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ОТ РЕДАКТОРА

„Дайте ми вашите бедни, вашите 
уморени, вашите потиснати маси, жадни 
да дишат спокойно.” (Give me your tired, 
your poor, your huddled masses yearning to 
breathe free.) От 1883 г. тази поема на Ема 
Лазарус е изписана върху книгата в ръ-
цете на Статуята на Свободата – само на 
няколко метра от Елис айлънд в залива на 
Манхатън, където са посрещани първите 
имигранти. Но сегашният президент и 
неговата администрация искат да се пре-
напише тази основополагаща за амери-
канската нация концепция за имиграция 
с нова, в която само определени избрани-
ци са добре дошли. И вече го правят – в 
буквалния и в преносния смисъл.

След като година работиха по ново 
правило, което ще отреже наполовина 
легалната имиграция и ще промени кой 
има право да идва в САЩ, администраци-
ята на Доналд Тръмп обяви в понеделник 
промените. На страница 17 обясняваме 
подробно за правилото, което ще лиши 
от зелена карта и американско граждан-
ство хора, които са ползвали някаква 
социална програма, полагаща им се по 
закон – федерална, щатска или местна – 
за здравеопазване, ваучери за храна или 
жилище и какво ли още не. Но и не само 
това – имиграционните агенти ще реша-
ват дали това може да се случи в бъдеще 
и на базата на тази своя преценка ще одо-
бряват или отказват молбите на канди-
дат-имигрантите. Те също ще  вземат под 
внимание здравословното им състояние, 
образование и други фактори.

Тръмп иска само достатъчно добре 
финансово и образовани и – да не се 
лъжем – бели имигранти да идват в САЩ. 
Нищо общо с това, което е мотото на тази 
страна, когато става въпрос за имигра-
ция, изписано на Статуята на Свободата 
– всеки да има равен старт да направи 
нещо от себе си и за живота си в Америка 
независимо от своето минало.

И ако си мислите, че поредните обви-
нения в расизъм срещу Тръмп и админи-
страцията му са твърде разтеглени, ето 
какво временно и.д. шеф на имиграцион-
ната служба USCIS Кен Кучинели казва 

за поемата, изписана върху Статуята на 
Свободата: “Разбира се, че тази поема се 
отнася за хората, които са идвали от Евро-
па (разбирай, бели), където е имало кла-
сово разделени общества, където хората 
са били низвергнати, ако не са били от 
правилната класа.” Кучинели добави пред 
NPR, че поемата трябва да бъде дописана 
с квалификация за хора, които могат “да 
стоят на собствените си два крака” в САЩ.

Той отбелязва, че текстът е поставен 
на Статуята на Свободата в годината, 
когато първото public charge правило е 
въведено в САЩ. Но неговата админи-
страция сега разширява това правило с 
ясната цел заобиколно да предефинира 
кой ще може да имигрира в страната, без 
да има решение на Конгреса. Още от пре-
дизборната кампания през 2016 г. и след 
като стана президент, Тръмп обяви, че е 
привърженик на точкова система, която 
да дава преференция на хора с по-добро 
образование и опит пред семейната 
миграция.

Истината е, че Тръмп, неговият екип и 
голяма част от привържениците му мра-
зят имигрантите (освен някаква малка 
група на финансово стабилни, високо-
образовани бели хора, които да идват от 
Европа – и не, българите едва ли влизаме 
в тази група – средната заплата в Родина-
та не е повече от 700 долара). От първите 
минути на кампанията си за президент до 
ден днешен Тръмп прави всичко възмож-
но да ограничи имиграцията – не само на 
тези, които влизат в САЩ нелегално или 
пък търсят убежище – чрез промяна на 
правилата с повече рестрикции, военни 
по границата, забрана за влизане в САЩ 
на хора от определени държави и др., но 
и вече съвсем открито на легалната – с 
правила и условия, на които все по-малко 
от нас ще отговарят. Войната на Тръмп с 
имигрантите тече с пълна сила. А той иска 
и втори мандат.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Войната на Тръмп
с имигрантите продължава
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С 
наближаването на 
датата на местните 
избори в Бълга-
рия 25 октомври 
все повече имена 
започват да изли-

зат като евентуални кандидати за 
кмет на София. Дали те ще бъдат 
действителните претенденти за 
столичен градоначалник обаче ще 
стане ясно най-късно в средата на 
септември, малко преди старта на 
предизборната кампания. Една от 
големите въпросителни в София е 
дали омбудсманът Мая Манолова 
ще се включи в състезанието. До 
момента тя нито потвърждава, нито 
отрича, че ще е сред участниците 
в кампанията. И все пак Манолова 
обясни, че би приела подкрепа от 
всякакви формации без расистки, а 
също и че, ако се кандидатира, ще 
спечели, което даде да се разбере, 
че обмисля участието си сериозно.

Сегашният софийски кмет Йор-
данка Фандъкова е вече три манда-
та градоначалник и управлява 10 
години столицата. Очакванията са, 
че тя най-вероятно ще се състезава 
и за четвърти мандат.

„Ако се кандидатирам, ще изляза 
с нови идеи, с обновен екип, с 
достатъчно опит и с енергия”, каза 
Фандъкова преди дни и също даде 
да се разбере, че

кандидатурата й 
е на масата

„Сериозно се подготвяме. Моето 
лично решение ще взема и ще обя-
вя през септември”, каза градона-
чалникът.

Тя опроверга слуховете, че била 
уморена. „Чувам непрекъснато и 
чета, че съм била уморена. Искам 
да успокоя всички – в добро здраве 
съм и трудно се уморявам. Работата 
много ме мотивира. Имам сила и 
амбиция да си свърша работата”, 
категорична бе Фандъкова.

И ако над Фандъкова тегне бре-
мето на грешките в управлението 
й, над почти сигурния й опонент в 
лицето на Манолова тегне бремето 
на някогашното й членство в БСП.

„При Манолова проблемът по-
скоро е, че подкрепата, която ще 
получи от БСП, й сваля процентите, 
от една страна, а без БСП, ако играе 
самостоятелно, процентите й са 
твърде ниски, за да достигне 
до втори тур, обясняват от „Позита-

но” пред „Свободна Европа“.
В БСП са наясно, че „играе” ли Мая 

Манолова за кметския пост, е на-
пълно безпредметно те да издигат 
кандидат, защото тя ще отнеме от 
левия вот.

„Намираме се в патова ситуация 
– и ние, и Мая. Не можем един без 
друг, а можем само да понасяме 
загуби един от друг”, смятат социа-
листи.

Очаква се коалицията „Демокра-
тична България” да обяви официал-
но кандидата си до края на насто-
ящата седмица. Според запознати 
трите партии в коалицията избират 
за свой кандидат между бившия 
съдия Методи Лалов и председа-
теля на Камарата на архитектите в 
България, арх. Борислав Игнатов.

Те ли ще са кандидати –
Фандъкова, Манолова, 
Лалов и други
Номинации за София все още 
няма, но някои от кандидатите 
изглеждат все по-вероятни

Мая Манолова 

Йорданка Фандъкова
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П
оказен погром в едно от 
известните заведения на 
София върна спомена за 
мутренските времена и 
накара МВР да се зарече, 
че няма да ги допусне 

отново.
Нападението стана в понеделник, 

когато към 18 часа група мъже нахъл-
тали ненадейно в заведението BESO 
на ул. „Тодор Каблешков“ и започнали 
да трошат маси и столове. На кадрите 
от видеокамерите на заведението се 
вижда как „щурмовата” група хвърля 
столове и по витрините на ресторанта и 
опустошава с ножове мека мебел пред 
очите на смаяни клиенти. По време на 
атаката са отправяни и заплахи, вклю-
чително и предупреждението: „Шефът 
да се обади на когото трябва, за да се 
разберат!”

Неуредени бизнес интереси стоят 
зад нападението, предположи часове 
след погрома собственикът на заведе-
нието. „Страхувам се за живота си и за 
сигурността на семейството си, удвоил 
съм охраната и на заведението, и на 
близките ми”, сподели още той. Малко 
по-късно от МВР официално потвърди-
ха, че става дума за неуредени бизнес 
отношения, а поръчителят бил парт-
ньор на собственика.

Общо шестима са били преките 
нападатели, като трима от тях вече 

са задържани. Това съобщи главният 
секретар на МВР Ивайло Иванов след 
извънредно заседание, свикано заради 
нападението от премиера Борисов 
в Министерския съвет. Акцията по 
установяване на всички нападатели 
продължава, така че е възможно в 
съвсем кратък срок всички участници 
във вандалската проява да са в ареста, 
добави той.

Междувременно източници от поли-
цията съобщиха, че в МВР се

привикват криминално 
проявени и осъждани

софиянци в търсене на всички напада-
тели.

„Недопустимо е през 2019 г. да се 
случват подобни неща. Тези времена 
отдавна отминаха. Няма да допуснем 
такива действия и няма да ги толерира-
ме”, предупреди Иванов.

Шефът на столичната полиция стар-
ши комисар Георги Хаджиев потвърди, 
че зад вандалщината стоят неуредени 
бизнес отношения. Задържаният поръ-
чител е бил съдружник на собственика 

на потрошеното заведение в строи-
телен бизнес, като имали две общи фир-
ми. Работили по сериозни проекти, но 
напоследък се натрупали разногласия 
по нереализирани проекти.

Собственикът на заведението също 
бе привикан в СДВР за показания.

Сигналът за нападението снощи не е 
бил подаден в МВР, а към частната охра-
нителна фирма на заведението. Случаят 
е бил оповестен и в социалните мрежи. 
В тази ситуация се наложи полицията 
да се самосезира, за да предприемем 
бързи действия, коментира главният 
секретар на МВР Ивайло Иванов.

Мутри обръщаха маси, рязаха дивани и хвърляха 
столове в известно софийско заведение

Като в „отминали времена“: 
Влизат, чупят и заплашват
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За всяко дете и всеки студент ДАНС 
иска нонстоп достъп до данните

Д
ържавна агенция „Национал-
на сигурност” иска непрекъс-
нат и пълен достъп до ин-
формационните фондове на 
Министерството на образо-
ванието, в които се съдържат 

данни за всяко дете в предучилищна 
група, всеки ученик и всеки студент в 
България. Този достъп трябва да бъде 
осигурен 24 часа в денонощието 7 дни в 
седмицата. Така на практика агенцията 
ще може да знае във всеки един момент 
за всички ученици и студенти какво 
учат, къде го учат, дали са прекъснали, 
какъв е успехът им, къде се местят.

Безпрецедентният достъп до тази 
информация е предвиден в съвместна 
инструкция между агенцията и минис-
терството, чийто проект е публикуван 
за обществено обсъждане. Мотивите 
към проекта са лаконични, но от тях 
става ясно, че инициативата е на ДАНС. 
Агенцията се позовава на чл. 30, ал. 3 от 
Закона за ДАНС, според която минис-
терствата и ведомствата предоставят на 
агенцията достъп до информационните 
си фондове по ред, определен със съв-
местна инструкция на председателя на 

агенцията и съответния министър или 
ръководител на ведомство.

Този член е част от уредбата, по която 
ДАНС осъществява информационна дей-
ност – „събиране, обработване, система-
тизиране, съхраняване, анализиране,

използване и 
предоставяне на 

информация
на потребителите от агенцията, на дър-
жавни органи, организации, юридически 
лица и граждани съобразно функцио-
налната компетентност на агенцията”. 
Всички тези постановки съществуват 
от 2008 г. в закона. Не е ясно защо сега 
се пристъпва към искане за достъп 
до масивите на МОН, което оперира с 
чувствителна информация за деца, чии-
то лични данни се ползват от специална 
закрила, пише в. „Сега“.

От самата инструкция се вижда, че 
достъпът се осигурява „за справочна 
дейност”. ДАНС предвижда да ползва 
няколко информационни бази на минис-
терството – регистъра за документите 
за завършено основно образование, 
средно образование и/или степен на 

професионална квалификация; регистъ-
ра за завършилите студенти и докто-
ранти; регистъра на всички действащи 
и прекъснали студенти и докторанти 
по степени на обучение и по профе-
сионални направления; националната 
електронна информационна система 
за предучилищното и училищното 

образование; информация за движение 
на децата и учениците. Служителите на 
агенцията ще влизат в системата на МОН 
от „автоматизирани работни места”, кои-
то ще се ползват единствено за въпрос-
ната справочна дейност и „не могат да 
се използват за достъп до интернет или 
други мрежи”, пише още в инструкцията.

Агенцията ще знае във всеки момент какво и как учат децата и младежите
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Б
ългарите в чужбина – голя-
мата болка на българската 
икономика и голямата на-
дежда за всички останали. 
Икономиката на България 
страда все повече от 

липсата на хора, а българите в България 
гледат към сънародниците си извън 
страната с очакване от тяхната воля да 
дойде промяна. Разбира се, в съвремен-
ния начин на живот всеки сам избира 
дали да нарече избора си емиграция 
или просто мобилност.

Колко обаче са българите в Европа 
в момента и какви са тенденциите в 
мобилността им? 

Краткият отговор е около 900 хиляди. 
Това е числото, което посочи дирек-
торката на „Евростат“ Мариана Коцева 
преди седмица. Тя уточни, че това са 
регистрираните българи, живеещи в 
друга държава от ЕС. „Евростат“ няма 
информация за броя на българите в 
САЩ и Канада, НСИ също не поддържа 
такива данни. 

Що се отнася до българите, емигри-
рали в страните от ЕС,

броят им за 10 г. се е 
увеличил двойно

Така през 2018 г. около 13.3% от насе-
лението в работоспособна възраст на 
страната ни (20-64 години) е мобилно. 
За сравнение – румънските граждани 
са най-мобилни в ЕС и около една пета 
от общото население на страната живее 
някъде из Европа.

Данните сочат още, че от възмож-
ността за миграция са се възползвали 
много повече нискоквалифицираните 
български граждани. Броят на мобил-
ните българи с основно образование, 
мигриращи в друга държава, се е уве-
личил за периода 2008-2018 г. с 10.4%. 
В същото време нивата на заетост в 
България са по-високи, отколкото за 
мобилните българи в други страни. 
Според „Евростат“ това означава, че 
миграцията от страни като България е 
мотивирана от други причини освен 
търсенето на работа (например съби-
ране на семейства, образование или 
ранно пенсиониране). 

Любопитна е картината и по държа-
ви. Най-предпочитана за миграция от 
страните в ЕС е Германия, в която към 
2019 г. живеят близо 340 хил. българи, 
а броят им нараства с впечатляващи-
те 30-40 хиляди души на година. Ако 
българите в Германия продължават да 
се увеличават с този темп, скоро там ще 
живее цялото население на град като 
Варна (третият по големина в Бълга-
рия). А средната възраст на българите, 
които живеят там, е 32.4 години според 
германското НСИ.

Белгия пък е топ 
дестинация за работа

сред българите в момента според „Ев-
ростат“, като броят им през 2019 г. въз-
лиза на 37 хил. души. Голяма част от тях 
са заети в строителството, в сектора на 
хотелиерството и ресторантьорството и 
на козметичните услуги по наблюдения 
на наши сънародници.

Традиционна за българските гастар-
байтери държава като Испания отчита 
сериозен отлив – от 2009 г. (когато 
българите там са били най-много – 

около 151 хил. души) до сега българите 
са намалели с близо 29 хил. души. Това е 
резултат от дългата рецесия на испан-
ската икономика и краха на строител-
ния сектор, където бяха заети голяма 
част от българските граждани. Една част 
от тях се върнаха в България, а други 
поеха към друга европейска държава.

Според изследователката на мигра-
цията проф. Анна Кръстева все повече 
българи „се установяват в мобилността”. 
А миграционните им проекти не са 
окончателни и често се трансформи-
рат – така например образователната 
мобилност може да прерасне в семейна 
миграция, временният гурбет да доведе 
до трайно установяване или пък успеш-
ната реализация в чужбина да продъл-
жи с успешна реализация в Родината.

Как гледат на мобилността си самите 
хора, отживелица ли е определението 
„емигрант” и как присъства България в 
плановете им за бъдещето?

28-годишният архитект Димитър 
Гамизов, който живее и работи от осем 
години във Виена, признава, че има 
огромно

желание да се върне 
в България

и да допринесе за развитието на архи-
тектурата, но смята, че за момента това 
няма как да стане. „Първо, смятам, че 
имам още какво да науча тук. Отдел-
но средата (в архитектурата) у нас не 
предразполага развитието на млади 
архитекти“, обяснява той. Димитър следи 
всичко, което се случва в България, и тя 
определено присъства в плановете му за 
бъдещето.

21-годишният Борис, който е шофьор 
на мотокар в Шотландия, обаче е кате-
горичен, че не би се върнал в България. 
Той заминал още на 16 години, за да из-
кара „прилични пари“. „Харесва ми много 
повече тук, здравеопазването е на по-ви-
соко ниво, заплатите са по-добри. Мисля 
да живея тук или в някоя друга държава. 
Не бих се върнал в България, защото по-
вечето ми приятели вече не живеят там и 
е трудно да живея сам под наем, особено 
като съм прекарал толкова време в 
чужбина. Не виждам защо да се върна – 
нито мога да имам добра заплата, нито е 
подредено и чисто“, споделя той.

Българите в чужбина – къде 
емигрират и какво работят?

Сънародниците ни зад граница – болка на 
икономиката и надежда за останалите
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Е
ГН не е само да си знаем 
на колко години сме. То е и 
индикация, че сме българ-
ски граждани. Имаме го 
като даденост за цял живот 
и не мислим, че може да ни 

се отнеме. Оказа се обаче, че ако сте 
извън страната дълго време, може и да 
попаднете в ситуация, която изглеж-
да като заличаване на този номер от 
официалните регистри. Такъв е случаят 
на професор Емма Тахмизиян, която от 
години живее в Ню Йорк.

Родена в Пловдив на 13 декември 
1957 г., Тахмизиян отрано показва 
големия си талант и печели престижни 
конкурси за пиано. През 1985-а, преди 
падането на комунистическия режим, 
на един от конкурсите

е поканена да остане в 
Съединените щати

Решава да не се върне в България, из-
нася концерти и специализира в „Джу-
лиард“, а междувременно се омъжва.

Връща се в Родината си за концерти 
два пъти – през 1995-а и през 2002-ра. 
Наскоро се върнала пак и вместо трети-
ят път да й донесе щастие, й носи само 
неприятности. Тахмизиян планирала да 
поднови българските си документи, но 
открива нещо смущаващо – когато из-
писва ЕГН-то си, не открива своето име.

„Когато се напише моето ЕГН, излиза 
празно поле. Просто съм заличена. 
Не съм се отказвала, не съм получила 
никаква кореспонденция, в която да се 
каже, че вече не съм българска граж-
данка. Това е нещо ужасяващо все пак 

в личния живот на един човек“, казва 
пред БНР пианистката.

От общината в Пловдив съветват 
Емма да подаде молба в Министерство-
то на правосъдието, където да устано-
вят гражданството й. Междувременно 
от регионалното министерство отгова-
рят, че на Емма Тахмизиян е издадено 
ЕГН, което е вписано в т. нар. лични 
регистрационни картони още през 80-
те години. След това обаче този запис

не е пренесен в 
информационните масиви

Т.е. тя не е вписана в електронния ре-
гистър, т. нар. Националната база данни 
на населението. Вероятната причина, 

която се посочва, е, 
че процесът за съз-
даване на информа-
ционните масиви е 
бил продължителен 
и бавен заради тех-
ническите възмож-
ности през миналия век.

Вероятно трайното пребиваване на 
пианистката в чужбина и липсата на 
каквито и да е контакти с българската 
администрация е причината тя да не 
бъде вписана в информационните 
масиви. Това твърдят още от Минис-
терството на регионалното развитие и 
благоустройството.

Проф. Емма Тахмизиян споделя, че 

според нея има нещо незаконно, ако 
гражданинът не е бил информиран. За 
щастие тя може да бъде вписана в ре-
гистрите. Единният й граждански номер 
се съхранява на хартия. След като от 
правосъдното министерство установят 
българското й гражданство, тя може да 
бъде в вписана и в електронния регис-
тър. И ще може да получи български 
документи.

Емма Тахмизиян открила липсата в опит да поднови документите си

ЕГН на българка от Ню Йорк 
изчезна от регистрите

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Емма Тахмизиян
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С
ъдебните заседатели във 
Флорида пожалиха жи-
вота на Грант Амато и не 
препоръчаха смъртното 
наказание за мъжа, убил 
цялото си семейство, след 

като откраднал от тях над 200 хиляди 
долара, които изпратил на българка от 
еротичен сайт.

През миналата седмица 12-те съдебни 
заседатели признаха Амато за виновен 
по три обвинения за убийство от първа 
степен за смъртта на майка му Маргарет, 
баща му Чад и брат му Коди през януари. 
Сега същите съдебни заседатели препо-
ръчаха доживотна присъда за Амато.

12-те мъже и жени не успяха да 
постигнат съгласие за най-тежкото на-
казание след три часа обсъждане в по-
неделник вечерта. Така той ще прекара 
остатъка от живота си зад решетките в 
щатски затвор без право на предсрочно 
освобождаване.

