стане, ако по 
пода и леглата има разхвърляни дрехи 
и отворени куфари.

Леглото не трябва 
да се оправя

Изглежда грозно, но ако чар-
шафите и кърпите са на пода, 
това много ще помогне на 
жените, които чистят. Перфект-
но оправеното легло създава 
впечатление, че никой не го е 

ползвал и много камериерки ще 
си спестят сменянето на чаршафи, 

които смятат за чисти.
Особено ако е дошло време за напус-

кане на хотела, най-добре всичко да се 
свали на купчина. Така ще се спестят 
няколко минути на камериерката по 
време на най-напрегнатия период на 
работата й – часовете, в които всички 
се изнасят и стаите трябва да бъдат 
оправени колкото се може по-бързо за 
следващите гости.

Празна стая с включен 
телевизор

Включеният телевизор обикновено 
значи, че има някой и повечето каме-
риерки ще подминават стаята, докато 
не стане много наложително да влязат. 
Дори тогава ще се оглеждат да не би 
отнякъде да се появи някой без дрехи и 
да ги обвини, че са нахлули.

Повечето хотели са решили пробле-
ма, като са направили така, че да няма 
ток, когато ключът не е в стаята. Но 
летовниците са много изобретателни и 
винаги успяват да заобиколят прави-
лата.

Хубаво е да се остави бакшиш на 
нощното шкафче (или поне нещо слад-
ко в хладилника), ако човекът е останал 
доволен от обслужването.

Те също са хора и имат чувства

Да вбесиш камериерка
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Отмениха „Удсток 50“

Ф
ренското издателство 
„Дьо Фалоа” ще публику-
ва неизвестни разкази на 
писателя Марсел Пруст.

Те първоначално били предназ-
начени за издаване като част от 
първата книга на френския писател 
„Удоволствията и дните”, компила-
ция от текстове и поеми, през 1896 
година.

Непубликуваните разкази 
представляват интимен дневник на 
автора, обвити в прозрачното було 
на художествената проза, твърдят 
от издателството. Те свидетелстват 
за реализацията на хомосексу-
алността в един „чисто трагичен 
начин”. Текстовете са отпаднали от 
изданието от 1896 година, тъй като 
са щели да шокират социалната 
среда, доминирана от традицион-
ния морал.

Пруст /1871-1922/ e eдна от клю-
човите фигури в западната литера-
тура на ХХ век. Неговият шедьовър 

„В търсене на изгубеното време” е 
бил публикуван в седем тома между 
1913 и 1927 година.

К
арди Би отмени свой 
концерт в Индианаполис 
заради причини, свързани 
със сигурността. Това заяви 

самата тя в туитър.
Полицията в Индианаполис по-

твърди в същата социална мрежа, 
че концертът е отменен заради 
„неидентифициран риск”.

„Няма опасност, свързана със 
сигурността на зрителите, не е 
имало и инцидент”, поясниха от 
полицията.

„Разочарована съм – заяви певи-
цата в инстаграм. – Никога досега 
не бях се сблъсквала с подобна 
ситуация.”

Тя е постнала също комюнике на 
организаторите, в което се уточня-
ва, че шоуто е отложено.

Недоволни фенове изтъкнаха, 
че концертът бил отменен само 
няколко минути преди началото му. 

Други фенове обаче отбелязаха, че 
изпитали облекчение, защото си-
гурността им е била взета предвид.

Карди Би отмени концерт

П
ровеждането на юби-
лейния рок фестивал 
„Удсток 50” в щата Ню 
Йорк, предвиден за 16-18 

август, беше отменено от органи-
заторите.

От участие се отказаха редица 
именити музиканти. Сред тях се 
оказаха Джей Зи, Джон Фогърти, 

Карлос Сантана, Джон Себастиан, 
Майли Сайръс, групите „Дед енд 
къмпани”, „Луминиърс” и др.

Основен проблем на организа-
торите се оказа получаването на 
разрешение за провеждането на 
феста на определеното място.

Оригиналният Удсток се състоя 
през август 1969 година, когато 

край град Бетъл на север от Ню 
Йорк се стекоха около половин 
милион зрители. Пред тях гас-
тролираха най-изявените рок 
музиканти от този период – Джи-
ми Хендрикс, Карлос Сантана, 
Джанис Джоплин, „Ху” и други 
изпълнители, които впоследствие 
се превърнаха в рок легенди.

Южен бял носорог, заченат чрез изкуст-
вено осеменяване, се роди в зоопарка 
в Сан Диего, Калифорния. От дирекци-

ята на зоологическата градина отбелязаха, че 
това е „исторически етап” в борбата за спасяване 
на вида, който е застрашен от изчезване.

Майката Виктория и малкото й се чувстват до-
бре. „Тя се грижи много за бебето си и редовно го 
кърми – заяви експертката по размножаването 
в зоопарка Барбара Дюрант. – То вече ходи. Това 
раждане е още по-значимо, защото бележи ва-
жен етап в усилията ни за спасяване на северния 
бял носорог – критично застрашения от изчезва-
не братовчед на южния бял носорог.”

Само два северни бели носорога са останали в 
света, като и двата екземпляра са женски.

Популацията на южните бели носорози в 
природата включва около 18 000 екземпляра, но 
бързо намалява в резултат на бракониерство.

Бял носорог се роди 
в зоопарк

Учени от университета на Невада установи-
ха, че повишаването на температурата на 
въздуха до 40 градуса Целзий прави асфал-

та достатъчно горещ за получаване изгаряния на 
кожата втора степен за няколко секунди.

Лекарите анализирали 173 случая на изга-
ряния от горещ асфалт в Лас Вегас за 5 години, 
от 2013 г. до 2017 г. Получените резултати били 
съпоставени с данни за температурата на въз-
духа на улицата в момента на придвижването на 
всеки пациент. По думите на специалистите под 
въздействието на слънчевите лъчи пътното плат-
но може да е значително по-горещо от въздуха 
и само за две секунди да предизвика изгаряния 
на кожата.

Над 88 процента от изгарянията били полу-
чени при температура на въздуха 35 градуса 
Целзий и по-високи стойности. При това рискът 
се увеличавал, когато температурата надхвърли 
40 градуса Целзий.

Горещ асфалт води 
до изгаряне

Публикуват неизвестни 
разкази на Марсел Пруст
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П
ринцеса Хая, съпругата на 
емира на Дубай Мохамед 
бин Рашид ал Мактум, 
поиска от Върховния съд в 

Лондон да се възползва от мярка за 
защита срещу принудителен брак.

Подробностите във връзка с 
поисканата от принцеса Хая мярка 
за защита не са известни. Не е 
ясно дали тя е свързана със самата 
принцеса, която е омъжена за емира 
на Дубай от 2004 г., или с едно от 
двете им деца, 11-годишна дъщеря и 
7-годишен син.

Четиридесет и пет годишната 
принцеса поиска мярка за защита 
срещу брутално поведение и настоя 
за попечителство над децата по 
време на съдебното заседание.

Емирът на Дубай от своя страна 
настоя чрез адвокатите си децата да 
се върнат в ОАЕ.

Принцесата и емирът публикуваха 
комюнике, с което потвърждават, че 
са две страни в съдебна процедура.

Принцеса Хая поиска 
съдебна закрила

Р
обърт де Ниро води прего-
вори, за да работи с леген-
дарния режисьор Мартин 
Скорсезе над следващия му 

филм Killers of the Flower Moon.
Седемдесет и пет годишният 

холивудски актьор и една година 
по-възрастният от него режисьор 
се готвят да работят заедно над 
10-и филм, който е базиран върху 
бестселър на Дейвид Гран.

Де Ниро ще се присъедини към 
43-годишния Леонардо ди Каприо 
в актьорския състав, а автор на 
сценария е Ерик Рот. Действието 
в книгата се развива през 20-те 
години на миналия век в Оклахома 
и описва историята на индианско 
племе, което става най-богатото на 

глава от населението в света, когато 
в земите му е открит петрол. Това 

води до избиването на въпросните 
индианци един по един.

Де Ниро в новия филм на 
Скорсезе

С
лед по-малко от три 
седмици на екран про-
дукцията „Цар Лъв” на 
„Дисни” премина знакова-

та граница от 1 милиард долара от 
продажбата на билети по света.

С постижението „Цар Лъв” става 
четвъртият филм на компанията 
след „Отмъстителите: Краят”, „Капи-
тан Марвел” и „Аладин”, реализирал 
печалби от над 1 милиард долара 
през тази година.