В заключителните си пледоарии по 
наказателната част на делото проку-
рорът Стюърт Стоун каза на съдебните 
заседатели, че

убийствата са били 
„хладнокръвни и 

калкулирани“
„Повече от четири часа, докато телата 

на мъртвите му майка и баща са били в 
къщата, той е чакал Коди да се прибере. 

По всяка дефиниция на думата „хладно-
кръвно” тези убийства са хладнокръвни”, 
каза прокурорът.

Според прокуратурата мотивът за 
тройното убийство е маниакалното 
увлечение на Грант Амато по българката 
Силвия, с която се запознават в сайт с 
порнокамери. В продължение на около 
година той открадва от семейството си 
над 200 хиляди долара, които изпраща 
на българката. Тя пък му отвръща с 
еротични и порноклипчета, снимки и 

съобщения.
Грант Амато се представил пред 

Силвия като богат покер играч, който 
карал скъпо BMW. Но когато родители-
те му разбрали за кражбата, те казали 
на Силвия истината и така прекратили 
връзката му с нея, твърди прокурор 
Стоун. „За него това бил краят на света. 
Нямало повече нищо, за което да живее, 
и бил бесен на семейството си, че срина-
ли неговия свят”, каза Стоун на съдебни-
те заседатели по време на процеса.

Според защитата на Амато обаче сре-
щу клиента им няма никакви физически 
доказателства, които да го свързват с 
тройното убийство – негово ДНК не е 
открито по телата, върху него няма кръв, 
липсва и оръжието. Те оспорват и после-
дователността на убийствата, описана 
от прокуратурата пак поради липса на 
конкретни доказателства.

В съдебните документи те посочват 
множество фактори срещу смъртното 
наказание за Амато – доброто обра-
зование, липсата на предишни сери-
озни престъпления, работата му като 
медицински брат и доброто поведение 
в ареста.

Друг фактор, описан от защитата –

„Той бил добър 
брат/най-добър приятел 

на Коди Амато“
Адвокат Джефри Люкел посочи пред 

съдебните заседатели, че те могат да от-
кажат смъртното наказание по каквато и 
да е причина.

“Нито един съдебен заседател не е 
задължен да гласува за смърт. Нито в 
този случай, нито в най-ужасния случай, 
който може да си представите.”

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Съдебните заседатели 
пожалиха Грант Амато

Доживотна присъда за мъжа от Флорида, убил цялото 
си семейство заради онлайн връзка с българка



BG ТЕЛЕГРАФ
Жестока жега, 
опасност от пожари

България е в капана на жестока жега. През 
последните дни максималните темпе-
ратури достигат между 33 и 38 градуса. 

В Благоевградско и в района на Сандански те 
са около и над 40 градуса. Жегата е най-опас-
на в Западна България. Затова в тази част на 
страната е в сила жълт и оранжев код за високи 
температури. Остава и рискът от полски и гор-
ски пожари в почти всички равнинни райони на страната. „Екстремна опасност” 
от пожари има в Западна България.

25 души се издирват 
за наркотрафик

7 от общо 32-ма души, обвинени в наркотра-
фик, са задържани под стража. За част от 
останалите е издадена европейска запо-

вед за арест. Това обяви на брифинг ръководи-
телят на Специализираната прокуратура Дими-
тър Петров във връзка с неутрализирането на 
организирана престъпна група за наркотици. В 

рамките на акцията бяха разбити две оранжерии за наркотици.
„Преди около две години беше разпространена листовка на територията на 

София с наименование „Те тровят вашите деца“ със снимки на лица, за които 
към онзи момент се твърдеше, че са разпространители на наркотични веще-
ства. Част от тези лица са от тази организирана престъпна група, която беше 
неутрализирана през миналата седмица“, заяви Петров.

Самолетите F-16
вече са платени
Министерството на отбраната е превело 

цялата сума в размер на 1,2 милиарда 
щатски долара по международните 

договори за доставката от правителството на 
САЩ на осем самолета F-16 Block 70 и свърза-
ното с тях оборудване и въоръжение, съобщиха 
от министерството. Преводът е от Министер-
ството на отбраната до Агенцията за подпомагане в областта на сигурността 
(Defence Security Cooperation Agency – DSCA) по сметка на Република България. 
С тази стъпка българската страна е изпълнила ангажимента си по договорите, 
сключени по проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските 
Военновъздушни сили.

Земеделци направиха 
асоциация

„Учредява се Национална асоциация за 
защита на земеделските стопани. Това, 
което провокира нейното учредяване, 

е, че до момента дребните и средните земе-
делски стопани нямат легитимно представи-
телство.“ Това заяви Димитър Петков, който 
е земеделски производител от Пазарджик и 
участва в учредяването на организацията.

Асоциацията ще ги легитимира както пред обществото, така и пред институ-
циите. Целта на организацията е да се формулират ясни искания, които да бъдат 
представени пред отделните институции. И да бъде един посредник между 
институциите и земеделските производители.

„Топлофикация“ очаква 10 млн. 
лв. от изравнителни сметки
„Топлофикация-София“ очаква да събере 

10 млн. лв. от изравнителни сметки на 
потребителите. Това заяви шефът на 

дружеството Кремен Георгиев.
„Търсим парите, което означава, че най-веро-

ятно ще ги намерим от продукцията, която про-
извеждаме – електрическа и топлинна енергия. 
Това каза Георгиев във връзка със заведеното 
дело от „Булгаргаз” за неиздължени 35 милиона лв. „За последните месеци не е 
увеличено задължението, то е натрупано през първата половина на годината”, 
уточни Георгиев и добави, че не е вярно, че „Топлофикация-София” е спряла да 
плаща задълженията си.
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Освен в Мисури осиновените българчета 
били малтретирани и във Вашингтон

Семейство Макгрегър се преместили, за да избягат от разследването

О
синовените българчета, 
попаднали в къщата на 
ужасите в Мисури, са 
били малтретирани и в 
щата Вашингтон, където 
семейството е живяло 

преди това, научи BG VOICE от източни-
ци в прокуратурата. Отделът за закрила 
на детето в щата Вашингтон е започнал 
разследване през 2013 г. срещу осино-
вителите на двете близначки Марк и 
Мелиса Макгрегър. Семейството обаче 
се преместило, за да избегне проверка-
та, показват съдебни документи.

От Отдела за закрила на детето 
във Вашингтон казаха, че не могат да 
коментират специфични детайли по 
разследването, но потвърдиха за него. 
BG VOICE изпрати искане да получи 
всички възможни документи по закона 

за достъп до обществена информация.
Новите разкрития обаче 

противоречат на изнесената 
от Министерството на 

правосъдието информация
Според българските власти към края 

на 2013 година всичко било ОК с двете 
момиченца, осиновени от България.

“Докладите сочат, че момичетата са 
се адаптирали добре към семейството. 
На 1 ноември 2013 г. е било последното 
посещение на социалния работник и 
той е бил впечатлен от изключителната 
привързаност на децата към родите-
лите”, каза директорът на дирекция 
“Международна правна закрила на де-
тето и международните осиновявания” 
Милена Първанова.

След като започнало разследването 

срещу семейство Макгрегър, те не 
просто започнали да се местят от щат 
в щат, но спрели и децата от училище. 
Вместо това 

обучавали ги в домашни 
условия, за да нямат 

контакт с външния свят
освен този под надзора на семейството, 
сочат съдебните документи, с които BG 
VOICE се сдоби.

В момента двете българчета са под 
закрилата на социалните служби в 
Мисури. Това ще продължи поне до 
6 септември, когато Марк и Мелиса 
Макгрегър ще трябва да се явят в съда. 
Те са обвинени, че системно тормозели 
децата с наказания като затваряне в 
тъмна или много гореща стая, забрана 
за къпане, удряне с кухненски прибори 
и принуждаване за бягане по чакъл с 
боси крака.

От документите, внесени в съда, става 
ясно, че са образувани две отделни 
производства, както и че още в деня (8 
юли), когато властите получили сигнал, 
че едното момиче е намерено от съ-
седи в окаяно състояние и без обувки 
на пътя, Макгрегърови се обадили на 
адвокат, който явно се заел със случая. 
Също така, докато траел огледът на къ-
щата, Марк Макгрегър успял да излезе 
и да смени телефона си. От документите 
става ясно още, че точните инициали на 
момичетата са М. и А. 

Родителите са пуснати 
под гаранция от $100 000
Когато властите намират момичен-

цата, те са много гладни и слаби. При 
височина от 1,52 м eдното тежало 40 кг, 
а другото – едва 34 кг.

„Децата са на сигурно място и се 
чувстват добре”, увери шерифът на ок-
ръг Шенън Дъстин Лайън, който се от-
зовал на сигнала на 8 юли. „Разследваме 
всички показания, както и предишните 
обвинения в тормоз срещу Марк и 
Мелиса Макгрегър от щата Вашингтон”, 
допълни той.

Според неговите писмени показания 
в съда през последните няколко месеца 
семейство Макгрегър се опитвали да 
оставят двете момиченца на грижите на 
щата Мисури.

Н
овината на BG VOICE за 
малтретираните българчета 
предизвика серия от реакции 
и коментари от външното и 

правосъдното ни министерство.
Генералното ни консулство в Чикаго 

извърши спешни проверки и информи-
ра, че децата са настанени на безопас-
но място под закрилата на шерифския 
офис на окръг Шенън в щата.

“Американската страна ще направи 
задълбочено разследване по случая. 
Американската система за защита на 
децата е изключително силна, добре 
изградена и структурирана. Този слу-
чай няма да бъде неглижиран. В САЩ 
правата на детето са издигнати на пие-
дестал”, коментира генералният консул 
на България в Чикаго Иван Анчев. Той 
предположи, че децата вероятно ще 
бъдат изпратени в приемно семейство, 
за да бъде запазена тяхната психика.

Анчев е поискал официално да се 
срещне с двете момиченца, но не е 
ясно дали такава среща ще бъде уреде-

на, като се има предвид, че те са вече 
американски граждани.

Българчетата са били осиновени през 
2011 година, когато са били 7-годишни. 
Едното детенце е с умствена изостана-
лост, а допреди вземането им в Амери-
ка са живели в институции, обясниха от 
правосъдното министерство в Бълга-
рия. Това са именно заведенията, които 
от няколко години България се опитва 
да закрие, тъй като грижите за децата 
там са под всякаква критика.

Кандидат-осиновителите от САЩ са 
представили всички необходими доку-
менти, включително и социален доклад 
от щата Вашингтон с препоръки. Тогава 
мъжът е работил като IT специалист, а 
съпругата му е била домакиня.

Източници от правосъдното минис-
терство в България съобщиха за BG 
VOICE, че около $20 000 е струвало на 
Марк и Мелиса Макгрегър да осиновят 
двете близначета. Според източници-
те ни това била цената за услугите на 
консултантски фирми, които се занима-

вали с уреждането на осиновявания в 
чужбина.

Освен с процеса по осиновяване 
фирмите били длъжни да подават 
информация, ако има нещо нередно с 
децата и отглеждането им.

“В рамките на две години след 
осиновяването Министерството на 
правосъдието иска доклад за здравето 
на децата, прегледи при специалисти, 
образование, отношенията с братя и 
сестри”, обясни директорът на дирек-
ция “Международна правна закрила на 
детето и международните осиновява-
ния” Милена Първанова.

“Сигнали за децата не са публикувани 
до получената информация”, обяви тя.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Генералният консул в Чикаго 
иска среща с децата

Къщата на ужасите в Мисури

Директорът на дирекция “Международна 
правна закрила на детето и международните 
осиновявания” Милена Първанова
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

И
миграционните служби 

започват посещения в 

компании, работещи 

в областта на науката, 

технологиите и матема-

тиката, в които стажуват 

чуждестранни студенти. Те може да 

разпитват стажантите, както и мени-

джърите на компаниите. Тази стъпка е 

последната от серия мерки, предпри-

ети от администрацията на президен-

та Доналд Тръмп срещу компании, 

които наемат високоспециализирани 

професионалисти и студенти от други 

държави.

„Въпреки че имиграционните служ-

би 

имат право да правят 
посещения 

след като регулациите на стажантската 

програма STEM OPT бяха променени 

през май 2016 г., досега агенцията 

не беше предприемала никакви 

действия“, твърдят от адвокатската 

кантора Fragomen. „Проверките може 

да включват индивидуални интервю-

та със служителите на компанията, 

преглед и дискусия за националния 

обучителен план и неговото приложе-

ние, както и преглед на уменията на 

стажантите във връзка с програмата 

STEM, по която са наети. Службите 

също така може да изискат да прегле-

дат работните места на стажантите.“

Съгласно поправките в STEM OPT от 

май 2016 г. имиграционните служби 

могат

да правят редица нови 
проверки

на работата на чуждестранните 

студенти, които бяха невъзможни в 

миналото. Това включва запознаване 

с документи, за да се определи дали 

студент, нает по STEM OPT, получава 

регламентираното заплащане. Прави-

лото от 2016 г. гласи: „За да се избегне 

негативен удар върху американските 

работници, е необходимо условията на 

стажантската програма STEM да бъдат 

приложими с тези към американските 

работници.“

Друга област, която подлежи на 

проверка, ще бъде създаването на 

легитимен обучителен план за студен-

тите. „Правилото изисква всеки STEM 

OPT студент да подготви и изпълнява 

със своя работодател официален обу-

чителен план, който определя целите 

на обучение и тренировка, както и 

план за постигане на тези цели“, пише 

в документа. „Стажантът по STEM OPT и 

неговият работодател 

трябва да работят 
заедно, за да финализират 

този план“
Накратко, работодателите трябва 

да са добре подготвени със съдържа-

нието на учебния план за STEM OPT 

стажантите. Те трябва да са готови във 

всеки един момент за проверки дали 

изпълняват ангажиментите, поети при 

наемане на студентите.

Освен това през април 2018 г. 

имиграционните служби забраниха 

чуждестранни стажанти да бъдат 

изпращани от своите работодатели 

на различно работно място. Според 

адвокати поправката е направена 

без забележка или коментар, както се 

изисква по закон.

„Ако STEM OPT стажант бъде из-

пратен на различно работно място, 

работодателят трябва да бъде наясно, 

че може да бъде посетен от имигра-

ционните“, се отбелязва в съобщение 

на Berry Appleman & Leiden. „Служи-

телите от службите могат да искат да 

разговарят както с управителите, така 

и със самите стажанти.“

Посещението на място може да крие

повече рискове 
за самите студенти

отколкото за работодателите.

„Регулациите не предвиждат спе-

цифични наказания за нарушения 

на работодателите, но нарушенията 

създават риск за стажантите“, твърдят 

Berry Appleman & Leiden. „Формата 

I-983 изисква студентите да отбележат, 

че са запознати с това, че Департамен-

тът по вътрешна сигурност „може да 

откаже или да прекрати стажантската 

програма STEM OPT за студенти, които 

бъдат определени от институцията 

като неангажирани с програмата съ-

гласно закона“.

Последното проучване на Национал-

ната фондация за американска поли-

тика обаче заключава: „Няма доказа-

телства, че чуждестранните студенти, 

участващи в стажантски програми, 

намаляват възможностите за работа 

за американските граждани.“ Въпреки 

това администрацията изглежда ще на-

ложи още ограничения за високообра-

зовани чужди граждани, включително 

за стажанти в научните области.

Имиграционните ще 
проверяват и стажуващи 
чуждестранни студенти

Службите започват проверки в компании 
в областта на науката и технологиите
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А
дминистрацията на Доналд 
Тръмп официално предста-
ви в понеделник правило, 
което драстично може да 
намали легалната адми-
нистрация и хората, които 

ще имат право на визи, зелени карти и 
американско гражданство. Това са ими-
гранти, ползвали Medicaid, ваучери за 
храна и жилище, субсидии за здравни 
застраховки и други социални помощи. 
Правилото е една от най-агресивните 
стъпки на екипа на Тръмп в ограни-
чаването на легалната имиграция в 
страната.

През последните години администра-
цията готвеше това правило, а BG VOICE 
писа многократно по темата.

Правилото е описано в 837 страници 
и се нарича public charge rule – то би 
трябвало да гарантира, че имигрантите 
ще могат да се издържат сами и няма 
да разчитат на държавни и социални 
помощи. Администрацията на Тръмп 
обаче

разширява драматично 
дефиницията за човек на 

помощи
Правилото ще влезе в сила в средата 

на октомври и ще важи за помощи, 
получавани след това, обясни пред 
журналисти и.д. директор на USCIS Кен 
Кученели.

Досегашното правило, което беше 
въведено през 1999 г., считаше, че ими-
грант на помощи е някой, чийто доход е 
50% или повече от социални програми. 
Но властите смятаха само помощите 
кеш. С правилото на Тръмп обаче тази 
дефиниция се разширява и ще включва 
помощи, които не са директно кеш – 
като субсидия за здравна застраховка, 
по-нисък наем по социална програма, 
купони за храна, други помощи, имали 
са медицинска застраховка за бедни 

Medicaid, вземали са субсидии за лекар-
ства, отпускани с рецепта, или ваучери 
за жилище.

„Според правилото publich charge 
се определя за човек, който получава 

една или повече помощи за повече 
от 12 месеца акумулативно за даден 
36-месечен период”, обясни Кученели. 
„Това означава, че ако някой ползва две 
програми за един месец, ще се смята за 

два месеца”, обясни още той.
Има и указания, че може да се отказва 

зелена карта, ако се сметне, че кандида-
тът може да получава подобни помощи 
в бъдеще.

В правилото има изключения – за 
деца под 21 години, бременни жени, 
бежанци и други.

Освен ползването на социални 
програми имиграционните власти ще 
вземат предвид образование, доходи и 
здравословно състояние, за да решат 
дали да дадат зелена карта на кандидат-
имигрантите.

Други фактори, които ще играят 
срещу кандидатите за зелени карти, са 
здравословно състояние, което може 
да им пречи в училище или на работа, 
да нямат достатъчно средства, с които 
да покрият „всякакви разумни предска-
зуеми медицински разходи”, свързани с 
това здравословно състояние; финансо-
ви задължения, да са били одобрени за 
социална помощ,

дори и да не са я 
ползвали

нисък кредитен рейтинг (ниски FICO 
точки), липсата на здравна застрахов-
ка, липсата на колежанска диплома, 
недобър английски език, който може да 
попречи на кандидата да влезе на па-
зара на труда, и наличието на спонсор, 
който едва ли би осигурил финансова 
помощ.

Правилото няма да засегне имигран-
ти, чиито родители или други спон-
сориращи за зелена карта, които са 
американски граждани, са получавали 
помощи, дори и те да са били в полза 
на спонсорирания.

Въпреки това експерти по мигра-
цията очакват, че новото правило 
драматично ще промени картината на 
легалната имиграция в САЩ и като ре-
зултат ще бъдат предпочитани по-бога-
ти имигранти за сметка на тези, които 
кандидатстват от по-бедни държави.

„С една регулация те се опитват 
да постигнат две неща – да накажат 
имигрантите, които ползват помощи, 
които им се полагат напълно легално и, 
от друга страна – да намалят легалната 
имиграция наполовина”, казва Дъг Ранд 
– бивш служител в администрацията на 
Обама и имиграционен консултант.

Според изследване на Urban Institute 
един от седем имигранти посочва, 
че той или член на семейство му не е 
ползвал помощ, която му се полага, 
заради страх от това, че може да си 
загуби зелената карта или да не получи 
американско гражданство в бъдеще.

Очаква се новото правило да бъде 
оспорено в съда.

С ново правило 
Тръмп ограничава 
зелените карти и 
US гражданството

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

То ще влезе в сила в средата на октомври, 
очаква се да бъде оспорено в съда

И.д. на USCIS Кен Кучинели представя новото правило пред журналисти в Белия дом.

 Сн.: АП/БТА



US ТЕЛЕГРАФ
Сътрудничество с 
Гватемала за имиграцията

Съединените щати поздравиха Алехандро 
Яматеи за победата на президентските 
избори в Гватемала и изразиха желание да 

продължат да си сътрудничат с централноаме-
риканската страна в борбата срещу незаконната 
имиграция.

„САЩ имат дълбоки и исторически отношения с 
Гватемала и желаят силно да продължат близкото си партньорство в няколко 
области от общ интерес, включително борбата срещу факторите, стоящи зад 
незаконната имиграция”, каза в комюнике държавният секретар Майк Помпео.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в края на юли за сключване-
то на споразумение за миграцията с Гватемала, която ще бъде считана занапред 
за „сигурна трета страна”, в която кандидатите за убежище трябва да подадат 
молба.

Джонсън и Тръмп си говориха 
по телефона

Британският премиер Борис Джонсън и прези-
дентът Доналд Тръмп обсъдиха по телефона 
„Брекзит“, търговски и икономически въпроси.

Говорител на Джонсън каза, че британският пре-
миер е разговарял с президента Тръмп. „Те обсъдиха 
глобални икономически въпроси и търговията и 
премиерът съобщи на президента последните новини 

около „Брекзит“, заяви той.
Президентът на САЩ желае успешен „Брекзит“ и ще подкрепи Великобрита-

ния с двустранно споразумение за свободна търговия.