Знаковото постижение на „Цар 
Лъв” идва броени след като „Дисни” 
постави нов рекорд за най-касова 
година за филмово студио. Въпреки 
че е едва юли, компанията вече е 
реализирала приходи от 7,67 мили-
арда долара в международния бокс 
офис, подобрявайки собствения 
си рекорд от 2016 г. Тогава „Дисни” 
спечели 7,61 милиарда долара от 
продажбата на билети по света.

„Цар Лъв“ спечели $1 млрд. 

Пътниците в метрото във Виена не харесаха 
идеята на местните власти за ароматизи-
рани композиции, с цел да се подобрят 

условията на сутрешното им пътуване до работа. 
Четири аромата, сред които „енергизиращ“ 

грейпфрут и „отпускащ“ пъпеш , бяха тествани 
в мотрисите по две от линиите на метрото в 
австрийската столица през юни.

Компанията за обществен транспорт Wiener 
Linien обаче обяви, че се отказва от идеята за 
аромати в метрото. Резултатите от проучване-
то са показали, че 21 000 души от общо 37 000 
пътници, участвали в онлайн анкетата, не са 
одобрили ароматизираните мотриси.

По време на тестовете ароматите са били 
пускани в композициите през вентилационната 
система. От четирите предложени ухания миксът 
от грейпфрут, зелен чай, лимон и сандалово 
дърво е бил най-популярният.

Общественият транспорт във Виена се използ-
ва от 2,6 милиона души дневно и е известен със 
своята ефикасност и достъпна цена.

Британската метеорологична служба 
съобщи, че десетте най-топли години във 
Великобритания от XIX век насам, са били 

регистрирани след 2002 година, предава Асоши-
ейтед прес.

Климатичните промени са направили времето 
в Обединеното кралство по-топло и по-влажно. 
Британските метеоролози изтъкват в доклад, 
публикуван в сряда, че 2014 година е била най-
топлата, откакто се водят измервания от 1884 
година насам. В класацията следват 2006, 2011, 
2007, 2003, 2018, 2002 и 2005 г.

Десетте най-студени години в историята на 
Обединеното кралство са били регистрирани 
преди 1964 година. Според метеоролога Майкъл 
Бърн от университета „Сейнт Андрюс” „трендът 
е показателен, но в никакъв случай не е изне-
надващ”, след като планетата се е затоплила с 1 
градус по Целзий от прединдустриалната ера до 
наши дни.

Великобритания регистрира 
най-горещите 10 години

Виенчани се отказаха от 
ароматизирано метро



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

Л
ейди Гага беше забелязана да 
разменя романтична целувка 
със звукорежисьора си Дан 
Хортън на брънч в Лос Ан-

джелис. Два дни след като папараци 
успяха да заснемат целувката между 
Лейди Гага и 37-годишния Дан Хор-

тън – първата публична демонстра-
ция на привързаност от страна на 
33-годишната звезда след раздялата 
с годеника й Крисчън Карино през 
февруари, в инстаграм се появи 
публикация на бившата съпруга на 
звукорежисьора, актрисата Отъм 

Гудзарди. Постът й загатва, че тя е 
запозната с предполагаемата нова 
изгора на бившия си или поне с му-
зиката й – публикувана от Гудзарди 
снимка е придружена от надписа 
Poker Face – препратка към хитовото 
парче на Лейди Гага.

В 
пъба на селцето Маршу-
уд в графство Дорсет се 
проведе традиционното 
първенство по ядене на 

прясна коприва, като на първо 
място сред мъжете се класира Тони 
Джайс.

Шампионът успя да погълне 
листата на 29 стръкчета коприва 
с обща дължина 17,67 метра. При 
жените пенсионираната 67-годиш-
на учителка Линди Роджърс грабна 
короната с изядени листа от общо 
14 метра стръкчета коприва.

В състезанието трябва да се 
изядат листата от най-много стрък-
чета за един час. На участниците 
се предлагат пресни растения със 
стандартна дължина от 60 сантиме-
тра. Шампионите направиха своите 

постижения благодарение на спе-
цифичната си техника – те потапяха 
парещите листа в ябълков сайдер.

Надпреварата се провежда от 
1997 година насам в пъба „Ботъл 

ин”. Идеята за нея възниква, когато 
фермер загубил облог от свой ко-
лега, чиито корени с коприва били 
по-дълги, като загубилият трябвало 
да изяде листата на своя образец.