Персийският залив 
– буре с барут
Иранският външен министър Мохамад Джавад 

Зариф обвини САЩ, че превръщат района 
на Персийския залив в буре с барут, което 

може да избухне всеки момент, защото Америка и нейните съюзници го тъпчат 
с оръжия.

Заливът е „тесен воден път и ще става все по-малко безопасен, колкото повече 
чуждестранни военноморски съдове се появяват в него”, каза Зариф.

Държавният департамент на САЩ обяви през юни, че Вашингтон създава коа-
лиция с цел гарантиране на свободата на корабоплаването в района на Залива. 
Преди 20 дни държавният секретар Майк Помпео предложи да бъдат привлече-
ни за участие в тази коалиция държави от различни региони.

Колумбия с успехи срещу 
наркотрафика

Президентът Доналд Тръмп похвали Колум-
бия и разкритикува Мексико във връзка с 
борбата срещу наркотиците. И двете дър-

жави остават в списъка на Съединените щати със 
страни, през които преминават важни артерии на 
трафика с наркотици и които са основни произво-
дители на дрога. Според Тръмп обаче колумбий-

ският президент Иван Дуке е постигнал голям напредък в борбата с отглежда-
нето на кока и производството на кокаин в сравнение със своя предшественик 
на президентския пост.

Тръмп похвали плановете на Колумбия с помощта на авиация да пръска на-
сажденията с кока с глифозат.

Според американския президент Мексико трябва да положи още усилия, за 
да спре потока на наркотици към Съединените щати.

Няма готовност за 
споразумение с Китай
Доналд Тръмп заяви, че засега Съединените щати 

не са готови за сделка по въпросите на търго-
вията с Китай. Той подчерта, че преговорите 

между двете държави продължават. „Ще видим дали 
ще има среща през септември. За Китай тази година 
беше най-лошата от последните 35”, заяви Тръмп.

Тръмп вече обяви намеренията на САЩ да въведат 
10% мито за стоки от Китай на обща стойност 300 милиарда долара. В същото 
време Народната банка на Китай започна да сваля курса на юана спрямо дола-
ра. САЩ включиха Китай в списъка на държавите, манипулиращи валутата.
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0 000 гватемалци са се 
„възползвали“ от безплатен 
еднопосочен билет за чартъ-
рен полет към Родината им. 
„Услугите“ се предоставят 
с любезното съдействие 

на ICE Air – авиокомпанията на имиг-
рационните служби на САЩ. Това не е 
реклама, а действителни истории на 50 
000 души, които са били депортирани в 
Гватемала от началото на годината.

Екип на The Washington Post се озо-
вава на един от многото такива полети. 
Той е от летище в Александрия, град в 
централната част на Луизиана. Градът е 
един от петте центрове за депортиране 
на ICE Air заедно с Маями, Сан Антонио; 
Браунсвил, Тексас и Меса. На пистата са 
разположени прангите –

белезници с дълги вериги, 
които оковават краката

ръцете и кръста на мигрантите.
От The Washington Post правят и 

проста сметка. 50 000 са излетели обра-
тно към Родината си, оковани по този 
начин, но други 150 000 са влезли пеша 
в Съединените щати. Нелегално.

Президентът Доналд Тръмп се закани, 
че ще депортира милиони. Основно 
мексиканци. Оказва се обаче, че Гвате-
мала е по-голям източник на нелегална 
миграция, отколкото Мексико. Скеп-
тиците казват, че възможностите му 
са изчерпани заради големия наплив 
на желаещи да се установят в САЩ. 
Той и администрацията му обаче не се 
отказват.

Доказателство е заснетият от The 
Washington Post полет. 95 души, ос-
новно мъже, които се потят в горещия 
самолет. Сред тях има единствено една 
жена, която е с детето си. То плаче, но 
на никого не му прави впечатление. 
До кацането в Родината им има около 
45 минути. Очакват го със смесени 
чувства. На радост, че се прибират, но 
и на отчаяние, че няма да могат да се 

върнат към Щатите, където очаквали 
по-добър живот. Тези 95 души ще са 
разменната монета на Тръмп.

В усилията си да спира мигрантите от 
Централна Америка администрацията 
на президента постигна споразумение 
с гватемалското правителство през ми-
налия месец, което ще позволи на САЩ 
да започнат да изпращат в Хондурас 
и Ел Салвадор мигрантите, заловени в 
Щатите.

Те няма да могат 
да се връщат обратно

В замяна на това обаче жители на 
Гватемала ще могат да получават 
визи за работа в областта на селското 

стопанство в Америка. Условието обаче 
е периодично да се връщат в страната 
си.

Гватемалското правителство каза, че 
„с оглед преодоляване на нежелани 
икономически и социални последици” 
двете страни са „засилили диалога”, за 
да намерят краткосрочни, средносроч-
ни и дългосрочни решения в сферите 
на миграцията, заетостта и „трансна-
ционалните заплахи”.

ICE разполага с „място за настанява-
не“ на летището в Александрия, където 
депортираните могат да бъдат задър-
жани до 72 часа след преместването им 
от центровете за задържане по проте-
жение на Източното крайбрежие.

Около половината пътници в полета 
са имали наказателни присъди, обяс-
няват служители на ICE, но агенцията 
предоставя на The Washington Post 
конкретна информация само за част от 
тези пътници.

„Те са търгували с наркотици, сред 
тях има и педофил“, обясняват от ICE.

Някои от тях били в американските 
затвори в продължение на месеци 
или години. Единствено за тях полетът 
изглежда, че носи облекчение и глътка 
свеж въздух. А свежестта се допълва и 
от ароматизатора на самолета. Сладни-
кав и наситен.

„Боинг 737-300“ е по-стар, но чист“, 
завършват от ICE.

ICE Air – авиокомпанията 
за депортации на САЩ

Само в Гватемала за година са върнати 50 000 имигранти, 
но три пъти повече са влезли незаконно в САЩ

Сн.: Ник Мироф/Washington Post

Сн.: Ник Мироф/Washington Post



Д
-р Полина Паньова, жена от 
Карнобат, истинска българка 
по душа, родолюбец с амби-
ции за редица иновации в 
медицината. Тя е новата Ми-
сис Трансконтинентал 2019, 

след като спечели престижната титла на 
конкурс в Атланта. Въпреки множество-
то премеждия, денонощните полети 
и хиляди препятствия тя се окичва с 
титлата. И по думите й – в името на 
България. По професия ендокринолог, 

но с редица други специализации. 
Практикува професията си, но и следва 
дерматология, а паралелно с това е 
завършила естетична козметология и 
контурна пластика.

Една истински успяла 
българка

Поредната победа за д-р Паньова 
обаче се оказва на модния подиум. 
И то на един от 
най-престижните 
конкурси, където 
красотата е само 
бонус. А тя опреде-
лено я има. Гордее 
се обаче с това, 
което носи вътре в 
себе си.

„Завърших 
медицина с пълно 
отличие – 200 от 
200, бях блестящ 
студент и гордост 
на университета 
си. Практикувам, 
доскоро приемах 
пациенти, много 
от тях не знаеха за 
участието ми“, обяс-
нява скромно д-р 
Паньова. Следващи-
те й планове са да 
започне собствена 
частна практика. По 
думите на красави-
цата обаче това отнема доста време.

Полина не прилича на останалите 
миски, които живеят, за да получат 
титла за красота. Полина е спечелила 
всичко в живота си – тя е горда майка и 
съпруга, родолюбка и доказал се човек, 
а титлата идва просто като черешката 
върху тортата на фона на всичките й 
успехи. Тя е скромна, но не крие, че се 
гордее с поредното си постижение.

„За мен титлата означава голяма 

отговорност и в същото време нещо, 
за което допреди съм можела само да 
мечтая”, казва тя и допълва, че откак-
то се помни, винаги си е представяла 
конкретно, точно и ясно, че ще участва 
само и единствено като майка, омъжена 
жена, доказала себе си, в конкурс за 
Мисис. Защо? Защото

жената придобива 
истинска сила

и увереност след изпълняването на ми-
сията си на тази планета, а тя е именно 
да родиш и възпиташ деца. Свои или 
други, но да си майка, защото не всеки 
има възможността поради едни или 
други причини да роди свои, допълва 
тя дипломатично, но и с чувство за 
реална отговорност, че всяка една жена 
трябва да дари или да отгледа живот. Не 
крие, че благодари на Бог, че я е дарил с 
тази възможност.

Въпреки усилията да е майка Паньова 
не крие, че е положила усърден труд, за 
да спечели титлата в Атланта. Тя озна-
чава и много за нея. „Обичам да казвам 
– работи много, печели лесно.“

Самата платформа на конкурса се 
отличава от много други.

“Не знам защо, но много голяма част 
от хората смятат, че в конкурсите за 
красота най-важното е красотата. Не! 
Не е! Красотата е плюс, но най-важното 
е вътрешната красота и съвкупността 
от качества, които притежаваш! Аз 
смятам, че притежавам много достойни 

качества.
Да бъдеш Мисис 

Свят или Вселена 
в лицето на Мисис 
Трансконтинентал 
2019, означава, 
че вътрешната 
красота е отвъд 
всякакви граници, 
ти вдъхновяваш 
отвъд континен-
тите и титлата не 
е само победата, 
а това е да бъдеш 
себе си. А аз съм! 
Благодаря на майка 
ми и баща ми за 
това, което съм. Не 
играя роли, не нося 
маски и съм много 
щастлива от това! 
Аз съм себе си и 
съветвам много 
хора да последват 
примера ми!

Директорката на 
конкурса – Сабрина Пинион, и помощ-
ниците й – Сюзан Паган и Анна Ембор-
ски, са страхотни, те са олицетворение 
на целия замисъл. А именно на

честността, 
справедливостта и 

прозрачността
Там, където всеки има място, неза-

висимо от финансовото си положение, 
разказва Паньова.

BG VOICE

Ако жена ще спаси България, 
защо това да не съм аз?
Д-р Полина Паньова, Мисис Трансконтинентал 2019, пред BG VOICE
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Стойността на титлата й е безценна. 
Но не в материално отношение. За нея 
е признание, което е получила заради 
това, което е самата тя. Заради подго-
товката й.

„Готвих се много, разбира се, имайте 
предвид, че всяка част от националния 
ми костюм е шита ръчно от мен, като 
започнем от розите, пшеницата и всяка 
една монетка на короната в сценичния 
ми костюм. Роклята и банският костюм 
са по мой дизайн. Всичко е така, както 
съм си представяла да бъде“, разказа 
Паньова.

„Имаше една много куриозна ситу-
ация на летището – когато пристигнах 
в Атланта, се оказа, че багажът ми за 
конкурса е изчезнал и това беше много 
зъл майтап на съдбата, поредното из-
питание, с което трябваше да се справя 
и през което трябваше да премина. 
Разбира се, 3 часа си търсих багажа, 

разплаках се, плачът ми от шок изчезна, 
след което запазих хладнокръвие и 
разбрах, че не е важно какво се случва 
с теб, а как реагираш и какво предпри-
емаш. Настаних се в хотела при всички 
участнички и (след 20 часа път полет с 
трансфер) се оказа, че и втората вечер 
не спах, тъй като търсих решение на 
проблема. Цяла нощ търсих в интер-
нет български асоциации в Атланта и 
намерих, и не само че намерих, а те се 
оказаха много любезни и топли хора, 
каквито не бях виждала отдавна.

Готови за помощ 
в името на България

Все пак представям цяла една страна, 
а не себе си. Те ми помогнаха изключи-
телно много.

Именно благодарение на себе си, на 
подкрепата на българската общност 
зад граница, на близките и семейството 
й Полина преодолява конкуренцията. 
А тя е била доста голяма. Участниците 
били от цял свят – Япония, Южна Афри-
ка, Европа, Северна и Южна Америка, 
точно както е името на конкурса – от 
всички континенти.

„Когато съм на подиума, се превръ-
щам в друг човек, защото аз съм 100% 
модел и 100% доктор, т. е. нито от едно-

то, нито от другото мога да се откажа. За 
родителите ми беше много трудно да го 
разберат, тъй като са по-консервативни 
и наистина е необикновено съчетание, 
но аз съм човек на науката и изкуството 
едновременно и винаги съм била. Така 
че вече го приемат, разбират ме и ме 
подкрепят.

Задаваме въпрос на д-р Паньова. 
леко клиширан, но задължителен. Как-
ви са следващите й цели?

„Както казах и в презентацията ми за 
конкурса, ако наистина човекът, който 
ще спаси България, е жена, защо не това 
да съм аз. Винаги съм била различна, 
голям патриот съм и смятам не просто 
да съществувам, а да оставя нещо след 
себе си. Кръвта си давам за България и 
съм готова да направя всичко заради 
нея. Но за това трябва време“, казва с 
гордост красавицата от Карнобат. Тя 
минава и на друго ниво, недостигано 
до момента от която и да е миска. Иска 
да въведе иновативен медицински 
препарат, който

лекува метаболичния 
синдром

– дума, непозната за повечето участнич-
ки в конкурси.

„Както Пирогов казва, бъдещето на 
медицината е в превенцията“, цитира 
Полина и не спира дотук. Другата й 
идея била да въведе ново аnti–аging 
приспособление, което е проект на 
НАСА и на инженери от цял свят.

“Поради високите ми резултати в 
медицината съм избрана като официа-
лен доктор, за което само мога да се 
гордея”, казва още тя.

Другото, което иска да промени, е 
всички млади хора задължително да 
си правят изследване на липидния 
профил. “Защото много често е находка, 
а лечението на 55 г. е вече късно. Да не 
говорим, че има много наследствени 
форми“, чертае още красавицата целите 
в живота си, които определено се 
различават от това да има скъпа кола и 
вила на екзотичен остров.

Полина говори и за Карнобат – род-
ния й град. По думите й той е нещо мно-
го мило за нея. Обича го и се гордее, че 
е родена и израсла там. „Тихо, спокойно, 
уютно градче, с морал и патриотични 
ценности“, описва го тя.

Не крие обаче и впечатлението си от 
българите в Атланта, където се проведе 
конкурсът. „Те са невероятни, подариха 
ми ръчно изработено колие с България, 
не го свалям, обожавам го. Подариха ми 
тениска на клуба и много други неща”, 
споделя невероятно амбициозната 
българка.Д-р Полина Паньова със сина си

Мисис Трансконтинентал 2019 с българите от Атланта



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Великобритания ще укрепва 
икономическите си връзки с Канада 

Великобритания иска търговските й отношения с Канада 
да преминат „на по-висока степен” след „Брекзит“, заяви 
в Торонто британският външен министър Доминик Рааб. 

„Искаме да разширим хоризонтите си и да издигнем нивото на ам-
бицията си в света”, заяви Рааб на съвместна пресконференция с 
канадската си колежка Кристия Фрийланд през миналата седмица. 
В този контекст искаме приятелството ни с  Канада и канадския 
народ да премине на по-висока степен, особено в търговията, 
сътрудничеството в сигурността и борбата с климатичните промени“, добави той. 
Великобритания е най-големият търговски партньор на Канада  в Европа. По дан-
ни на канадското правителство през 2018 г. търговският обмен е възлизал на 25,5 
милиарда канадски долара (17,2 милиарда евро).

Все повече бежанци стават 
бездомни в Канада
Нараства броят на новодошлите в Канада, които стигат до 

приюти или се оказват бездомни. Два нови доклада, раз-
пространени от социалното министерство, дават поглед 

върху разрастването на проблема с бездомните в цялата страна и осветляват 
кои групи са най-уязвими. Национално проучване, което разглежда федералните 
данни относно използващите приюти между 2005 и 2016 г., е установило „видимо 
увеличаване“ на бежанците, използващи приюти. През 2016 г. 2000 бежанци са 
спали в приюти, без да се смятат специално създадените за бежанци места.  Спо-
ред председателя на канадския алианс „Да сложим край на бездомничеството“ Тим 
Рихтър бежанците са принудени да се обръщат към приюти за бездомни заради 
липсата на достатъчно капацитет в районите, където са се установили.

Chase Bank опрости задълженията по 
кредитни карти на канадските си клиенти
Chase Bank, която през март 2018 г. обяви, че се оттегля 

от канадския пазар на кредитни карти, сего съобщи на 
клиентите си, че опрощава дълговете им, казаха от компа-

нията. „Chase взе решение да напусне канадския кредитен пазар. 
Като част от това напускане всички сметки по кредитни карти 
бяха закрити на или преди март 2018 г. Беше взето следващо 
бизнес решение за опрощаване на всички неуредени баланси, за 
да бъде приключено излизането от пазара“, се казва в изявление. 
Клиентите, използващи Amazon, ca Rewards Visa и Marriott Rewards Premier Visa. 
Те били приятно изненадани, когато установили, че балансът по кредитните им 
карти е изчистен. Chase Bank не разкрива на колко клиенти е опростила задъл-
женията и на каква сума възлиза заличеният дълг. Според някои клиенти обаче 
са били опростени само лихвите и допълнителните тежести, но не и целият дълг. 

 

Канадец, задържан в Сирия, 
беше освободен
Мъж от Британска Колумбия, задържан в Сирия в края на 

миналата година, каза след освобождаването си след 
посредничество от страна на Ливан, че се е страхувал, 

че повече никога няма да бъде свободен. „Смятах, че ще продължи вечно. Не 
знаех дори дали някой знае, че съм жив“, каза просълзен Кристиян Лий Бакстър 
на пресконференция в Бейрут и благодари на Ливан за помощта. Не е ясно 
кога 44-годишният Бакстър, описван от семейството му като „пътешественик“, 
е бил освободен от Сирия. Шефът на ливанската служба за сигурност заяви, че 
посредничеството на Ливан е помогнало за освобождаването на Бакстър след 
осеммесечно изпитание и допълни, че канадецът ще бъде изпратен у дома. По 
думите му Бакстър е бил задържан за „сериозно нарушение“ на местните зако-
ни, но не даде подробности относно коментарите, че сирийските официални 
власти вероятно са сметнали инцидента за свързан със сигурността.  

Затвориха къмпинг до национален парк 
след нападение от вълк 
Инцидент с нападение от вълк стана причина за затва-

ряне на къмпинга Rampart Creek в Националния парк 
в Банф. В 1 ч. сутринта миналия петък в канадското 

управление на парковете е било получено съобщение за 
нападение от вълк над палатка в къмпинга, като един от 
къмпингуващите е получил рани по ръцете. Пострадалият е 
бил транспортиран в болницата в Банф. Инцидентът е станал на около киломе-
тър южно от къмпинга. Официални лица от управлението на парковете смятат, 
че и става въпрос само за един вълк, но властите са затворили къмпинга като 
предпазна мярка. Планирано е той да остане затворен до края на разследването.
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Б
ългарите в щата Ню Мек-
сико може би се броят на 
пръстите на едната ръка. 
Но сред тях има един 
наш сънародник – Иван 
Димитров, който е дошъл 

в Америка заради таланта си на дърво-
резбар и чиито творения впечатляват 
жителите на столицата на Ню Мексико 
Санта Фе от доста години. Той има свое 
студио в гаража си, но също преподава 
и в 2-годишния колеж на града, където 
класовете му винаги се запълват първи.

Триизмерните образи в паната на 
Димитров са изключително фини и 
лирични. Той работи над всяка творба 
с голямо търпение. „Да ме питате колко 
време ми отнема една творба е като да 
питате една жена колко дълго е про-
дължило раждането й, обяснява той. 
– Ами нали преди раждането тази жена 
трябва да се влюби в бащата на детето, 
да износи бебето в утробата си. Така е и 
с моите дърворезби.“

Работата започва много 
преди самата изработка

– разказва майсторът.
За студентите си 76-годишният Дими-

тров казва, че са хора с добри профе-
сии или пенсионери, които винаги са 
имали „мерак“ към дърворезбата. „Аз 
не съм професор, герой на социалисти-
ческия труд или народен художник, но 
намирам начин да изкарам най-добро-
то от всеки, който е мечтал да работи с 
дърво“, обяснява българинът. Неговият 
курс е за напреднали, но записалите се 
винаги подобряват уменията си.

Димитров идва в Щатите през 1996 

г. „Америка ми даде свободата, която 
нямах в България“, казва той. Бил разо-
чарован от комунистическия строй, тъй 

като в България бил беден, не можел да 
има доверие на никого заради донос-
ничествата наляво и надясно и дори не 
могъл да получи образованието, което 
иска, защото го спрели от партията. 
Като малък живеел със семейството си, 
което имало общо 13 деца, в две малки 
стаи. „Бяхме наредени като куршуми на 
пода, когато спяхме“, разказва Дими-
тров.

Отказът да стане член на Комунис-
тическата партия му коства висшето 
образование. Искал да рисува, но не 
можел да си позволи материалите, 
затова обърнал поглед към дърветата 
наоколо. „Неволята учи човека какво 
да избере. Когато искаш да запазиш 
свободата си, трябва

да измислиш нещо, 
за да се освободиш

особено когато си беден“, обяснява 
Димитров.

Кариерата му започва с направата на 
дървена цигулка. С помощта на малка 
отвертка Димитров издълбава инстру-
мента за приятелката си, добавяйки 
„красиво цвете” като декорация. Негов 
приятел показа цигулката на дърво-

резбаря на селото и последният дава 
първи насоки на Димитров. Самият 
Димитров чиракува там безплатно.

По-късно Националната художест-
вена академия в София награждава 
Димитров с първо място в дървообра-
ботването и той най-накрая получава 
образованието, което търси. През 1984 
г. парижкият колеж по приложни изку-
ства École Boulle му дава стипендия за 
проучване в неговата област.

Пътуването му до Америка започва, 
когато професор по право на универси-
тета в Харвард забелязва работата му в 
България. Това станало по времето на 
Михаил Горбачов и размразяването в 
отношенията заради студената война. 
„Той ми каза: „Не мислете негативно 
за американците. Те ще ви държат за 
ръка, когато ви ви помагат”, спомня си 
Димитров. “И така се озовах на летище 
„Кенеди“, допълва българинът.

Много скоро след като стъпил на 
американска земя, Димитров получава 
покана да отиде в Тусон, Аризона, а 
след това

да изложи свои творби 
в галерия в Скотсдейл

Собственикът на галерията пък го 
поканил в Санта Фе. Започва да работи 
в колежа на Санта Фе през 2002 година. 
Получава поръчки за най-различни 
неща – пана, статуи, мебели за трапе-
зария, врати, тавани. Клиенти са му 
били известни финансисти, медийният 
магнат Тед Търнър, големи корпора-
ции като хотелската верига „Хилтън“. 
От „Хилтън“ например му поръчват да 
изработи бюрото на главната рецепция 
на хотела им в Сaнта Фе. Поканен е 
да направи и дърворезбован олтар в 
православната църква „Света Троица“. 
Негова творба краси и един от общест-
вените паркове в града – той преобра-
зил мъртво дърво със стърчащи клони 
да изглежда като свети Франсис.

В работилницата си Димитров има 
над 700 инструмента. „В момента правя 
маса за гримиране“, разказва нашене-
цът. Самият той може да бъде забелязан 
с дървен пръстен на лявата ръка с 
формата на странно лице. „Направих 
себе си да изглеждам като върколак“, 
казва Димитров.

Сред творбите си Иван Димитров 
има и олтар на църква

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българин твори феерични 
дърворезби в Санта Фе

Иван Димитров с някои от творбите си

Олтарът в църквата в Санта Фе (изработен от Димитров)

Иван Димитров в работилницата си
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Д
ядо на 91 години уби крадец 
в дома си, а след това го 
зарови в гората край Варна, 
доктор от Пловдив застреля 
рецидивист, който го обрал, 
съдът го оправда, не надви-

шил пределите на неизбежната самоот-
брана. Преди години пък иконописец 
полежа известно време зад решетките, 
понеже защитил имота си от поредното 
нападение от крадци. Тогава 25-годиш-
ният Мариян Янчев беше прострелян 
в гърба от Йордан Опиц. Съдът му 
постанови ефективно наказание – 5 го-
дини зад решетките, освободи го обаче 
предсрочно. Наказанието дойде не за 
друго, а защото Опиц

убил крадеца с незаконен 
пистолет

– газов, преправен в боен. Освен това 
го направил в гръб. Не е било при неиз-
бежна самоотбрана.

След множеството такива случаи 
законодателите в България решиха да 
внесат промени в Наказателния кодекс, 
с които да узаконят правото на защита 
на хората. Както на техния живот, така 
и на имуществото им. Измененията 
минаха на първо четене в парламента, 
но заради множество оплаквания от 
различни организации, адвокати и 
дори политици бяха заложени раз-
лични корекции до окончателното му 
приемане.

Причината беше една – манталитетът 
на българите. Те не можели да са като 
американците. Чуха се изказвания, 
че така щели да се замитат следите от 
убийства. Нямало да има и наказани.

„Влезе в дома ми през нощта, поми-
слих го за крадец и го застрелях“, щели 
да бъдат основните оправдания за 
умишлени убийства. При американците 
не било така. Те можели да застрелят 
всеки, който прекрачи прага на дома 
им, но пък имали друг манталитет. 
Освен това свободно можели да си 
купуват оръжия.

Именно налагането на американ-
ския модел в България не срещна 
особена подкрепа. Не от гражданите, 
които страдат всекидневно от бито-
вата престъпност, а от политиците. Те 

твърдят, че този модел е неприложим 
в страната. Затова щели да правят още 
корекции на Наказателния кодекс, за да 
защитят хем конституционните права 
на гражданите, хем на тези, които могат 
да станат жертва на убийство. Така било 
европейско.

За тези промени се заговори отново и 
след няколко случая от последните две 
седмици. Именно тук се появи и

„проблемът български 
манталитет“

Случаят – възрастен мъж, почти сляп, 
тръгнал на поклоннически поход към 
Рилския манастир. Замръкнал обаче 
край село Дрен и решил да потърси 
църквата. Не я намерил. Заради про-
блемите със зрението си попаднал в 
светеща къща. Минути след това там го 
заварил пияният собственик на имота. 
Пребил го до смърт и изхвърлил тялото 
му.

Възрастният и сляп поклонник едва 
ли е бил заплаха за имота му. Но ако 
приложим американските закони, сме-
сени с българската народопсихология, 
то тогава убиецът трябва да бъде опра-
вдан. Човекът е бил в имота му все пак.

Именно заради това законите трябва 
да се коват според манталитета. Защото 
не всеки е Опиц, който е бранил иму-
ществото си, и не всеки е 91-годишният 
дядо, на когото му прекипяло, когато 
за шести пореден път заварил един 
определен мъж да го обира, и го убил с 
винкела. Не всеки обаче е пияният ре-
цидивист, който е пребил до смърт сляп 
поклонник, тръгнал на поход и търсещ 
подслон.

Неизбежната самоотбрана – 
по американски или по български?

Приложим ли е моделът на САЩ 
в българската действителност

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Д-р Иван Димитров, застрелял крадец

Рецидивистът Жоро Джевизев, по прякор Жоро 
Плъха, убит от д-р Димитров

Йордан Опиц
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З
дравей, Ангеле! Искам да 

те попитам дали мога да 

прехвърля парите, които 

съм вложила към Traditional 

IRA за 2018 година, към Roth 

IRA? Когато правих данъци-

те за миналата година, съм забравила 

да споделя, че имам пари, вложени към 

Traditional IRA, и те не са приспаднати 

от моите данъци за 2018-а. Мога ли да 

ги прехвърля към Roth IRA за 2019 година 

и да спестя данъци на лихвите през 

годините напред, след като не са изпи-

сани от данъците за миналата година?

Здравей и от мен. Въпросът е чудесен 
и съм сигурен, че много от хората, 
които четат тази статия, са правили 
подобни грешки, защото по време на 
данъчния сезон всеки един от нас е 
много зает и понякога може да се изпус-
нат някои от детайлите.

Сега това, което искаш да направиш, 
не е много добра идея в твоята ситуа-
ция. Причината е, че тези пари, които 
искаш да прехвърлиш от Traditional IRA 
към Roth IRA, ще бъдат наложени върху 
твоите данъци за 2019 година като 
допълнителен заработен доход.

Тази процедура се нарича 
Roth Conversion

Имайки предвид конкретната ситу-
ация, не виждам абсолютно никакъв 
смисъл това да се прави, когато ти си в 
период, в който правиш добри доходи 
и отгоре да слагаме още повече над тях, 
които да са облагаеми с данък.

Има вероятност един ден да платиш 
много по-малко данък на тази сума, ако 
парите останат в Traditional IRA, защото 
в годините напред можем да “жонглира-
ме” между Traditional IRA и Roth IRА, като 
по този начин намалим данъчната ти 
облагаемост днес и по време на пенси-
ониране в зависимост от заработения 
доход всяка година.

Според мен за миналата година 
трябва да се направи обновление на 
данъчната декларация (amendment), 
където да се обявят парите, внесени 
в Traditional IRA, и да бъдат правилно 
приспаднати от доходите, независимо 

от това колко ще вземеш обратно като 
суми и колко не. Това е правилното 
нещо да се направи и трябва да бъде 
направено от теб с помощта на твоя 
счетоводител.

Оттук нататък просто трябва да се 
гледа година за година дали, продължа-
вайки да внасяш към Traditional IRA,

ще имаш 
данъчни ползи

Според мен е добра идея в момента 
да се отвори един нов Roth IRАакаунт, 
в който да се внася всеки месец и да 
се спре вноската към Traditional IRA, 
ако смятаме, че данъчното приспа-
дане за момента в твоята ситуация 
не носи големи ползи. Но преди да е 
завършила годината, някъде към края 
на ноември е хубаво да се види какъв 
ще бъде предполагаемият годишен 

доход и дали няма да има смисъл да 
прехвърлим всичко внесено в Roth 
IRА към Traditional IRA, което се нарича 
Recharacterization.

Причината за тази стратегия и на-
чинът, по който казвам да се направи, 
е, че при прехвърляне от Traditional 
IRA към Roth IRА (което се нарича 
Conversion) ще има данък, надбавен на 
заработения доход за годината, в която 
става прехвърлянето, но при прех-
върляне от Roth IRА към Traditional IRA 
(Recharacterization) няма добавени да-
нъци, защото при Roth IRА данъците са 
вече платени. Затова винаги е по-добре

да използваме 
Recharacterization

отколкото Conversion и ако нямаме 
големи ползи от приспадането за 
дадената година, просто да оставим 
тези пари да трупат лихви, които няма 
да бъдат никога обложени с данък под 
формата на Roth IRА.

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

Това е от мен за днес. Ако и вие имате 

въпроси или се интересувате от 

различните аспекти на финансовата 

част от живота, можете да си 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 ч. 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

Мога ли да преместя пари от 
Traditional IRA към Roth IRA?
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К
акто вече споменах в пре-

дишния брой, оттук нататък 

ще наблегна не толкова 

на теоретичната страна на 

процеса и всичко, свързано 

с процеса на покупко-

продажбата, както съм правила досега, 

а по-скоро на статистиката и фактите. 

Ще ви представям графики (статистика 

и факти), както и прогнози от местата 

с най-голяма репутация, свързана с 

издаване на такава информация (а това в 

случая е MRED – Multiple Real Estate Data, 

покриваща района на Чикаго и обслуж-

ваща почти 8,000 офиса и 40,000 агенти).

За днес съм приготвила 4 графики, 

които са специално за тези два района – 

Шамбург и Хофман Естейтс. Това са двете 

предградия, в които напоследък забе-

лязвам, че доста от нашите сънародници

са заинтересувани 
да закупят имоти

и не само. В следващите седмици ще 

продължа и с многото други предградия, 

които зная, че също предизвикват голям 

интерес. И 4-те графики се отнасят за 

един и същ район, но са разделени по 4 

параграфа:

1.) къщи (single family homes);

2.) долепено строителство (това е ком-

бинация от всички видове архитектурни 

жилищни сгради, който делят стена със 

съседа си – Townhomes, Condos, Coach 

homes (Villas), Duplex, etc.);

3.) Townhomes (т. нар. градски къщи, 

които видимо изглеждат на къщи, но са 

долепени една до друга);

4.) Condos (апартаменти).

Всичките 4-ри са:

- без ограничение на цената (any price);

- за двата типа – старо и ново строи-

телство (new and old construction);

- покриващ трите основни видове 

продажби (Traditional, Foreclosure and 

Short Sales);

- във всички размери и брой стаи (any 

home size and room count);

- и двете предградия ще бъдат срав-

нявани с целия MRED район (area), за да 

може да добиете повече яснота как те 

могат да бъдат отличавани с общите про-

дажби за всички предградия в района, 

взети заедно:

Ако някой от вас е любопитен да научи 
нещо конкретно, моля ви да ме потър-

сете на директния ми номер и ще ви 
предоставя нужната за вас информация 
без никакви облигации или задължения 
от ваша страна!

Като агент на недвижими имоти 
аз непрестанно уведомявам своите 
предишни и настоящи клиенти относно 
всеки възможен аспект при покупка или 
продажба на имот. Ако имате въпроси, 
свързани с тази или други мои статии 
досега, или въобще с всичко, свързано с 
пазара на недвижимите имоти, ще се 
радвам да ме потърсите, а за мен ще е 
удоволствие да мога да помогна. Моят 
директен номер е: 773-827-7827, или ми 
пишете на gergana.todorova@bairdwarner.
com. Консултацията е винаги безплатна 
и не ви ангажира по никакъв начин.

Шамбург (Schaumburg) и Хофман Естейтс (Hoffman Estates)

Какъв е пазарът на 
недвижимите имоти?

Office: (847) 392-1855
Cell: (773) 827-7827

gerganatodorova.bairdwarner.com

Gergana Todorova
Real Estate Broker/ Realtor - Baird & Warner

Each data point is 12 months of activity. Data is from August 7, 2019.

All data from MRED. Data deemed reliable but not guaranteed. InfoSparks © 2019 ShowingTime.

Median Sales Price

Schaumburg & Hoffman Estates & Entire MLS Area: Single Family, Detached Single-Family
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Средна цена на продадените имоти
Шамбург

Шамбург и Хофман Естейтс и Районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: самостоятелна къща 

Статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на информация за MLS. 

Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. Информацията е от 7 август 2019 г.

Хофман Естейтс Районът, включващ Чикаго и повечето му предградия

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

- ако през януари 2016 г. в Шамбург къща от градски тип се е продавала за 
$165,000, то същата такава се е продала в средата на 2019 г. за $195,000;

- ако пък през януари 2016 г. в Хофман Естейтс се е продавала за $165,000, то 
същата такава се е продала в средата на 2019 г. за $203,000;

- за целия MRED район, ако през януари 2016 г. такава къща се е продавала за 
$175,000, то същата такава се е продала в средата на 2019 г. за $204,000.

- ако през януари 2016 г. в Шамбург са се продавали за $135,000, то същите са се 
продавали в средата на 2019 г. за $165,000;

- ако пък през януари 2016 г. в Хофман Естейтс сa се продавали за $70,000, то 
същите са се продали в средата на 2019 г. за $115,000;

- за целия MRED район, ако през януари 2016 г. се е продавало за $175,000, то 
същото се е продало в средата на 2019 г. за $204,000.

Office: (847) 392-1855
Cell: (773) 827-7827

gerganatodorova.bairdwarner.com

Gergana Todorova
Real Estate Broker/ Realtor - Baird & Warner

Each data point is 12 months of activity. Data is from August 7, 2019.

All data from MRED. Data deemed reliable but not guaranteed. InfoSparks © 2019 ShowingTime.

Median Sales Price

Schaumburg & Hoffman Estates & Entire MLS Area: Single Family, Attached Single-Family
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Средна цена на продадените имоти

Шамбург и Хофман Естейтс и Районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: долепено строителство 

Статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на информация за MLS. 

Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. Информацията е от 7 август 2019 г.

Хофман Естейтс Районът, включващ Чикаго и повечето му предградияШамбург

Графика № 1 показва средна продажна цена на къщи (single family homes): Графика № 2 показва средна продажна цена на долепено строителство (Attached):

- ако през януари 2016 г. в Шамбург една къща се е продавала за $281,000, то 
същата такава се е продала в средата на 2019 г. за $322,000;

- ако пък през януари 2016 г. в Хофман Естейтс една къща се е продавала за 
$260,000, то същата такава се е продала в средата на 2019 г. за $318,000;

- за целия MRED район, ако през януари 2016 г. една къща се е продавала за 
$208,000, то същата такава се е продала в средата на 2019 г. за $242,000.

- ако през януари 2016 г. в Шамбург се е продавало за $144,000, то същото стро-
ителство се е продало в средата на 2019 г. за $174,000;

- ако пък през януари 2016 г. в Хофман Естейтс се е продавало за $210,000, то 
същото такова се е продало в средата на 2019 г. за $152,000;

- за целия MRED район, ако през януари 2016 г. там се е продавало за $176,000, 
то същото такова се е продавало в средата на 2019 г. за $200,000.

Office: (847) 392-1855
Cell: (773) 827-7827

gerganatodorova.bairdwarner.com

Gergana Todorova
Real Estate Broker/ Realtor - Baird & Warner

Each data point is 12 months of activity. Data is from August 7, 2019.

All data from MRED. Data deemed reliable but not guaranteed. InfoSparks © 2019 ShowingTime.

Schaumburg & Hoffman Estates & Entire MLS Area: Single Family, Townhouse
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Шамбург и Хофман Естейтс и Районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: къща от градски тип 

Статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на информация за MLS. 

Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. Информацията е от 7 август 2019 г.

Хофман Естейтс Районът, включващ Чикаго и повечето му предградия

Office: (847) 392-1855
Cell: (773) 827-7827

gerganatodorova.bairdwarner.com

Gergana Todorova
Real Estate Broker/ Realtor - Baird & Warner

Each data point is 12 months of activity. Data is from August 7, 2019.

All data from MRED. Data deemed reliable but not guaranteed. InfoSparks © 2019 ShowingTime.

Schaumburg & Hoffman Estates & Entire MLS Area: Single Family, Condo
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Шамбург и Хофман Естейтс и Районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: апартаменти 

Статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на информация за MLS. 

Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. Информацията е от 7 август 2019 г.

Хофман Естейтс Районът, включващ Чикаго и повечето му предградия

Графика № 3 показва средна продажна цена на къща от градски тип (Townhome): Графика № 4 показва средна продажна цена на апартаменти (condos):



И
мате нещо против назна-
чението на Иван Гешев 
за главен прокурор? И 
използвате точно тази 
дума – назначение, поне-
же сте наясно, че изборът 

е не просто предрешен, а изначално 
зачеркнат? Написали сте си мнението 
по въпроса? Или пък сте участвали в 
протест срещу тази нагла демонстрация 
на всевластие? А може би все още си 
мислите, че живеете в демократична 
държава, където изразяването на пози-
ция е ваше гражданско право?

Е, разпратената в понеделник чес-
титка на прокуратурата е адресирана 
точно до такива като вас. В нея се казва, 
че Гешев ще отговори на критиците си 
„СЪС всички позволени от закона сред-
ства“, като свежда критиката до „стара-
нието да бъдат демонизирани отделни 
магистрати“. СЪС пред „всички“ не е 
случайна грешка, допусната единствено 
от неграмотност – тя издава раздраз-
нението на засегнатите и подчертава 
сериозността на заканата им. Подози-
рам дори, че първо са написали „със 
средствата, позволени от закона“, но 
после са добавили и онова всички, за да 
се знае, че заплахата се отнася до всеки 
един несъгласен. Няма да има милост 
за никого – това е посланието, а ако си 
въобразявате, че записите от уличните 
камери, запечатали лицата ви, не са 
били старателно прегледани, значи сте 
големи наивници. Прокуратурата знае 
кой е викал срещу Гешев, знае ЕГН-та, 
адреси, месторабота, банкови сметки. 
А вие следва да знаете, че ще отвърне 
на удара, казва тя в прав текст; оттук 
нататък такива ми ти недоволства нито 
ще бъдат допускани, нито ще остават 
безнаказани.

Доколкото тези заплахи вървят в 
комплект с вече отреченото от бъ-
дещия главен прокурор разделение 
на властите, очевидно периметърът 
на наказателните акции предстои да 
бъде разширен. Което пък навежда 

на мисълта, че мощта на държавното 
обвинение скоро би могла да се стовари 
върху критиците на управлението 
въобще. Подобна ситуация няма да е 
прецедент, а от времената на Андрей 
Вишински сме наясно за неограниче-
ните възможности на прокуратурата, 
когато тя е едновременно „господар на 
досъдебното производство“ и послушен 
изпълнител на спуснати отгоре поръч-
ки. Гешев щеше идеално да се впише 
в една Голяма чистка, да речем, но и 
българският опит в това отношение не 
е за подценяване и явно не е късно той 
да стане негов продължител. Както се 
шегува (а дали се шегува?) един приятел 
във фейсбук, скорошен римейк на Зако-
на за защита на държавата би свършил 
чудесна работа. Като се започне от 
забраната на организации и се стиг-
не до постановяването на система от 
политически престъпления, нищо чудно 
всеки мирен протест вече да минава за 
метеж, преврат, вражеска диверсия и 
прочие ужасяващи простъпки не срещу 
некомпетентната и корумпирана власт, 
ами срещу държавата.

Случвало се е, защо да не се случи 
отново? Я вижте само колко актуално 
звучи следният стих:

„…да могат задуши гордото съзнание,
гласа, който вика, мисълта, що грей,
истината вечна, що вечно живей —
измислиха всекой по една секира…“
Гео Милев цитира Иван Вазов по 

повод ЗЗД… И помним как секирата си 
е отмъстила. Но дори и да не действа 
толкова буквално, и метафоричното й 
развъртяване в ръцете на гешевци обе-
щава твърде мрачни бъднини. Насажда 
страх, заглушава несъгласието, смазва 
инстинкта за самозащита от своеволи-
ето. А на българското общество, и без 
това апатично, малко му трябва, за да 
му скръцнеш със зъби и да го натириш 
в ъгъла.

Добрата новина все пак е, че и мини-
малният отпор дава резултати: всяка 
заплаха издава известна безпомощност; 
всяка закана, особено примитивната, 
оголва глинените устои, върху които се 
е разположил озъбеният от безсилие 
колос. Отпорът, следователно, плаши не 
по-малко статуквото и колкото повече 
вдигаме врява, толкова по-объркано и 
жалко ще изглежда то в своето перчене.