Състезание по ядене на 
коприва

Лейди Гага с ново завоевание

З
а да свири на гигантското 
вертикално пиано, инстали-
рано в Латвия, музикантът 
трябва да стигне до балкон 

в концертна зала, да изкачи почти 
вертикално стълбище и да се качи 
върху платформа, където да седне 
на табуретка пред клавишите му.

Металната рамка на музикалния 
инструмент, представен като най-
големия в света от създателя му, 
германеца с латвийски произход 
Давид Клавинс, достига 6 метра. 
Тя е закрепена към стена в новата 
концертна зала във Вентспилс в 
северозападната част на Латвия.

Някои струни на въпросното 
пиано са с дължина 4,7 метра. 
Звукът му е силен и уникален. 
„Най-подходящи за изпълнение 

с този музикален инструмент са 
всички експресивни творби, като 
например онези, които са част от 
творчеството на Рахманинов, Скря-

бин, но също сонатите на Бетовен – 
каза Клавинс. – Те звучат различно, 
когато са изпълнени на огромното 
пиано.”

У чени установиха, че една трета от корало-
вите рифове край брега на остров Гуам са 
унищожени вследствие на повишаване на 

океанските температури.
Специалисти от университета на остров Гуам 

заявиха, че покачването на температурите е 
умъртвило 34 процента от коралите край брега 
на острова между 2013 г. и 2017 г.

Около 40 процента от рифовете край източния 
му бряг са унищожени.

„Никога по-рано не бяхме виждали коралови 
рифове да са пострадали толкова тежко – заяви 
експертката по морска биология Лори Раймун-
до. – Проблемът спешно трябва да бъде решен, 
защото те са жизненоважен хабитат за много 
видове риби, осигуряват защита на брега и 
допринасят за развитието на туризма на остров 
Гуам.”

Негативният ефект може да бъде намален чрез 
промени, свързани със замърсяването, канали-
зацията и пластмасовите отпадъци на острова.

К алифорнийската морска свиня – едно от 
най-застрашените животни в света, може 
да изчезне в рамките на една година, ако 

незаконното използване на мрежи за улов на 
тотоаба продължи, предупреждават учени.

Според изследването на специалисти от 
университета „Сейнт Андрюс” броят на живот-
ните от критично застрашения вид, обитаващи 
единствено Калифорнийския залив в Мексико, е 
спаднал до по-малко от 10.

Калифорнийските морски свине (вакита – мал-
ка крава на испански) са най-дребните предста-
вители на разред „Китоподобни“ на планетата – 
женските достигат до 140 сантиметра, а мъжките 
– средно до 135 сантиметра.

Основната заплаха за представителите на вида 
„Калифорнийска морска свиня“ са незаконните 
мрежи за улов на тотоаба – риба, чийто плавате-
лен мехур е считан за деликатес в Китай.

Горещините унищожават 
кораловите рифове

Калифорнийската морска 
свиня е на път да изчезне

Най-голямото пиано е в Латвия
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И
талианският кинодеец 
Лука Гуаданино преговаря 
с компания „Уорнър бра-
дърс” за заснемането на 

римейк на „Повелителят на мухите” 
по едноименния роман на Уилям 
Голдинг.

Ако преговорите завършат 
успешно, Гуаданино („Суспирия”, 
„Призови ме с твоето име”) ще 
режисира поредната филмова 
адаптация на романа от 1954 г. и ще 
я продуцира.

През 2017 г. беше оповестен план 
за заснемането на „женска версия” 
с режисьори и сценаристи мъже, 
който се провали заради негативни 
реакции.

Версията на Лука Гуаданино ще 
се придържа към оригиналната 
история на Уилям Голдинг, разказ-
ваща за група момчета, попаднали 
на безлюден остров след самолетна 
катастрофа.

Романът „Повелителят на мухите” 
преди е пренасян на големия екран 
от режисьора Питър Брук през 

1963 г. и от Хари Хук през 1990 г., 
припомня изданието.

Лука Гуаданино снима 
„Повелителят на мухите“

Кейти Пери виновна 
в плагиатство
Ф

едерален съд в Лос 
Анджелис постанови, 
че хитовото парче Dark 
Horse от 2013 г. на певи-

цата Кейти Пери е изплагиатствано 
от християнска рап песен.