Така че не всичко е загубено, стига 
сами да не позволим да бъдем уплаше-
ни. Дали ще е възможно, това не знам, 
но знам поне, че това ще е последната 
ни възможност, преди мракът да е пад-
нал окончателно.

ЛЮБОСЛАВА РУСЕВА

блог   

Преди мракът 
да е паднал



14 - 20 август 2019 30-31

казана дума

“Не съм решила дали да се кандидатирам за 
кмет на София. Ако реша да го направя, ще 
стана кмет.”

Омбудсманът Мая Манолова коментира 
предстоящата надпревара за кмет на София

„Прасето за обикновения човек е като 
банковата сметка за милионера.”

Писателката Здравка Евтимова в 
коментар за избиването на хилядите 

свине заради африканската чума

„На „Левски” му е останало 
само името. Това не е 
„Левски” преди 10 години.”

Защитникът на „Берое” Иван 
Бандаловски коментира 

победата на своя отбор над 
сините на стадион „Георги 

Аспарухов” в събота с 3:1

„Дори и да не стане заводът на „Фолксваген” 
в България, въпреки че аз съм оптимист, 
направихме си голяма реклама.”

Премиерът Бойко Борисов коментира 
информациите, че „Фолксваген” няма да 

строи в България завода си

„Мирът с Иран е майката на 
целия мир, войната с Иран е 
майката на всички войни.”

Иранският президент Хасан 
Рохани в реч, излъчена по иранска 

телевизия и цитирана от 
Ройтерс и Франс прес



BG VOICE

Д
жон Дилинджър – прочутият 
гангстер и обирджия на банки 
в края на 20-те и началото на 
30-те години на миналия век, 
успява да задигне 160 хил. 
долара с най-малко 60 удара. 

Бил считан за съвременния Робин Худ, 
тъй като много хора ненавиждали бан-
ките, защото те иззели спестяванията им 
заради Голямата депресия.

Дилинджър разиграва 
ФБР и охраната 

в няколко затвора
от които бяга, изплъзва се 
многократно на властите, 
въпреки че е обявяван 
за враг № 1 на дър-
жавата и че е търсен 
под дърво и камък 
от голям контин-
гент от агенти. И е 
щял да продължи 
с обирите, ако не 
беше българката 
Анна Иванова Акъли-
ева – жената в червено. 
Тя помага на ФБР да устрои 
засада на Дилинджър пред 
театър „Биограф“ в Чикаго 
през юли 1934 г. и дори е с него във 
фаталния ден, за да даде знак с бяла 
кърпичка, която „изпуска“ на земята, 

щом Дилинджър излиза с нея, и още 
една жена от театъра. Тогава агентите 
застрелват обирджията и той умира.

Жената с червената рокля е по-
зната повече като Анна Сей-

дж, а преди да имигрира 
в Щатите – с фамилията 

Кумпанаж (Cumpănaș) 
и е смятана за румън-
ка. Истинското й име 
обаче е Анна Иванова 
Акълиева. Родена е 
в село в Добричко, 

район, тогава управля-
ван от Австро-Унгарската 

империя и впоследствие 
предаден на Румъния по 
силата на Ньойския договор от 
1919 г.

Майката на Анна умира при раждане-
то й. Баща й Иван я отглежда с помощта 
на майката на жена си. Той не бил от 

Добруджа. Оттам е съпругата му. Иван 
учил в Одеса и бил приятел с Алеко 
Константинов, с когото се наричали 
„Земльо”.

Когато Анна била на три-четири 
години, румънският съдружник на баща 
й го измамил. От този момент българи-
нът намразил всичко румънско. Когато 
Добрич по силата на договорите заради 
военните загуби преминал в румънска 
територия, разпродал всичко и отсякъл: 
„Дъщеря ми да се казва Анна Акълеску?! 
Никога!” Заедно с Анна той заминава за 
Варна,

качва се на първия 
параход и идва в Америка

Установява се в Чикаго. Трябвало да 
„поамериканчи“ и името си. Превел 
на английски „акъл“ като ум с думата 
„сейдж”, и станал Ван Сейдж, а дъщеря 
му – Анна Сейдж.

Скоро Ван Сейдж се наложил като 
един от най-добрите строителни 
предприемачи в Чикаго. Построил цял 
квартал фамилни къщи и пансион за 
наематели. Но заболял от рак. И за да 
лекува баща си, Анна разпродала къщи-
те. Затънала в заеми. Което не успяла 
да продаде, взели го банките. Баща й 
починал. Останал й само пансионът.

Анна явно била принудена да се 
изхранва с каквото може и от пансиона 
създала публичен дом под прикритието 
на обикновен бар. На 20 юли 1934 г. тя 
влиза в Бюрото на ФБР в Чикаго, носейки 
червена шапчица. „Аз съм Анна Сейдж 
и съм собственичка на пансиона на 
„Гладис крос Авеню” – на две пресечки 
оттук“, обяснила Анна. „Вдруги ден имам 
среща с Джон Дилиджър. Ще ходим на 
кино в „Биограф”. Ще гледаме „Манхатън-
ска мелодрама”. Ще има още една жена. 
Аз ще ви покажа Дилинджър“ казала 
още тя.

Анна поискала от ФБР обявената за 
главата на Дилинджър награда от 10 
хиляди долара и ескорт до пристани-
щето в Ню Йорк, откъдето да замине 
за Европа. В стаята бил и шефът на ФБР 
Мелвил Първис, който от години гонел 
Дилинджър. Анна била заплашена от 
депортация заради незаконния бордей 
и с предложената сделка се надявала да 
се предпази.

Джон Дилинджър всъщност от малък 
се забърквал в неприятности и най-на-
края стигнал до това да е най-големият 
престъпник на САЩ. Роден е на 22 юни 
1903 г. в Индианополис в семейството 
на бакалин. Майка му умира, преди да 
навърши четири години, и той остава 
под грижите на баща си, който макар и 
силно религиозен не успява да удържи 
поривите на сина си към пакостите.

В детството си Джон крадял кокошки, 
биел се, тормозил съучениците си и 
дори успял да върже къщата на един 

Това било отмъщението й за крадеца – зарязал я заради по-млада жена

Българка издала на ФБР 
легендарния банков 
обирджия Джон Дилинджър

Анна Сейдж (Анна Иванова Акълиева)

Поли Хамилтън

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

фермер за товарния влак. През 1920 г. 
бащата мести семейството в Муурсвил, 
Индиана, за да избягат лошото влияние 
на големия град, но и това не помага. 
Поведението на момчето не се проме-
ня. След седми клас Джон прекратява 
обучението си, за да работи в металур-
гичен цех в Индианаполис. През 1922-ра 
е арестуван за кражба на кола, но никой 
не предявява обвинения. По-късно е 
изключен и от военноморския флот за-
ради лоша дисциплина. Все пак младият 
Дилинджър прави опит да започне нов 
живот и се жени през 1924 г. за Берил 
Ховиъс, с която обаче се развежда след 
5 години.

През 1929 г. Дилинджър, все още же-
нен, се свързва с Ед Сингълтън, с който 
извършва

първия си въоръжен 
грабеж

Двамата ограбват магазин и задигат 50 
долара, равняващи се на сегашните 700. 

На другия ден са разпознати. Дилин-
джър по съвет на баща си се признава 
за виновен. Но баща му бил измамен в 
сделката с прокуратурата и Джон отива 
в затвора за 10 години.

Изтърпява присъдата си в щатския 
затвор на Индиана в Мичиган сити. При 
прегледа при постъпване се оказва, че 
е болен от гонорея. Лечението, на което 
е подложен, е изключително болезне-
но. Заради всичко това Джон обещава, 
че като излезе, ще бъде най-гадното 
копеле. Запознава се и с бъдещите си 
партньори в големите обири.

Дилинджър е освободен на 10 май 
1933 г. и веднага се заема с реализацията 
на плановете си. На 22 септември обира 
първата си банка в Блъфтън, Охайо. През 
следващите месеци той и бандата му 
удрят повече от дузина банки, събирай-
ки по неофициални данни над 300 000 
долара. Следващото арестуване на Ди-
линджър е през 1933 година. Организи-
ра невероятно по дързост бягство, което 

десетилетия се изучава в полицейските 
академии. Успява да изработи дървен 
пистолет в работилницата на затвора и с 
него принуждава охраната да му отвори 
вратата на килията, а след това открадва 
новата кола на градския шериф. Заживя-
ва в Чикаго. ФБР почти стига до него и го 
ранява в преследване, но Дилинджър се 
измъква. По-късно Дилинджър органи-
зира и бягство от затвора на колегите си 
Бони Паркър и Клайд Белоу, което също 
е считано за невероятно изобретателно.

Когато Анна се запознава с Джон, той

вече носел 
прякора Убиеца

Но тя се влюбва в него до полуда, 
обича го истински и го укрива често в 
бордея си. Тя явно знае за истинската му 
същност, но не издържа, когато Ди-
линджър я зарязва заради по-младата 
Поли Хамилтън и на всичкото отгоре я 
моли да благослови новата му връзка. 
Анна решава да му отмъсти и затова 

отива при федералните. Във фаталния 
за Дилинджър 22 юли 1934 г. тя изпъл-
нява плана с пускането на кърпичката. 
Другата жена с нея и Дилинджър била 
новата му любовница Поли. След като 
пуска кърпичката, Анна изостава назад, 
за да даде възможност на ФБР да при-
ключат с обирджията. Отначало те били 
стъписани, защото мъжът с двете жени 
не приличал на известния гангстер, но 
стреляли, понеже Анна дала уговорения 
знак.

Анна така и не получава всички пари 
от наградата от 10 хиляди. На 6 октомври 
1935 г. съдът я признава за виновна по 
предишното обвинение за „неморално 
поведение” и през април следващата го-
дина тя е депортирана. Преди да й пре-
достави ескорта, който да я придружи 
до нюйоркското пристанище, шефът на 
ФБР Едгар Хувър пита: „Вие сте румънка, 
нали?” На което тя отговаря: „Доколкото 
може да се каже...” Дипломатичността на 
отговора й

остава загадка
В крайна сметка Анна е депортирана 

в Тимишоара, Румъния. Според някои 
източници там тя дълго време държи 
нощен клуб и възнамерява да опише 
„истинската история” за ликвидиране-
то на Дилинджър. Но през април 1947 
година я намират мъртва край един път. 
Причината за смъртта й остава пълна 
загадка.

Тялото на легендарния Дилинджър ще 
бъде ексхумирано през септември. Това 
може да даде отговор на конспиратив-
ните теории, че ФБР са застреляли друг 
мъж.

Джон Дилинджър Застреляният Дилинджър в моргата
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МАРИНА КОРНЕВА 
АНА СМОЛЧЕНКО

Франс прес

К
огато Елена Григориева 
открила името си в публи-
куван на хомофобски сайт 
списък с хомосексуалисти, 
които да бъдат убити, тя не 
приела заплахата сериоз-

но. Три седмици по-късно е убита.
Групата „Пила” („Трион”), кръстена 

на холивудската поредица „Тексаско 
клане” (в оригинал - Saw /”Трион”/), в 
която сериен убиец играе с жертвите 
си, обещава в интернет сайта си „малки, 
много опасни и жестоки подаръци” на 
много ЛГБТ активисти.

„Това са само заплахи. Престъпления 
не се извършват така”, пише 41-годиш-
ната активистка в публикуван във фейс-
бук коментар, придружен от снимка на 
сайта на „Пила”.

На 21 юли тялото на Елена Григори-
ева беше открито в храстите в близост 
до жилището й в Санкт Петербург, 
надупчено от осем удара с нож в лицето 
и в гърба.

Смъртта й ужаси хомосексуалната 
общност в Русия, въпреки че дори 
близките й признават, че в момента при 
сегашното състояние на разследването 
нищо не позволява да се свърже убий-
ството с получените смъртни заплахи.

Руската полиция изглежда не смята 
хомофобията за възможна причина 
за убийството и намеква, че тя е била 
убита от приятел по чашка.

Веднага след убийството полици-
ята задържа заподозрян и спомена 
в комюникето си „личен конфликт” и 
„асоциалния” начин на живот на Елена 
Григориева, която „често пиела”. След 
това задържаният беше освободен, а 
друг заподозрян беше арестуван.

Бездействие 
на властите

Сайтът на „Пила” остана онлайн около 
година, публикувайки имена и снимки 
на мишените си и обещавайки „възна-
граждение” на тези, които ги атакуват, 
преди да бъде блокиран през юли по 
искане на активистка от Екатеринбург. 
Закрити бяха и страниците му в месин-
джъра телеграм.

Активистите за правата на хомосек-
суалистите в Русия са свикнали да се 
сблъскват с враждебност, насилие и 
понякога с убийства, но дори за тях 
призивите за убийство и „лова на гейове” 
от група, останала ненаказана, е нова 

проява на заобикалящата ги омраза.
„Не знам кои са тези хора, но за мен 

е от значение, че хора с такива идеи в 
главата живеят сред нас”, обяснява пред 
АФП Михаил Тумасов, чието име също 
беше в списъка на „Пила”. „Много хора 
биха искали наистина да направят това, 
с което „Пила” ни заплашва. Сред тях е 
популярна идеята, че да се убиват хора 
заради тяхната сексуална ориентация не 
само е нормално, а и благородно.”

Властите не правят почти нищо, за да 

се противопоставят на тази идея, заявя-
ва със съжаление руският активист Игор 
Кочетков, който се обърна пряко към 
полицията в публикувано в интернет 
съобщение: „Ако смятате, че хора като 
нас не заслужават защита, намерете си 
друга работа.”

Най-големият парадокс: полицейските 
служби за борба с екстремизма заявиха, 
че не могат да започнат разследване, 
защото интернет сайтът на „Пила” е бил 
блокиран. Активистите виждат в това

симптом на 
по-дълбока криза

„Пила” е опасна, защото пропаган-
дира омраза. Тя вдъхновява хората да 
извършват истински престъпления”, 
твърди Алла Чикинда, говорителка 
на центъра за помощ на хората с ЛГБТ 
ориентация в Екатеринбург. Този център 
е получавал заплахи, подобно на други 
организации.

Също като други активисти Алла 
Чикинда предпочита да омаловажава 
заплахите на „Пила”, но нейната органи-
зация въпреки това е инсталирала каме-
ри за видеонаблюдение в околността.

До 1993 г. хомосексуализмът беше 
смятан за престъпление в Русия, а до 
1999 г. – за психично заболяване. Макар 
че в големите градове има активни гей 
общности, атмосферата е по-напрег-
ната, откакто през 2013 г. Русия прие 
закон, забраняващ „гей пропагандата” 
пред непълнолетни.

На срещата на Г-20 в японския град 
Осака през юни руският президент Вла-
димир Путин, който постави защитата на 
семейството и на „традиционните цен-
ности” в центъра на своята политика, 
увери, че в Русия правата на хомосек-
суалистите се спазват, но също така се 
изказа иронично за западните страни, в 
които „изобретиха пет или шест пола”.

Виталий Беспалов, редактор на 
интернет гей портал, насочен към гей 
общността, също не смята, че „Пила” е 
група на „истински убийци”, но счита, че 
нейните призиви за убийство може да 
бъдат чути от „откачалки”. „Те изпитват 
истинско чувство за безнаказаност. 
Знаят, че с това не рискуват нищо.”

В Русия: Убийства 
и „лов на гейове“

Хомосексуалната общност в страната живее в страх
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Т
ой беше без висше образова-
ние и не съществуваше ясно 
обяснение откъде бе натрупал 
богатството си. При все това той 

бе в един кръг с принцове и държавни 
ръководители, живееше в огромни 
имения, а мрежата му от контакти бе 
надълбоко в политическите, научните, 
академичните и бизнес средите.

Вероятно за мъжете с власт пред-
ложението на Епстийн е изглеждало 
наистина изкусително – частен самолет 
и частен остров на Карибите, където 
в 5-звезден хотел млади момичета те 
масажират и не плащаш за нищо. Сред 
гостите на тези партита изкачат все по-
известни имена.

Сред тях са световнопризнатият 
физик Стивън Хокинг, Дейвид Грос, аме-
рикански учен и Нобелов лауреат, както 
и професорът от Харвард Лиса Рандъл. 
Други двама носители на нобелови на-
гради Джерард т’Хоофт и Франк Вилчек 
също са се забавлявали в имението. 
Списъкът с изтъкнати преподаватели и 
учени продължава с още имена.

Епстийн държи да е близо до науч-

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

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

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

С
мъртта на финансовия 
магнат Джефри Епстайн, 
обвинен в организиране 
на проституция и сексу-
ална експлоатация на не-
пълнолетни, остави много 

въпроси без отговор и роди множество 
конспиративни теории.

Милиардерът бе открит мъртъв в кили-
ята си в Ню Йорк през уикенда, а властите 
съобщиха, че причина за смъртта му е 
самоубийство. Епстайн беше под непре-
къснато наблюдение след предишен 
опит да посегне на живота си. Процесът 
срещу инвестиционния банкер трябваше 
да започне през 2020 г., а според обвине-
нието от 2002 до 2005 г. Джефри Епстайн 
е имал сексуални отношения с десетки 
непълнолетни момичета, които е водел в 
резиденциите си в Ню Йорк и Флорида. В 
пиршествата с момичетата са участвали 
и известни политици и артисти от САЩ и 
Европа. Сред приятелите му има принцо-
ве и държавни ръководители като бив-
шия президент Бил Клинтън, настоящия 
Доналд Тръмп, сина на кралица Елизабет 
принц Андрю и други.

В края на юли съдът разпространи над

2000 страници от 
обвинителния акт

и в тях една от жертвите, Вирджиния Ро-
бъртс, обвини милиардера, че я е държал 
в плен като секс робиня, а Джислейн Мак-
суел, приятелката на Епстейн, че й е на-
редила да прави секс с поне 5-6 известни 
мъже, включително с бившия губернатор 
на Ню Мексико Бил Ричардсън и бившия 
сенатор Джордг Мичел.

Смъртта на Епстайн прехвърля свет-
лината на прожектора към неговата 
приятелка Джислейн, написа „Вашингтон 

пост” преди дни. Освен Вирджиния Ро-
бъртс много от жените, които обвиняват 
милиардера, твърдят, че Максуел е била 
негова съучастничка. Към нея засега няма 
предявени обвинения и тя заявява, че не 
е извършила нищо нередно. Но източни-
ци, близки до разследването, казват, че 

властите изпитват затруднения в издир-
ването на Максуел.

Британският „Индипендънт” смята, че 
смъртта на Епстайн няма да попречи 
на истината да излезе наяве и неговите 
обвинителки трябва да бъдат чути. Мили-
ардерът вече няма да може да се изправи 
срещу разкритията на своите жертви, но 
мнозина други –

президенти, принцове, 
професори

– ще бъдат налице.
През следващите седмици ще узнаем 

част от истината. Аферата Епстайн съ-
държа множество твърдения, очевидци 

и доказателствен материал. Този път по-
страдалите ще бъдат чути и те заслужават 
да могат да опишат какво им се е случило.

Смъртта на Епстайн даде поле и за мно-
жество конспиративни теории. Повечето 
от вписванията в два хаштага в туитър – 
#EpsteinMurder и #ClintonBodyCount – за-
почват с думи на автора, че не е привър-
женик на теориите за конспирация, след 
което излагат именно такава теория.

Една от тези „теории“ хвърля вина-
та върху президента Доналд Тръмп и 
главния прокурор Уилям Бар и твърди, че 
влиятелни хора в Министерството на пра-
восъдието са се опасявали, че Епстайн 
ще уличи видни политици и затова е бил 
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Ще попречи ли смъртта на 
Джефри Епстайн на истината?

След като милионерът бе открит мъртъв, 
конспиративните теории взеха връх

И в Европа 
ще разследват 
смъртта на 
милионера

Френската министърка по въ-
просите за равенството между 
жените и мъжете и борбата 

срещу дискриминацията Марлен Шиапа 
призова да се разследват действията 
във Франция на Джефри Епстайн.

„Американското разследване извади 
на бял свят връзки с Франция. За нас 
следователно е много важно, както и за 
жертвите, да бъде започнато разследва-
не и във Франция, така че този въпрос 
да бъде изцяло разнищен”, каза Шиапа в 
декларация.

Епстайн бе арестуван на 6 юли в щата 
Ню Джързи, след като кацна с частен 
самолет от Париж. „Ню Йорк таймс” съ-
общи, че е притежавал собственост във 
френската столица. 

„Бихме желали да използваме този 
случай, за да изразим отново максимал-
ната си решимост да защитаваме млади 
момичета от сексуално насилие и осо-
бено от експлоатация от криминални 
мрежи. Това ще доведе до обявяване на 
нови мрежи (за тази цел) до края на тази 
година”, добави френската министърка.

Надзирателите в затворническия 
сектор, където е била килията на 
Джефри Епстайн, са работели из-

вънредно, за да компенсират недостига 
на персонал в нощта на смъртта му.

Един от надзирателите в сектора на 
затвора, където се е намирал Епстайн, 
е полагал извънреден труд за пети 
пореден ден, а друг е бил задължен да 
работи извънредно, твърди източник, 
пожелал анонимност.

Според в. „Ню Йорк таймс” персона-
лът на затвора не е спазил протокола, 

което е довело до очевидното самоу-
бийство на финансиста. 

По думите на един от служителите, 
Епстайн е трябвало да бъде проверяван 
в килията от надзирателите на всеки 30 
минути, но това не е било направено в 
нощта преди смъртта му.

Адвокатите на няколко жени, които 
казват, че са били сексуално малтре-
тирани от Епстайн, възнамеряват да 
подадат тази седмица съдебни искове 
срещу неговото имущество, оценявано 
на 559 милиона долара.

Надзирателите на финансиста 
работели извънредно

Кой бе той и как натрупа 
такова богатство

Марлен Шиапа

убит, а не се е обесил, както се твърди. В 
друга теория името на Тръмп е заменено 
с името на експрезидента Бил Клинтън 
като поръчител на убийството.

Въпреки тези сензационни обясне-
ния за смъртта на Епстайн, намесващи 
имената на бивш и настоящ президент, 
по-основателното предположение 
е самоубийство, за което говорят и 
известните досега данни, пише вестник 
„Лос Анджелис таймс”. Според доклад 
на Бюрото за съдебна статистика нивото 
на самоубийствата сред задържаните в 
окръжни затвори е по-високо (46 на 100 
хиляди) спрямо това сред излежаващите 
присъди в щатски затвори (15 на 100 
хиляди). Обикновено окръжните затвори 
са местата, където хората са вкарвани 
веднага след ареста и те осъзнават, че с 
досегашния им живот е свършено и

шокът от задържането ги 
води до депресия

Лосанжелиският вестник пише и, че 
Епстайн не е бил в окръжен затвор, а във 

федерален, но вероятно също е изжи-
вял такъв шок – „един ден си на частния 
си остров, а на следващия си в бетонна 
кутия”.

Според медийни съобщения 

Епстайн не е бил под 
специално наблюдение 

за предотвратяване на самоубийство, 
но дори да е бил наблюдаван, резулта-
тът би бил същия. Според проучване 
на Федералната шерифска служба (U.S. 
Marshal Service) около 8 на сто от самоу-
бийствата в изправителните институции 
са на задържани под специално наблю-
дение. В доклада се казва, че над 90 на 
сто от самоубийствата в затворите са 
извършени чрез обесване. Вторият най-
разпространен начин е чрез свръхдоза 
наркотици.

Така че нека всички ние, включително 
президентът, да оставим настрана кон-
спиративните теории и да почакаме да 
излязат наяве фактите, призова издани-
ето.

Друга от жертвите, Вирджиния Робъртс

Една от жертвите, Дженифър Араоз – преди и сега

Островът на греха



млн. барела дневно ще е търсенето на петрол през 2019 г., прогнозира 
Международната агенция за енергията. Това намаляване на търсенето 
се дължи на изострянето на геополитическото напрежение. Добивът на 
страните от ОПЕК през юли е намалял със 190 000 барела дневно спрямо 
юни до 29,71 милиона барела дневно.

в цифри

71,1

млрд. долара е загубата на компанията „Юбър“. Компанията обяви 
по-ниски от очакванията приходи за второто тримесечие на 
настоящата година. Нетната загуба се е разширила до 5,24 милиарда 
долара, или 4,72 долара на акция от 878 милиона долара, или 2,01 
долара на акция година по-рано.

55,24

страни призоваха Русия да се изтегли от Грузия. САЩ и няколко европейски 
страни призоваха Русия да се изтегли от Грузия. Призивът бе отправен 
по повод 11-ата годишнина от конфликта между Русия и Грузия. Грузия се 
опита да си върне контрола върху Абхазия и Южна Осетия по времето на 
президентството на Михаил Саакашвили и това породи война с Русия.

литра на глава от населението е консумацията на 
бира в Германия. Германците все по-често посягат към 
безалкохолните й разновидности. На пивото без алкохолно 
съдържание са се падали през миналата година 6,5 процента 
от пазара, а преди 11 години този дял е бил едва 2,7 процента.
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С
лед цели 17 години от-
съствие Puma се завръща 
в играта с нова визия 
и много технологични 
подобрения.

Първата генерация на 
малкото триврато купе споделяше мно-
го прилики с Fiesta, като традицията е 
продължена и сега. И двата автомобила 
споделят една основа и сходни визуал-
ни характеристики.

Интериорът на автомобила също има 
познати черти. Разликата с Fiesta можем 
да открием в багажника. 456 литра 
пространство и доста интересен подход 
към багажната функционалност правят 
новата Puma доста практична.

Колата идва оборудвана с адаптивен 
круиз контрол, система за аварийно 
спиране,

засичане на пешеходци, 
запазване на лентата

и камера за задно виждане, предлага-
ща 180-градусово зрително поле.

Всичко се управлява от 8-инчов 
тъчскрийн, а зад волана виждаме 
12,3-инчов дисплей, който заменя тра-
диционните аналогови скоростомер 
и оборотомер, представя автомобила 
TopGear. За максимален комфорт и 
удоволствие се предлагат опционални 
масажни седалки и стереосистема с 10 
говорителя.

Трицилиндровият 1-литров EcoBoost 
с мек хибрид пристига в два варианта 
– 125 к.с. или 155 к.с. и задвижването е 
единствено на предните колела.

След 17 години: Ford Puma 
се завръща в играта

Колата идва оборудвана с камера за задно виждане, 
предлагаща 180-градусово зрително поле
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Д
иети, часове във фитнеса 
и хиляди ограничения! 
Сигурно и вие сте част от 
многохилядната „армия“ на 
човечеството, която се под-
лага стоически на различни 

режими и безкрайни ограничения, за 
да влезе във форма и да изглежда по-
добре. Но има и друг начин.

Ето няколко малки трикове, които 
ще ви помогнат да постигнете желания 
ефект и благодарение на дрехите.

1. Изберете дънки 
с висока талия

За да изглеждате по-слаби, имате 
нужда от чифт дънки с висока талия 
в гардероба си. Този модел оформя 
приятно дупето, прибира талията и из-
дължава краката. Дължина до глезените 
е онова, от което имате нужда. Няма 
как да сгрешите с чифт дънки с висока 
талия.

2. Използвайте бижута за 
отвличане на вниманието

Красивото и открояващо се бижу е 
онова, което ви трябва, за да привлече-
те вниманието на едно място и да го от-
влечете от друго. Обемните огърлици, 
масивните гривни и обеци са идеални 
за този повод. Коланът на талията пък е 
незаменим, за да изглежда тя по-тънка, 
а фигурата да придобие извивки на 
пясъчен часовник.

3. Избягвайте 
разкроените дрехи

Често срещана заблуда е, че по-
пищните дами трябва да носят широ-
ки дрехи. Перфектно изглеждащата 
фигура не се получава като резултат от 
прикриване. Вместо това намерете оне-
зи кройки и размери, които ви прилягат 
перфектно. И това почти никога не са 
торбестите дрехи.

4. Об(л)ичайте 
вертикално райе

Принтовете са най-добрият приятел 
и най-големият враг. Правилно подбра-
ният принт може напълно да промени 
начина, по който изглеждате. И ако же-
лаете да сте малко по-слаби, то верти-
калното райе е незаменим другар. Този 
принт издължава фигурата и прикрива 
недостатъците, особено при добре 
скроена дреха.

5. Опитайте поли 
и рокли с А-силует

А-образният силует на поли и рокли 
прикрива почти всички недостатъци и 
ви прави да изглеждате по-слаби. Избе-
рете дължината, която ви подхожда най-
добре. За по-ниските дами тя е около и 
над коляното, а за по-високите около 
и под коляното. Съчетайте с V-образно 
деколте и имате перфектния тоалет.

6. Избирайте 
бельото си умно

Независимо колко добре изберете 
и съчетаете дадена дреха, то тя няма 
да ви отива, ако под нея сте с непод-
ходящо бельо. Сутиенът трябва добре 
да обхваща бюста, а на гърба да не се 
впива прекалено. Бикините/боксерките 
или прашките също трябва добре да 
пасват на дупето, без да се отбелязват. 
Правилно избраното бельо е първата 
крачка към безупречния стил.

7. Не подценявайте 
всемогъщото черно

Ако искате да изглеждате по-слаби, 
черният цвят е най-добрият ви приятел. 
Съветваме ви да избирате черно за 
онази част от тялото, която искате да 
изглежда по-слаба. И тук обаче е нужно 
да подходите умерено. Черно от глава 
до пети не е препоръчително и винаги 
има нужда от цветен аксесоар или бижу.

Цветове, форми и модели – 
ето кои прикриват излишните 

килограми

7 модни 
съвета: 
Как да 

изглеждаме 
по-слаби
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БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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Х
оденето е изключително 
полезно за здравето. То 
поддържа мускулния тонус 
и нормалното функциони-
ране на сърдечно-съдовата 
система.

Съществува теория, че за максимална 
полза човек трябва да изминава по 10 
хиляди крачки на ден. Тази методика 
е разпространена в целия свят и се 
препоръчва от фитнес инструктори, 
диетолози и лекари.

Но винаги има и въпроси като: 
ефективна ли е тази схема, колко време 
и с каква скорост да се ходи, има ли 
значение пулсът.

Ето какви отговори дават експертите.

Дали ходенето наистина
е полезно?

Разбира се, и не само за краката, но 
и за организма като цяло. Ето някои от 
основните ползи:

• укрепва ставите и прешлените;
•  тренировка на сърдечно-съдовата 

система;
•  активира притока на кръв и обогатя-

ва вътрешните органи с кислород;
•  нормализира кръвното налягане;
• облекчава стреса;
• поддържа и намалява теглото.
Изследователи от Съединените щати 

стигнаха до заключението, че хората, 
които редовно ходят, боледуват с 25% 
по-малко от остри респираторни вирус-
ни инфекции, отслабват по-бързо и е 
по-малка вероятността да се разболеят 
от съдови заболявания.

Основното предимство на ходенето е 
достъпността му. Няма нужда да купува-
те оборудване и специална екипировка, 
а крачкомерите се инсталират лесно на 
всеки смартфон.

„Ходенето е много полезно и е най-
доброто средство срещу стреса. Винаги 
казвам на пациентите да ходят – това е 
естествено за човек, който по еволю-
ционната си природа е ловец. Колкото 
повече ходите, толкова по-бързо ще 
се възстановите в случай на някакви 
заболявания. Имате високо кръвно на-
лягане? Ходете и ще го нормализирате. 
Сърдечни проблеми – ходете. Проста-
тит – ходете повече. Ходенето помага 
и за производството на определени 
хормони, например кортизол. Идеален 
за доброто здраве”, казва руският ака-
демик Павел Евдокименко.

Откъде идва приетото 
за норма число 10 хиляди?

То се появява още след Летните 
олимпийски игри през 1964 г. в Токио. 
По това време в Япония има спортен 
бум, а година след Игрите се появяват 
крачкомерите Manpo-kei, които са 
невероятен хит, а в превод от японски 
името им означава „10 000 крачки”. Тех-
ният създател доктор Йоширо Хатано 
изчислява колко стъпки на ден водят до 
приблизително равенство на приетите 
и изгорените калории.

Този стереотип първоначално се 
утвърждава в съзнанието на японците, 
а след това и в целия свят.

Японският лекар беше прав в много 
отношения: 10 хиляди стъпки (около 7-8 
километра) са най-сигурната отправна 
точка. Те напримеp са стандарт и за 
Британската сърдечна фондация. Но 
много здравни експерти са категорич-
ни, че строги ограничения всъщност 
няма. По-възрастните хора може да се 
почувстват изморени от 10 000 крачки, 
а много хора няма нужда да спират до 
тях, ако им се ходи още.

Как да ходим 
правилно?

Основното нещо е да се ходи въз-
можно най-бързо, за да се постигне 
максимален здравен ефект.

А ето и още няколко важни правила:
•  Най-добре е да преодолеете дис-

танцията наведнъж. Така тялото 
и сърдечно-съдовата система ще 
получат необходимото натоварва-
не, а мускулите ще се отпуснат. Ако 
разделяте маршрута на сегменти с 
чести почивки (разходка до спир-
ката, след това до работата, същото 
обратно вечерта, отскачане до 
магазина в квартала), ще има много 
по-малко ползи. Но и тази опция е 
подходяща, ако няма как да напра-
вите 7-8 километра наведнъж.

•  методиката работи, ако се използва 
всекидневно, и е почти безполезна, 
ако няма системност;

•  по-добре е да ходите на празен 
стомах;

•  ходете изправени – гръбнакът 
трябва да е прав, раменете раздале-
чени, а движението на ръцете да е 
свободно;

•  дишайте правилно – вдишване през 
носа, издишване през устата. По-
добре не говорете, за да не наруша-
вате ритъма си.

Има ли някакви 
противопоказания?

Съществуват ограничения. Възрастта 
няма значение, но здравословното със-
тояние има. Дългата разходка с бързо 
темпо е сериозно натоварване, което 
трябва да се прилага адекватно.

Важно е да следите състоянието 
си по време на ходене. Ако се появи 
задух или пулсът ви много се учести, си 

струва да починете или дори да спрете 
ходенето. С течение на времето тялото 
ще привикне и ще започне да усеща по-
спокойно натоварванията.

Разбира се, не ходете на разходка, 
ако имате настинка или веднага след 
заболяване.

Ако човек има болки в ставите, първо 
трябва да ги подготви (например меди-
цинска гимнастика) и чак след това да 
се натоварва с дълга разходка.

Къде да 
се разхождаме?

Идеалният вариант е парк или друга 
зелена площ. Но маршрутът не е от 
толкова голямо значение. Най-важно е 
натоварването.

„Разбира се, дишането на изгорели 
газове по пътищата е по-лош вариант 
от чистия въздух в гората или парка. 
Морският въздух е идеален, но е ясно, 
че всичко зависи от съществуващите 
условия. Асфалт или почва? Има раз-
лика, но най-важното е да се изберат 
подходящите обувки. Аз се разхождам с 
маратонки с правилната подметка. При 
бягането настилката е много по-важна, 
отколкото при ходене”, обяснява още 
руският специалист.

Как да трупаме крачките 
на всекидневна база?

Ако нямате време за всекидневни 
разходки в парка, тогава има трикове, с 
които да събирате заветните 10 хиляди 
крачки:

•  ходете пеша до работата или 
училището си, вместо да ползвате 
транспорт;

•  правете дълги разходки с кучето си 
(ако имате домашен любимец);

•  качвайте се и слизайте по стълбите 
вместо с асансьор.

10 000 крачки на ден: 

Как да ходим правилно, къде и с 
какво е полезно това за здравето

Защо са норма 
и как помагат?
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Н
ов препарат може да помог-
не в ограничаване на раз-
пространението на опасния 
вирус зика.

Бразилски учени създадоха сред-
ство за борба с личинките на комарите 
Aedes aegypti, които са приносители 
на заразата, а също така и на треската 
денге и чикунгуня.

Средството е произведено въз 
основа на царевично нишесте и на 
масло от мащерка във Факултета 
по хранително инженерство към 
университета на щата Сао Пауло в 
град Кампинас. Получените от учените 

гранули могат да бъдат използвани за 
профилактика на размножаването на 
комарите в бита. Те са подходящи за 
използване върху малки водни площи 
със застояла вода.

При контакт с водата гранулите 
започват да отделят маслото от мащер-
ка, което препятства развитието на 
личинките на комарите. По думите на 
разработчиците реагентът при контакт 
с водата дълго време запазва своите 
полезни свойства и не се налага всеки-
дневна употреба за защита от личин-
ките. Себестойността на новия продукт 
е около 10 долара за килограм.

В 
Щатите, в които употребата 
на канабис за удоволствие е 
законна, смъртните случаи 
вследствие на свръхдоза 
опиоиди са намалели с най-
малко 20 процента. Това со-

чат резултатите от най-ново изследване.

Опиоиди са причинили 
смъртта на 47 600 души 

в САЩ през 2017 г. 
сочат данни на центровете за контрол и 
превенция на болестите. Употребата на 
марихуана е законна в 34 щата и Вашинг-
тон за терапевтични цели, а за удоволст-
вие – в 10 от тях.

Като сравнили броя на смъртните 
случаи от свръхдоза преди и след 
легализирането на марихуаната и между 
отделните щати по време на процеса на 
легализирането й, авторите на изслед-
ването открили категорична причинно-
следствена връзка с намаляването на 
смъртността, свързана с опиоиди. Това 
намаляване е с 20-35 процента, като 
ефектът е особено забележим, когато 
става дума за смъртни случаи вслед-

ствие на прием на някои опиоиди като 
фентанил.

Предишни изследвания обаче стиг-

наха до противоположни заключения. 
Резултатите показаха, че прибягването 
до марихуана увеличава употребата на 

опиоиди.
Резултатите от изследването са публи-

кувани в Economic Inquiery.

След легализиране на канабиса: 
По-малко смърт заради опиоиди
Последните данни от проучвания показват спад с 20-35 процента

Откритие: Витамин А 
пази от рак на кожата

У
чени от университета Браун 
в Роуд Айлънд установиха, че 
витамин А намалява риска от 
плоскоклетъчен карцином на 

кожата, съобщи сайтът MedicalXpress.
Изследването обхванало 125 000 

души – 75 000 медсестри и 50 000 
медицински работници от мъжки 
пол. Доброволците били на средна 
възраст 50 години. Те предоставили 
информация за храненето си и при-
еманите от тях хранителни добавки. 
Плоскоклетъчен карцином на кожата 
се развил у 4000 участници в разстоя-
ние на над 25 години.

Оказало се, че високото ниво на 
витамин А намалява с 15 процента ри-
ска от поява на ракови образувания. 

Голяма част от количеството витамин 
А се приема с храната. Той се съдържа 
в сладките картофи, морковите, граха, 
червените чушки, спанака, броколито, 
млечните продукти, рибата, месото.

Специалистите обаче съветват да 
не се приемат повече от 10 000 меж-
дународни единици витамин А във 
вид на хранителни добавки дневно.

Витамин А освен това осигурява 
защита на хората, които имат много 
бенки по тялото си, и на онези, които 
са получили тежки слънчеви изга-
ряния в детството си или докато са 
били тийнейджъри. Все пак най-до-
брият начин да се предотврати рак на 
кожата е комплексната защита срещу 
слънчевите лъчи.

Гранули може да 
ограничат вируса зика
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Н
е с един, не с два, а с 

цели три екрана! Ако 

имате нужда от точно 

това, LG cĸopo мoжe дa ви 

пoмoгнe.

Преди дни кoмпaни-

ятa пyблиĸyвa видeo зa пpeдcтoящaтa 

гoдишнa тexнoлoгичнa ĸoнфepeнция в 

Бepлин ІFА 2019, в ĸoeтo ce нaмeĸвa, чe 

мoжe дa дeбютиpa c тeлeфoн c 3 eĸpaнa, 

пишe Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.

Ha тийзъpa ce пoявявa тeлeфoн c двa 

eĸpaнa, ĸoйтo ce paзгpъщa ĸaтo ĸнигa. 

Πo фopмa изглeждa ĸaтo Gаlаху Fоld нa 

Ѕаmѕung, caмo чe тeлeфoнът нa LG щe 

имa двa oтдeлни eĸpaнa, a нe eдиничeн 

cгъвaeм. Bъз ocнoвa нa видeoтo изглeж-

дa cъщo тaĸa, чe двa eĸpaнa щe мoгaт 

дa cтapтиpaт двe paзлични пpилoжeния 

eднoвpeмeннo. B ĸлипа ce пoĸaзвa игpa, 

paбoтeщa нa eдин eĸpaн, и пpилoжe-

ниe зa нaвигaция нa дpyгия. B ĸpaя нa 

тийзъpa тeлeфoнът ce зaтвapя и чacът и 

дaтaтa мoгaт дa ce видят cвeтeщи oтпpeд 

– нaмeĸвaйĸи, чe ycтpoйcтвoтo

щe вĸлючвa 
тpeти диcплeй oтпpeд

To нaпoмня нa двoйния eĸpaн нa 

LG (LG Duаl Ѕсrееn), ĸoйтo ĸoмпaниятa 

пpeдcтaви зa cвoя V50 ТhіnQ тeлeфoн, 

ĸoeтo – aĸтo пoдcĸaзвa имeтo мy, дoбaвя 

втopи eĸpaн ĸъм ycтpoйcтвoтo. Bъв 

видeoтo ĸoмпaниятa дeмoнcтpиpa ĸaĸ 

тoзи дoпълнитeлeн диcплeй мoжe дa 

ce изпoлзвa зa paзшиpявaнe нa eднo 

пpилoжeниe пpeз двa eĸpaнa или зa 

cтapтиpaнe нa двe oтдeлни пpилoжeния. 

Cъoтвeтнo e възмoжнo тийзъpът дa нe 

пoдcĸaзвa зa cмapтфoн c тpи eĸpaнa, a 

зa нoв мoдeл, ĸoйтo в cъмecтим c тaзи 

дoбaвĸa пoдoбнo нa пpeдния LG Duаl 

Ѕсrееn.