Единодушното решение на 
съдебните заседатели идва пет 
години след като Маркъс Грей и 
двама съавтори заведоха дело, об-
винявайки Пери, че ритъмът и ин-
струменталната част на половината 
й парче Dark Horse са откраднати 
от Joyful Noise – песен, която Грей 
издава през 2008 г. със сценичния 
псевдоним Флейм.

По време на процеса Кейти Пери, 
която не присъства на произнася-
нето на присъдата, както и съавто-
рите на Dark Horse свидетелстваха, 
че никога не са чували Joyful Noise, 
нито познават Маркъс Грей.

В следващата наказателна фаза 
съдебните заседатели ще опреде-
лят какво обезщетение ще получат 
ищците за нарушаването на автор-
ските им права.

В малкото рибарско селище Остдюнкерк в 
Западна Белгия рибарите използват коне 
вместо кораби за ловуване на скариди с 

помощта на мрежи. Става въпрос за едно от мал-
кото места по света, където все още се прибягва 
до въпросната технология, която датира от XV 
век.

Методът използва конска сила, за да бъдат те-
глени риболовни мрежи в плитки води в морето 
край Остюнкерк – естествения хабитат на сиви 
скариди Crangon crangon, преди и след отлива. 
Получилият признание от ЮНЕСКО метод бил 
използван също в Северна Франция, Холандия 
и Южна Англия преди няколко века, но днес 
едва 15 рибари в белгийското селище се осланят 
на него няколко пъти седмично, привличайки 
туристи от целия свят. Рибарите признават, че 
всяка следваща година изваждат все по-голямо 
количество пластмаса от водата.

Коне ловят скариди

У чени от университета в Кьолн, Германия, 
установиха, че Луната се е формирала 50 
милиона години след раждането на Слън-

чевата система.
Оказало се, че естественият спътник на Земята 

е по-древен, отколкото се смяташе досега.

Предишни изследвания показаха, че форми-
рането на Луната е станало не по-късно от 150 
милиона години след това на Земята. Резултатите 
от анализа на образци от лунни скали, събрани 
по време на мисията „Аполо”, разкриха, че Луната 
се е формирала преди 4,5 милиарда години.

Сега учените преценили количеството изотопи 
на елементите хафний и волфрам. Радиоактивни-
ят разпад на хафний-182 и волфрам-182 про-
дължава само през първите 70 милиона години 
от съществуването на Слънчевата система. Това 
позволило да се заключи, че съдържащите въ-
просните изотопи разтопени скали започнали да 
изстиват по-рано.

Луната се е формирала 
преди 4,5 млрд. години

С
тудент в индийски колеж 
засне как скитаща крава 
прекъсва занятията в 
Технологичния институт в 

Мумбай.
Животното прeдизвикало смут 

сред младежите и техния препода-
вател, когато се появило в аулата и 
преминало през подиума. Сту-
дентите предполагат, че кравата е 
проникнала в учебното заведение, 
за да потърси подслон от силните 
дъждове. Управата на Технологич-
ния институт обеща да вземе мерки 
срещу живеещите на свобода крави 
около кампуса, така че те да не 
смущават учебните занятия.

Крава проникна в колеж
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НАТАЛИЯ МАЛЧЕВА

З
аради малката си терито-
рия и факта, че е изцяло 
заобиколена от богатата на 
забележителности Италия, 
страната Сан Марино често 
остава извън традиционните 

пътешественически маршрути.
Ако още не сте успели да посетите 

това европейско бижу, ви съветваме да 
не отлагате допълнително срещата с тази 
очарователна страна.

Въпреки че територията е едва 61 
квадратни километра, Сан Марино се 
гордее с факта, че е най-старата все 
още съществуваща република в света. 

Изненадващо за мнозина всъщност 
страната е по-стара дори от дълголетна-
та България. Регионът, на чиято терито-
рия е днес Сан Марино, печели своята 
независимост от Римската империя през 
257 година, а от 3 септември 301 година 
насам е република. Според легендата 
нейният основател е обявеният по-късно 
за светия Мариний, чието име носи днес 
държавата, както и нейната едноименна 
столица...

Жителите на Сан Марино и днес се 
гордеят с наследството на своя предтеча 
– светия. И не става въпрос само за тери-
торията на малката независима държава, 
но и за завета му да останат християни, 
независими и свободни.