Mнoгoeĸpaнният тeлeфoн нa LG 

идвa в мoмeнт, ĸoгaтo ĸoмпaнии ĸaтo 

Ѕаmѕung и Нuаwеі пycĸaт пъpвитe cи 

cгъвaeми тeлeфoни, ĸoитo имaт зa цeл 

дa пpeдлoжaт пpeдимcтвaтa нa тoвa 

ycтpoйcтвoтo дa e c пo-гoлям eĸpaн и 

cъщeвpeмeннo дa ocтaнe пopтaтивнo.

Направиха най-леката 
суперкола в света

Facebook променя 
имената на 
WhatsApp и Instagram

C
лoвeнcĸaтa ĸoмпaния Тuѕhеk 

пpeдcтaви cyпepĸoлaтa ТЅ 900 

Н Арех, ĸoятo paзpaбoтчицитe 

нapичaт нaй-лeĸия aвтoмo-

бил в cвoя ceгмeнт. Macaтa нa нoвoтo 

издeлиe възлизa нa 1410 ĸилoгpaмa. Зa 

cpaвнeниe, мacaтa нa нacĸopo дeбю-

тиpaния Lоtuѕ Еvіја e 1680 ĸг, a Fеrrаrі 

ЅF90 Ѕtrаdаlе тeжи 1570 ĸилoгpaмa.

Тuѕhеk ТЅ 900 Н Арех e нaпpaвeн 

нa бaзaтa нa yлтpaлeĸo тpъбнo шacи, 

изpaбoтeнo oт xpoм-мoлибдeнoвa 

cтoмaнa и ĸopпyc, изpaбoтeн oт 

ĸoмпoзитни мaтepиaли. Ocoбeнocт 

нa ĸoлaтa ca cпeциaлни вpaти тип „ги-

лoтинa”, ĸaĸтo и пoдвижeн пoĸpив, пpи 

дeмoнтaжa нa ĸoйтo ĸoлaтa ce пpeвpъ-

щa в ĸaбpиoлeт.

Hoвaтa мaшинa e зaдвижвaнa oт 

xибpидeн cилoв aгpeгaт, cъздaдeн 

нa бaзaтa нa 4,2-литpoв V8 двигaтeл, 

мoнтиpaн oтзaд. Двигaтeлят c 

вътpeшнo гopeнe e cъчeтaн c двa 

eлeĸтpoдвигaтeля. Oбщaтa мoщнocт 

e 963 ĸoнcĸи cили и 1400 Hм въpтящ 

мoмeнт.

Тuѕhеk ТЅ 900 Н Арех e в cъcтoяниe 

дa ycĸopи oт пoĸoй дo пъpвитe 100 ĸм 

в чac зa 2,5 ceĸyнди, a мaĸcимaлнaтa мy 

cĸopocт e 380 ĸм/ч.

Т
емата за интеграцията на 

мобилните приложения в една 

платформа не е нова и Facebook 

работят над нея от доста време. 

Огромната им потребителска база на 

практика ще позволи на компанията 

да създаде най-голямата платформа за 

комуникация в интернет. Поредната 

стъпка на Facebook към сливането на 

WhatsApp и Instagram е свързана с ре-

брандирането на приложенията. Пла-

новете на компанията предвиждат в 

бъдеще те да се казват Instagram from 

Facebook и WhatsApp from Facebook.

Данните  за добавянето на Facebook 

към имената бе потвърдена от три 

независими източника, както и от 

служители на Facebook. Със сигур-

ност този ход е част от концепцията 

WhatsApp и Instagram да станат обща 

платформа за комуникация. От друга 

страна, компанията иска всички хора, 

които ги използват, да са наясно, че 

приложенията са тяхна собственост. В 

същото време решението е странно, 

тъй като досега Facebook предоста-

вяха нужната свобода да оперират 

самостоятелно.

На хоризонта: 
LG пуска телефон 
с три екрана

Два от тях ще са напълно отделни, ще могат 
да стартират две отделни приложения
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З
амисляли ли сте се, че 
парите, както и повечето 
неща на този свят, умират. 
Имат предел, след който 
загубват властта си и все-
силната си мощ и потъват в 

забрава. Заменени от нови, току-що на-
печатани, свежи и обещаващи бляскаво 
бъдеще банкноти. Които всеки иска да 
притежава. Докато не дойде последни-
ят час и за тях.

Да, парите умират, но има едно място 
в света, където те могат да възкръснат 
за нов живот. Е, там не можете да берете 
пари от дърветата, но можете да напра-
вите дървета от пари.

На това място близо 6 милиона 
долара умират всеки ден. И после се 
прераждат в нещо, което е безценно.

Какво е то и как се случва целият 
процес? Как всъщност умират парите и 
какво точно се случва, когато дойде тях-
ната смърт? Моментът, в който стават 
непотребни.

Във федералния банковия резерв на 
Ню Орлиънс

има един 
специален отдел

Негов мениджър е Дийн Войта. Освен 
че неговият департамент отговаря 
за новите банкноти, които да бъдат 
пуснати в обръщение, той и екипът му 
трябва да направят така, че негодните 
за употреба банкноти – надраскани, 
залепени, продупчени или повредени, 
да не попадат на пазара.

Там дневно се унищожават близо 6 
милиона долара. Тази сума пари бива 

нарязана на безброй много тънки 
лентички.

Именно така умират 
парите

Тяхната смърт обаче причинява ис-
тински проблем. Няма къде всички тези 
милиони парченца от вече милионите 
непотребни долари да бъдат погреба-
ни. Дийн Войта споделя, че това е било 
голям проблем за него и отдела му.

Докато обаче не намират едно изклю-
чително полезно решение. И доларите 
започват своеобразно пътуване след 
смъртта.

След като всички тези безброй 

много нарязани 
лентички от 
негодните за 
употреба до-
лари са готови, 
те са натоварват 
в зелен камион 
и продължават 
пътуването си към 
фабриката за дървени 
материали на Джонатан 
Крисчън Страуд.

Там е създадено пространство, къде-
то късчетата хартия да бъдат компости-
рани и от милионите долари се създава 
нещо безценно – плодородна почва.

Фермата за домати 
в Ню Орлиънс

Ню Орлиънс е един от южните щати, 
който изключително много се гордее 
с локалната кухня, смесица между 

френски, английски, 
креолски и локални 
традиции.

Освен че кули-
нарните пластове 

там са изключително 
богати, това е и едно 

от местата, дали на 
света най-популярните 

плодове и зеленчуци, сред 
които са царевицата, крастави-

ците, доматите и чушките – неизменна 
съставка от ястията в региона.

Почвата, примесена с компоста от не-
потребни пари, се доставя на локалните 
фермери, като Саймънд Менаш.

Той се шегува, че притежава ферма 
за милиони заради почвата, в която 
отглежда домати, чушки и краставици.

А историята за смъртта на парите 
доказва, че това, което за едни е боклук, 
за други може да бъде съкровище.

На това място банкнотите 
не растат по дърветата, но 
има дървета от банкноти

Там, където умират парите – 
по $6 млн. всеки ден
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С
ветът около нас е пълен с 

неща, които ние прие-

маме за даденост. Но зад 

тях стои човек, който е 

вложил множество уси-

лия и въображение, за да 

ги направи реалност. Невинаги обаче 

човекът, който получава адмирации, 

награди и финансови печалби от изо-

бретението, е този, който го е измислил. 

Зад много от откритията, които днес са 

се превърнали в част от всекидневието 

ни, стоят жени. Те са онези представи-

телки на нежния пол, които са доказали, 

че по нищо не отстъпват на мъжете. За 

съжаление техният труд е бил приписан 

на други.

Една от любимите ни бордни игри

„Монополи”
е изобретена от Елизабет Маги Фи-

липс. Създателката я е кръстила „Играта 

на лорда на земи“ (The Landlord’s game). 

Идеята на играта е била да демонстри-

ра системата, която „краде“ земите на 

хората. Същевременно Филипс искала

да осмее монополистите 
на онова време

като Джон Д. Рокфелер. Изобретател-

ката получава патент през 1903 г. Точно 

когато играта започва да придобива 

популярност, Чарлз Дароу патентова 

улеснена версия на същата бордна 

игра и я кръщава „Монополи“. По-късно 

Дароу продава играта на компанията 

Parker Brothers и историята запомня 

него като изобретател на любимото на 

поколения бордно забавление.

Сутиенът
Той е задължителна част от облек-

лото в днешно време на почти всяка 

жена. Изобретен е от Карис Кросби в 

началото на ХХ век. Изобретателката 

била едва на 19 г. и тесните корсети я 

мъчили всекидневно. Един ден тя се 

ядосала и казала на прислужницата си 

да й донесе копринени носни кърпич-

ки, корда, ленти, игла и конец. Набързо 

жената успяла да създаде дизайн, по 

който днешно време се правят всички 

сутиени. През 1914 г. Кросби получава 

патент за дизайна си и основава фирма 

за така наречените тогава backless 

brassiere” По-късно й се наложило да 

продаде компанията си едва за $1500 

на Warner Brothers Corset Company, 

които

заличават името на 
изобретателката 

от историята
Работещата във фабрика за хартиени 

торбички Маргарет Найт се досеща, 

че би било много по-удобно и лесно, 

ако дъното на торбичката е плоско. 

Водена от тази идея, тя създава машина, 

която сгъва торбичките така, както ги 

познаваме ние. Мъж на име Чарлз Анон 

обаче краде идеята и патентова същото 

изобретение. Найт започва дело срещу 

мъжа и въпреки обидния му довод – че 

„една жена не би могла да измисли 

подобно нещо“, изобретателката успява 

да спечели делото. Тя получава патент 

за откритието си през 1871 г.

Може би едно от най-големите откри-

тия в генетиката е двойната спирала на 

ДНК. Джеймс Уотсън и Франсис Крик, 

които по-късно печелят Нобелова 

награда за „откритието“ си, използват 

като доказателство в изследването си 

снимка, която е направена от Розалин 

Франклин. Изследователката я показва 

на своя лекция през 1951 г, където при-

съства и Уотсън. Изследователката се 

досетила да направи рентгенова сним-

ка, която доказва теорията за двойната 

спирала. Двамата биолози публикуват 

проучването си две години по-късно и 

получават всички адмирации за доказа-

на си теория.

Разбиването 
на атомни ядра

е откритие на Лизе Майтнър, която 

работи с партньора си Ото Хан. Двамата 

заедно откриват, че при разбиването 

на атомни ядра се освобождава голямо 

количество енергия. Мейтнър е тази, 

която успява да напише теоретично 

доказателство за причината и начина на 

реакцията. Въпреки че Лизе е позната 

като „майката на ядрената бомба“ и 

трудът й е неоспорим, Ото Хан е един-

ственият носител на Нобелова награда 

за тяхното откритие.

Холивудската звезда Хеди Ламар 

работи заедно с композитора Джордж 

Антхайл, за да осъществят идеята й за

прескачане 
на честоти

Тя е в основата на днешните безжич-

ни мрежи. Точно по време на Втората 

световна война красавицата успяла да 

измисли концепция, чиято цел била да 

се предотврати подслушване. Прави-

телството обаче не приема сериозно 

идеята й. Ламар получава патент за от-

критието си, но американските военни 

служби го скриват. По-късно започват 

да работят тайно по концепцията на 

звездата, но тя не получава никакви 

заслуги за идеята си. През 2000 г. обаче 

Ламар взема награда за откритието си, 

защото патентът е намерен след толко-

ва години. Същевременно „прескачане 

на честоти“ е в основата на съвремен-

ните технологии като Wi-Fi, Bluetooth, 

GPS. Те генерират огромни приходи, 

но нито стотинка не отива при Хеди 

Ламар.

Чистачките 
на предното стъкло

на всяка една кола са нещо, без което 

днешната автомобилна индустрия не би 

била това, което е. Те всъщност са идея 

на Мери Андерсън. Креативната жена 

измисля чистачките и ги скицира, след 

като забелязва как се мъчи шофьорът 

й в дъждовно време. Той трябвало да 

слиза от колата и да почиства стъклото 

с кърпичка. Жената получава патент за 

откритието си, но нито една автомобил-

на компания не се съгласява да я реали-

зира. След изтичането му производи-

телите започват да използват идеята на 

Андерсън и я реализират. Но тя никога 

не получава компенсация за труда си.

Има много важни открития, 
които приемаме за даденост

Изобретателките, 
които не получиха 
признание
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� � ☺
Прибрал се Адам късно вечерта 

и Ева тутакси му устроила сцена на 
ревност. 

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

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

- Какво правиш, мила? - попитал 
Адам.

- Броя ти ребрата...

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

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

виждам...

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

� � ☺
Вървя към пазара. Срещам жена с 

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

Отзад пишеше: „Ти също!”

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

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

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

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

� � ☺
Ще ми говори той, че съм нямала 

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

� � ☺
- Господине, защо вървите след 

мен?
- Сега, като се обърнахте, и аз това 

се чудя...

� � ☺
Обещавам да съм с теб в добро и 

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

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

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

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

при променливия нема, нема, па като 
те тресне!

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

жените?

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

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

� � ☺
Анестезиолог лети с чартър, отива 

на почивка. Изведнъж стюардесата 
тревожно обявява:

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

Скача човекът от мястото и бързо 
се отправя към 12А. Там мъж разлива 
водка в малки чашки.

- Кой сте вие и какво ви е? - пита 
анестезиологът.

- Хирург. Виж, не съм свикнал да пия 
без анестезиолог...

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

волец!

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

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

портмонето!!!

� � ☺
Пъпчив младеж пише мейл на 

златната рибка: „Iskam da niamam nito 
edna papka”. И на сутринта му изгаря 
харддискът. Ето защо трябва да се 
пише на кирилица.

� � ☺
- Скъпи, какво ти каза докторът?

– Препоръча ми да 
пия повече ракия...

– Точно така ли се 
изрази?

– Ами, ако трябва 
да го цитирам, каза: „И 
по-малко вино!!!” Но смисъ-
лът е същият...

� � ☺
- Три годиний пращах писма... 
- И тя какво направи?
- Нищо, бременна е от поща-

льона...

� � ☺
От „Кока-Кола” задали въпрос с на-

гради „Кое е най-хубавото лятно питие 
с 8 букви?”

Масово отговорите от България 
били „Каса бира”.

� � ☺
Мъж си поръчва проститутка. Влиза 

тя в стаята и той я пита: 
- Всичко ли правиш? 
- Абсолютно! 
- Искам да ми направиш дъжд. 
- Ти луд ли си бе? Как? 
- Вземи една лейка и поливай! 
Направила тя каквото поискал. След 

малко той: 
- Сега искам светкавици. 
- Как да ти ги направя бе? 
- Светваш и изгасяш лампата бързо! 
Направила и това. Той и казал: 
- Сега искам гръмотевици. 
- Е, това пък как да го направя? 
- Ами отваряш и затваряш вратата, 

като я блъскаш силно. 
Направила и това. След малко той и 

казал: 
- А сега прави всичко заедно - дъжд, 

светкавици и гръмотевици.
Тя започнала с едната ръка да по-

лива, с другата ту светкала и изгасяла 
лампата, ту блъскала вратата и така 
около половин час. Накрая се ядосала 
и му казала: 

- Абе, човек, ние секс няма ли да 
правим?! 

Той станал, започнал да се облича и 
отвърнал: 

- Секс?Ти луда ли си? В тая буря?

� � ☺
Говорят си колежки:
- Моят е архитект. Сексът ни има 

форма, визия и функция.
- Моят е художник, при нас има 

страст, въображение и импровизация.
Третата въздъхва:
- А моят е програмист, седи в леглото 

и ми обяснява колко ще е хубаво, кога-
то стане...

� � ☺
Концесионер на плаж в Гърция кълне 

друг:
- Дано ти дойдат три автобуса бълга-

ри с хладилни чанти! Дано!

� � ☺
Едно време мама викаше: Учи много, 

сине, и ще стигнеш много надалече. 
Права беше!

Сега съм в Испания...

� � ☺
Срещнали се испанецът и бай Ганьо.
Южнякът казал:
- Ние в Испания никак не бързаме!
Когато някой ни попита кога ще стане 

нещо, отговаряме: „Маняна!” Това в сво-
боден превод означава: „Може би утре, 
може би друг ден! Все някога! Закъде 
да бързаме? Животът е кратък, а работа 
ще има винаги! Нека най-напред да се 
насладим на красивите жени, на аро-
матното вино и на веселото слънчице! 
А работата може да почака!”

Бай Ганьо кимнал:
- А пък нас, българите, когато ни по-

питат кога ще свършим нещо, отговаря-
ме: „Е*а ли му мамата!” Това е нещо като 
вашето „маняна”, ама не като при вас - с 
толкова много стрес и напрежение!”

� � ☺
Прибирам се към нас и реших да взе-

ма такси. На спирката гледам моичкия. 
Казвам на таксиметровия шофьор да 
спре, смъквам прозореца и се провик-
вам нагло към мъжа си: 

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

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

- Брат, що си наси-

нен така?

- Бях на фитнес и 

един изтърва щан-

гата...
- Върху тебе ли?!

- Не, но ми стана 

смешно...

Виц в снимка
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ВЕТРИЛО  
от патладжан

ПАТЛАДЖАНИ
с кайма

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: “Децата на капитан Грант”. Щекер. Параван. Раван. Билет. Таран. Рана. 
“Ата”. Целина. Адара. Очи. Пир. Валат. Мотор. Вана. Карол. Рамон. Бас. Река. Анино. 
Арена. “Ема”. Орли. Иносан. Галенит. Стакан. Арес. Талер. Иванов (Георги). Ираде. 
Италик. Асан. Март. Налим. Така. Илона. Аар. Сал. Век. Лук. Акинак. Бик. Орина 
(“Орина, майка войнишка”). Илиган. Накит. Стан. Ака. Еналиди. Ина. Кану. Серов 
(Валентин). Лерос. Рил. Кран. Надим. Пирамидон. ОН. “Нанина”. Ана. Ане. Столипин 
(Аркадий). Корал. Нан. Илик. Навик. Перони. Ано (Жан-Жак). Опити. “Анана”. Анит. 
Овали. Атик (Тит Помпоний). Нанос. Елит. Тарок. “Манон”. Ток. Набат. Нарита. “Одина”. 
Акан. Ген. Рет. Кирот (Ана). Анорак. Мед. “Нивата”. Анис. Рикар (Антоан). РАТАН. Нар. 
Алод. Номератор. Гири. Алов (Александър). Самар. Нанин. Кан.  
ОТВЕСНО: “Вещиците от Истуик”. Ретинол. Кавал. Целер (Карл). Крава. Класа. 
Оловина. Ило. Такел. Калкани. Еноли. Атанасов (Геор- ги). Тетива. Иан. Лагер. Никол 
(Шарл). Вар. Нара. Номоканон. Питагор. Талони. “Ванина Ванини”. Атерина. Тапа. 
“Алина”. Ран. Дан. Тар. “На Ком”. Карат. Норит. Анилин. Нитон. Кама. Парад. Росер. 
“Академика”. Икар. Рер. Панама. Асана. “Кир”. Новак. Рем. Див. Роман. Дарби. 
Опарин (Александър). Митеран (Франсоа). Таратор. Тел. “И ти си”. “Аканат”. Дата. 
Мана. Онега. Иск. Рал (Фьодор). Нанак (Талванди). Тон. Нор. Налима. Саран. Пано. 
Инари. Играч. Балет. ЛОТ. Имане. “Онорин”. Ра. Ива. Ерат (Кристине). Ракли. Арас. 
Дов. Тава. Асен. Лавина. “Донон”. “Титаник”. Натан (Жак). Миликен (Робърт). Неон. 
НИКОН. Тара. Етна. Арат. Какаду. Нерит. Канарин.

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

Патладжаните се издълбават се с 
лъжица като лодки. Посоляват 
се и се оставят настрани да 

пуснат горчивия си сок. След около 
15 минути се подсушават, поливат се с 
олио и се пекат до омекване.

Задушава се лукът, докато стане 
прозрачен, след което към него се 
добавят каймата и издълбаната въ-
трешност на патладжаните, предва-
рително накълцана на ситно. Всичко 
се задушава добре, докато каймата се 
зачерви. Накрая се добавят червеният 
и черният пипер, кимионът, солта и 
ситно нарязаният магданоз. Всичко се 
разбърква и с получената плънка се 
пълнят вече омекналите при печенето 
патладжани. Напълнени те се връщат 
обратно във фурната, за да се изпекат 
до пълна готовност на зеленчуците и 
месото и минута преди да станат гото-
ви, се поръсват с настърган кашкавал. 
Изваждат се от фурната и по желание 
се украсяват с пресен магданоз.

Патладжанът се 
разрязва във 
вид на ветрило, 

посолва и се оставя 
за 30 минути. Между 
филиите патладжан 
сложете свинска шунка, 
прясно сирене и домат. 
Полейте със зехтин и 
запечете на 200° за 30 
минути. Покрийте с 
рендосан кашкавал и 
оставете на изключена 
фурна за 5 минути.

Продукти
»  1 патладжан;
»  щипка сол;
»  10 г шунка;
»  100 г кашкавал;
»  100 г прясно 

сирене;
»  1 домат;
»  зехтин.