Свободата е 
най-голямата ценност

в малката страна, която при всеки разго-
вор с многобройните туристи местните 
не пропускат да споменат.

Това е и една от причините Сан Мари-
но категорично да отказва да стане част 
от Европейския съюз, въпреки че терито-
рията й е изцяло заобиколена от земите 
на една друга държава членка – Италия.

Свободолюбието и традициите 
повеляват страната да се управлява 
едновременно от двама върховници. 
Официалното име на поста им е капитан-
регенти. Избират се за срок от 6 месеца 
от местния парламент, като нямат право 
да повтарят мандата си. Интересното в 
случая е, че заплатата им за периода, в 
който са управници на държавата, е едва 
1000 евро. Колкото в съседна Италия 
получават общите работници. Затова и 

управителите на Сан Марино имат право 
да ръководят свой частен бизнес или 
да заемат други длъжности, докато трае 
мандатът им. Целта е всеки, който заема 
поста си, да го приема като дълг към 
обществото, а не като начин за обогатя-
ване.

И засега този модел 
работи успешно

Традициите се уважават, а ако нещо 
работи добре, просто не го променят. 
Конституцията на държавата се състои 
от 6 книги, написани на латински през 
далечния XVI век. Това е и най-старата 
действаща конституция в света.

Държавата се гордее и с ниската си 

безработица и стабилна икономика. 
Страната е сред най-богатите в света, ако 
се отчита брутният вътрешен продукт на 
глава от населението. В магазините и за-
веденията пък можете да чуете всякакви 
езици, включително и български – много 
хора са избрали малката свободолюби-
ва страна за място, в което да изкарват 
прехраната си. Чужденците са основно 
заети в туризма, като при разговори с 
продавачи и сервитьори става ясно, че 

едно от условията да си намериш добра 
работа е да говориш руски.

Като страна, в която една от основ-
ните индустрии е земеделието, можете 
да разчитате, че храната и напитките, 
които ще пробвате, са повече от добри. 
Въпреки че Италия е страната, извест-
на с невероятно вкусния си сладолед, 
съветваме ви да пробвате и конкурент-
ната продукция на Сан Марино. Няма да 
съжалявате.

Ако искате просто да се насладите на 
гледката с чаша в ръка, опитайте местни-
те домашни вино и бира.

Специалитетите като цяло са типични 
и за съседна Италия. Според местните 
тяхната версия на спагетите болонезе 
съперничи с тази на града, дал името на 
ястието. Можете да пробвате и

различни 
пасти и пици

Сред другите ястия, които приготвят 
вкуснo в анклава, са печен заек с копър, 
телешки котлети или ескалопи, супа от 
нахут, юфка с чесън и розмарин, супа 
от боб с бекон. Хлябът също е типичен 
и представлява плоски тънки питки – 
пиада. Сред десертите, на които можете 
да се насладите, са кремът Cacciatello, 
който напомня на крем карамел, или 
вдъхновената от трите кули на Сан Ма-
рино едноименна торта. Тя е съставена 
от няколко вафлени блата, напоени в 
шоколад.

Освен за да се насладите на малките 
тихи улички, средновековната атмосфе-
ра и прекрасната гледка към Адриатиче-
ско море, оценени и от ЮНЕСКО, има и 
още една причина да посетите миниа-
тюрния анклав – шопинга. Страната е из-
вестна като данъчен рай заради ниските 
си такси за местни стоки и затова цените 
са значително по-ниски, отколкото в съ-
седна Италия. Като започнем от сувени-
рите, храната и напитките, които можете 
да вземете за подаръци, до стоки като 
парфюми, дамски чанти и

модните колекции 
на големи марки

Можете да се натъкнете и на други 
изгодни находки като ръчно рисуван 
текстил, керамика, стъкло, дърворез-
ба, произведения на изкуството. Сред 
типичните сувенири от Сан Марино са 
колекциите от евромонети, които са 
изсечени в държавата и са със собствен 
дизайн, или пощенски марки. Цените са 
толкова изгодни, че ви съветваме пред-
варително да предвидите достатъчно 
място с багажа си, за да не ви се наложи 
да скачате върху куфарите впослед-
ствие.

Сан Марино – бижу, 
по-очарователно
и от Италия
Малката държава се 
смята за най-старата 
съществуваща 
република в света
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БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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