Да ви е сладко!  
Цвети

Продукти
»  3 патладжана;
»  500 г кайма;
»  1 глава лук;
»  50 мл олио;
»  връзка магданоз;
»  1 ч.л. червен пипер;
»  1 щипка черен пипер;
»  1 щипка кимион;
»  100 г кашкавал.
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ОВЕН
Вие сте госпо-
дари на вре-
мето и живота 
си. Планирайте 
дните си, както 
ви е удобно 
и както ви 
харесва. Добре 
е да посветите 

времето си на печеленето на пари. 
Дните ще са „златни” в това отношение 
и е добре да не пропускате шанса си. В 
личен план действайте смело. Изчаква-
нето само ще ви изтормози сериозно.

ТЕЛЕЦ
Нови въз-
можности ще 
открият пред 
вас интересни 
перспективи. 
Неочакваното 
покровителство 
от страна на 
влиятелни хора 

ще ви позволи да постигнете успех в 
професионалната област. Това значи-
телно ще увеличи доверието ви сред 
колегите и бизнес партньорите. Добре 
да отделите време за приключване на 
семейни дела, които са били забавени. 
Oтпуснете се сред природата.

БЛИЗНАЦИ
С минимални 
усилия ще пости-
гате максимални 
резултати. Но 
прекомерната 
суета и старание 
няма да доведат 
до нищо добро. 
Внимавайте да 

не пожелаете на някого зло, макар и 
заслужено - вашето желание може да се 
осъществи в плашещ обем. През почив-
ните дни си струва да поемете иници-
ативата в любовно отношение. Все пак 
не ви ли омръзна да чакате толкова 
много време.

РАК
Вярвайте в успе-
ха и в сбъдва-
нето на мечтите 
си. Спокойно, 
но твърдо 
вървете към 
целта си и ще 
получите това, 
което искате, и 

то съвсем скоро. Имате възможност да 
докажете на колегите си, че сте незаме-
ними специалисти. Очакват ви приятни 
събития в личния ви живот, които ще 
добавят увереност, че сте обичани. 
През почивните дни пътешествията ще 
са разтоварващи и обогатяващи.

ЛЪВ
Време за 
творчество и 
развихряне 
на въображе-
нието. Не се 
страхувайте да 
излезете от оби-
чайната рамка и 
да опитате нещо 

ново. Сега имате нужда от независимост 
във всичко: и в мислите, и в делата, и в 
действията, но най-вече в решенията. 
Имайте предвид, че ако сте твърде без-
компромисни, са вероятни конфликти в 
работата. Защитавайте вашите интереси, 
но дипломатично. Засега не споделяйте 
иновативните си идеи.

ДЕВА
Интензивна и 
противоречива 
седмица. Преди 
да вземете 
дадено решение, 
трябва да об-
мислите всичко. 
Сега е важно да 

си поставяте нови задачи. Не влизайте 
в конфликт с колегите. Ще трябва да 
направите избор, от който може да 
зависи близкото ви бъдеще. Действай-
те смело и водени от чувството ви за 
достойнство.

ВЕЗНИ
Изяснявайки 
отношенията, 
защитавайте 
правата и неза-
висимостта си 
и бъдете търпе-
ливи и мъдри. 
Погледнете 
себе си отвън 

и може би ще видите начин да проме-
ните ситуацията в своя полза. Важно 
е да не губите самообладание. Само 
така периодът ще бъде благоприятен 
и продуктивен. Време е да работите 
за стабилна основа за бъдещи големи 
проекти. През почивните дни идете на 
непознато място.

СКОРПИОН
Добро време 
за промяна. 
Смело си поста-
вяйте високи 
цели - имате 
подкрепа във 
всичките си 
начинания. 
Положителни 

промени в личния живот. За да вземете 
окончателно решение през почивните 
дни, може да се нуждаете от приятел-
ски съвети. Ако се чудите къде да си 
починете, отдайте предпочитание на 
планинския въздух и природата.

СТРЕЛЕЦ
Имате шанса 
да постигнете 
много в личен 
план, както и в 
бизнес прего-
ворите, които 
ще доведат до 
сериозна пе-
чалба. Всичко, 

свързано с пари, сега ще бъде успешно. 
Най-важното е да сте здраво стъпили 
на земята и да различавате мечтите от 
реалността. Малкото кривване от пътя 
може да ви донесе големи неприятно-
сти. Ако имате дългове - разплатете ги.

КОЗИРОГ
Изключително 
емоционални 
сте. Чувствата 
вземат връх над 
разума ви, което 
не ви се случва 
често. Опитайте 
се емоциите да 
са положителни 

и да имат своите добри, а не разруши-
телни последици за вас и за близките 
ви. Използвайте времето за създаване-
то на красиви спомени. Сега може да не 
се притеснявате, че ще сте различни.

ВОДОЛЕЙ
Скуката и ед-
нообразието са 
разрушителни 
за вас. Дори да 
нямате сили или 
идеи, опитайте 
се да сте актив-
ни. Може да се 
обърнете за 

помощ към приятели и да се включите 
в техните дейности. Най-добре е да пре-
карате времето си извън дома на ново 
и различно място. Правете снимки, 
записвайте впечатленията си.

РИБИ
Решаваща сед-
мица за личния 
ви живот. Много 
от страховете ви 
ще изчезнат, а 
срещу остана-
лите може да 
се изправите 
смело. Ако се 

замислите, няма какво да губите. Това 
е време, в което ще свалите картите на 
масата. Най-ценното в живота е истина-
та и нищо не може да бъде по-важно от 
нея. Не забравяйте тази мисъл и нека тя 
ви води в действията ви.

Астрологична прогноза 
14 - 20 август 2019 г.
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Т
ози триъгълник не е толкова 
популярен, колкото Бермуд-
ският, но въпреки това е не 
по-малко зловещ. Той се на-
мира в югозападната част на 
Вермонт, САЩ. Тук местните 

откриват често животни, умъртвени по 
странен начин, и разказват, че земята и 
въздухът са напоени със свръхестестве-
но присъствие. Най-зловещата част от 
историята на триъгълника „Бенингтън“ 
са разказите за изчезнали хора. Между 
1945-1950 г. тук са изчезнали мистери-
озно най-малко петима души.

Един от тях е Мидъл Ривърс, на 75 го-
дини, който е водил група ловци на 12 
ноември 1945 г. По време на връщането 
си той се отделил от групата и никой не 
го видял повече. Само една гилза била 
намерена.

Паула Уелдън била второкурсничка в 
колежа „Бенингтън“. Тя отишла на раз-
ходка в планината на 1 декември 1946 г. 
и никога не се завърнала.

Точно три години по-късно (на 1 
декември 1949 г.), ветеранът от войната 
Джеймс Тетфорд пътувал с автобус към 
дома си в Бенингтън, прибирайки се от 
посещение при роднини. Свидетели го 
видели на автобусната спирка преди 
това, но когато автобусът пристигнал, 
Джеймс

бил изчезнал 
безследно

Багажът му бил още в автобуса.
Осемгодишният Пол Джосеф изчезва 

безследно на 12 октомври 1950 г., дока-
то майка му храни прасетата. Въпреки 
че е бил облечен с отличително черве-
но яке, той никога не е намерен.

Последното изчезване, за което 
се знае, се е случило на жена на име 
Фрийда Лангър. На 28 октомври 1950 
г. тя се разхожда в планината заедно с 
братовчед си. Подхлъзнала се, паднала 
в малка река и решила да се върне, за 
да се преоблече. И нея повече никой не 
я видял отново.

И макар официалните данни да са за 
пет изчезнали, местните разказват исто-
рии за десетки други ловци, туристи и 
алпинисти, чиито следи се губят.

На фона на никога неоткритите хора 
се разказва и една история от по-ново 
време за човек, който е успял да се 
измъкне по чудо от зловещия триъгъл-
ник. На 5 октомври 2008 г. американ-

ският композитор и преподавател по 
музик Робърт Синглей изчезва в зоната 
на здрача,,Бенингтън“ край планината 
Гластънбъри. Синглей се спасява по 
чудо и разказва фантастичната история 
на своето оцеляване.

,Изведнъж пътят пред мен изчезна, 
всичко запищя, а аз изпаднах в особено 
състояние на зашеметно объркване. 
Внезапно стана тъмно, мракът беше 
мастиленоплътен, питах се трескаво 
къде съм, какво се случва, жив ли съм. 
Бях напълно отчаян и се чувствах ужас-
но зле“, разказва композиторът. 

Разстоянието от хребета до колата на 
27-годишния Робърт е 5 км.

,,Мога да се закълна, че посоката ми 
беше съвършено точна и че бях на прав 
път. След 5 км не видях нито колата си, 
нито познатата обстановка.

Тогава падна 
бърза мъгла

последвана от мастиления здрач“ – 
припомня си той.

Синглей е опитен алпинист и се еки-
пирал добре. Обгърнат от мрак, мъжът 
вади от раницата си фенер, но той се 
оказва счупен.,,Не можех да се ориен-
тирам – продължава музикантът – и 
реших да прекарам нощта под огромен 

явор. Дървото се 
появи от нищото, 
сякаш някой го 
нарисува за се-
кунди. Излъч-
ваше безумна 
призрачна 
енергия. 
Въпреки това 
запазих спокой-
ствие, опитах са 
да събера клони и 
суха трева, за да за-
паля огън. Беше твърде 
студено и влажно. Ужасът 
ме връхлетя, когато в ръцете ми се 
оказаха огромни кости на животно. Ос-
тавих ги настрани, исках да ги разгле-
дам на сутринта. Огънят ме постопли, 
хвърлих в него тетрадките с изписани 
ноти. Мислех само как да оцелея и да се 
върна при приятелката си. Със сигур-
ност тя се беше обадила в полицията, 
но никой нямаше да ме търси нощем“, 
спомня си младият мъж.

Утрото не помага на Синглей. 
Изтощен и премръзнал, той избира 
посока, за която отново сигурен, че 
води към колата му. След 6 км стига до 
знак, забраняващ влизането с автомо-
били. Осъзнава, че е близо до заслона 

Годард, почти на 
върха на планината 

Гластънбъри.,,Бях 
сигурен, че съм 
лагерувал на 
около четвърт 
километър от 
колата. Вместо 
това се събудих 

на другия край на 
планинската верига, 

на 9 или 10 км от мяс-
тото, където си мислех, 

че съм“, спомня си мъжът. 
Синглей трябва да се върне по 

обратния път. Стига до странния язовир 
и го подминава, но този път пътеката 
се е променила напълно. Полицаите от 
щата Върмонт

успяват да го намерят 
след 24-часово издирване

Документалистът и изследовател 
Джоузеф Цитро пръв нарича мистери-
озната зона,,Тригълника Бенингтън“ 
в радиоинтервю през 1992 г. Според 
него мистериозните изчезвания край 
планината датират още от 1761 г., когато 
е основан град Гластънбъри от Бенинг 
Уентуорт, губернатор от колониалната 
ера на Ню Хемпшир.

От онези времена се пазят разкази 
за тайнствени светлини и непоносими 
звуци, които кънтели на километри и 
хвърляли в ужас всичко живо. Местни-
те пропадали в непроходимите гори. 
Индианците избягвали да ловуват 
и не искали да се заселват наблизо. 
Вместо това погребвали мъртвите си 
тук. Вярвали, че пръстта и водата са 
прокълнати.

Обясненията през вековете за „Триъ-
гълника Бенингтън“ са какви ли не – от 
слухове за кръстосващ пустошта сериен 
убиец до извънземни, хищници, изкри-
вявания на пространството и времето и 
отваряне на проходи към други светове 
и измерения.

Край Вермонт: Триъгълник, 
по-мистериозен и от Бермудския
Макар и да не е така популярен, и за него се разказват истории за изчезнали хора
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Д
а спечелиш 25 милиона 

долара за една година! 

Звучи невероятно дори и за 

спорта, където скъпоплате-

ните играчи успяват бързо 

да натрупат богатство. 

Доказва го последната класация на 

списание Forbes на най-скъпопла-

тените спортисти в света. Тя отчита 

приходите на атлетите от 1 юни 

2018 г. до 1 юни 2019 г. и бе публику-

вана в началото на миналата седмица. 

Основният пробив в ранглистата на 

богатите е на японката Наоми Осака, 

която през изминалата година 

постигна сериозни успехи 

и стигна до върха в 

седмичната класация 

на WTA.

През въпрос-

ния период 

двукратната 

шампионка от 

Големия шлем 

спечели близо 

25 милиона 

долара. Ако 

трябва да сме 

точни – 24.3 

милиона. Така тя 

стана едва четвъртата 

спортистка в историята, 

която преминава доход от 

20 милиона в рамките на година. 

Вижте само кои са останалите три – 

Серина Уилямс (29.2), Мария Шарапова 

и китайката Ли На.

Според Forbes банковата сметка на 

Осака е набъбнала с 16 милиона от 

спонсорски договори. Само за година 

тя и нейните агенти увеличиха прихо-

дите от рекламодатели повече от 10 

пъти, след като преди това вземаше 

около 1.5 милиона. Сега само

Наоми и Серина 
печелят над 10 милиона 

извън корта
Най-близко до тях, но и доста далеч, 

са Анджелик Кербер (6.5 милиона) и 

Мария Шарапова (6 милиона).

Като цяло общите приходите на 

Осака през последната година са се 

увеличили с около 6.5 пъти!

В десетки статии относно марке-

тинговата привлекателност на Осака 

повечето от експерти идентифицират 

три основни компонента за прогреса й:

• Младостта и характерът. Наоми 

печели симпатии със скром-

ността си, приятното 

чувство за хумор, 

постоянните пре-

пратки към поп 

културата и фа-

кта, че е дете 

на интернет. 

Всичко това 

я прави не 

само свърза-

на с младото 

поколение, но 

и с по-старо-

то, което не си 

пада по звезди от 

типа на Кристиано 

и ЛеБрон, да речем, и 

търси по-скромни атлети 

за свои любимци.

• Произходът. Тъмнокожа японка, 

израснала в САЩ, е просто мечта в един 

глобален и мултикултурен свят. Особе-

но полезна за нея е връзката й с Япония 

и фактът, че Наоми е едно от лицата на 

Олимпиадата през 2020 г. в Токио.

Ще дадем за пример японеца Кий 

Нишикори, който няма нито една титла 

от Шлема, но печели повече от спонсо-

ри от Надал, Джокович, Неймар, Конър 

Макгрегър и други заради статута си 

на японска и съответно общоазиатска 

звезда.

• Резултатите. Двете титли от Големия 

шлем и първото място в ранглистата 

правят името на Осака още по-разпоз-

наваемо и само увеличават влиянието 

на предишните два фактора. Според 

агентите на Наоми много договори от 

миналата година са били подготвени 

преди победите в Ню Йорк и Мелбърн, 

но те ускоряват процесите и увеличават 

сумите.

С началото на US Open 2018 Осака се 

обвърза с

осем нови основни 
спонсора

включително Nissan, ANA, MasterCard и 

два различни производителя на козме-

тика. Но най-силен е договорът й с Nike, 

който японката обяви в началото на 

април. The Times съобщи, че от Аdidas 

са били готови да й плащат по 8.5 мили-

она долара годишно, така че е разумно 

да се предполага, че американците са 

дали повече. News.com.au съобщава, 

че става въпрос за 10 милиона долара. 

Твърде вероятно е да е така.

Освен това договорът на Наоми 

с Nike е уникален по това, че тя има 

право да постави на екипа си три лога 

на други спонсори – Nissin Foods, ANA и 

MasterCard.

Обикновено когато Nike плаща таки-

ва пари на суперзвездите си, откупува 

цялото рекламно пространство и от 

концерна не направиха изключение 

дори за Федерер, Надал, Серина и 

Шарапова. Но след китайката Ли На на-

правиха компромис и за Наоми Осака. 

Все пак да позволят цели три други лога 

е абсолютен прецедент.

Forbes също така уточнява, че не 

е взел предвид договора с Nike в из-

числението на приходите на звездата, 

тъй като е подписан твърде късно за 

отчетния период. Така през следващата 

година печалбите от реклама на Осака 

ще се увеличат значително.

Агенцията IMG, която представлява 

Наоми, заяви, че иска

да я направи 
най-високоплатената 

спортистка
в света до Олимпиадата следващата го-

дина. The Telegraph цитира свои източ-

ници, че 25 милиона долара годишно от 

спонсори ще са минимумът за звездата 

оттук насетне.Серина Уилямс, Наоми Осака

Да спечелиш $25 млн. за година! 
Наоми Осака го          направи

Тенисистката 
скоро може 

да е най-
скъпоплатената 

спортистка 
в света
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Б
ългаринът Ивайло Бешин-
ски, който от години живее 
в Британска Колумбия в Ка-
нада, прослави Родината със 

спортно постижение. Преди няколко 
дни той стана канадски шампион по 
парапланеризъм в „спортен“ клас.

Националното първенство на 
Канада по парапланеризъм - Canadian 
Paragliding Nationals 2019, бе про-
ведено на спиращите дъха върхове 
на Пембъртън, Британска Колумбия. 
Селището се намира само на двайсе-
тина минути северно от известния ски 
курорт в Уилсър.

В състезанието участваха състезате-
ли от САЩ, Европа и Австралия, Нова 
Зеландия, Азия и Канада.

Ивайло Бешински е възпитаник 
на Националната спорта академия 
в София и е страстен почитател на 
парапланеризма от 2004 година, пише 
вестник „Пламък“.

Тъй като това не е спорт за хора със 

слаби сърца, парапланеристите из-
питват неописуемо вълнение и се на-
слаждават на невероятните красоти, 
извисявайки се над планините и пре-
литайки на дълги разстояния между 
и над планинските върхове с големи 
умения и потресаваща смелост.

Това беше първото участие на 
Ивайло Бешински в канадските 
национални състезания. Успехът му 
в Пембъртън ще доведе до по-ната-
тъшното му участие в национални 
и международни състезания през 
следващите години.

Българин стана 
шампион по 
парапланеризъм 
в Канада

Давид Давидков е № 2 в класацията на талантите в целия щат Мичиган

Българин влиза в профилигата по 
американски футбол до 2022 г.

Б
ългарин е на път да стане 
състезател в професио-
налната лига по амери-
кански футбол най-късно 
до 2022 г. Така единствено 
бейзболът ще остане без 

български представител от четирите 
най-големи спорта в САЩ.

Георги Глушков покори НБА, а 
роденият в Русе Александър Георгиев 
проби в НХЛ.

В момента всички колежи от топ 10 
в САЩ предлагат стипендия на Давид 
Давидков, който е смятан за един от 
най-големите таланти в спорта. Той 
вече е направил посещения в някои от 
тях, като е бил дори в „Нотр Дам”, който 
е прочут с най-добрата футболна про-
грама. „Бойните ирландци” дават най-
много футболисти в НФЛ, като почти 
нямат състезател, който да не е пробил 
при професионалистите. Давид обаче 
още не е направил избора си къде ще 
играе, след като приключи гимназия.

Разбира се,

всички 
искат българина

на пълна футболна стипендия, която 
се дава единствено на най-добрите. 
Според всички предвиждания той ще 
бъде избран в драфта на Националната 
футболна лига, в третия кръг през 2021 
г. или във втория през 2022 г.

Момчето е 198 см и тежи 120 кг. 
Играе на позиция в нападението на от-
бора си, като неговата задача е да пази 
куотърбека. Тя е една от най-важните 
позиции в американския футбол, защо-

то трябва да се осигури време на този, 
който мята топката, да намери свой 
съотборник в предни позиции. Точно 
там играят най-сериозните и огромни 
футболисти.

Давид е син на бившия национал 
по хокей на лед Емил Давидков, който 

емигрира в САЩ през 90-те години на 
миналия век.

„Заради това, разбира се, първият 
ми спорт бе този на татко. След това 
опитах и борбата. Но в четвърти клас 
пробвах американския футбол и от 
този момент нямам намерение да сме-

ням спорта”, обяснява Давид.
В момента Давидков е № 2 в целия 

щат Мичиган според последните класа-
ции на талантите. Семейството живее 
в градчето Винетка, което се намира 
само на 26 километра от центъра на 
Чикаго.

Т
одор Димитров - Ел Капитан, с 
гордост развя българското зна-
ме в Ню Йорк след невероятно 
постижение, влизайки в истори-

ята. Опитният ултрамаратонец завърши 
най-дългото състезание в света „Шри 
Чинмой Себенадминаване 3100 мили“ 
(близо 5000 километра!) за 51 дни, 17 
часа, 8 минути и 38 секунди. Димитров 
стана един от 44-те бегачи, завършили 
състезанието през 20-годишната му 
история, и се класира на 40-о място.

„Не е нужна само физика, трябва да 
бягаш със сърцето. Когато човек прео-
долее такова нещо определено усеща, 
че невъзможното става все по-малко. 
Невъзможното до голяма степен е в 
ограничението на нашия ум.“, споде-

ли Димитров при завръщането си в 
България.

Само 6 дни преди края 44-годишният 
Тодор беше на място, на което никой 
бегач не желае да бъде на този етап 
от състезанието. Преподавателят във 
Военната академия в София имаше 
изоставане от 32 мили или 51,5 км, но 
се върна в надпреварата и успя да про-
бяга разстоянието от почти 5000 км!

Тодор Димитров е вторият българин, 
изправил се пред този подвиг. Цветан 
Цеков-Шопан е успял да покрие дис-
танцията три пъти от осем опита - през 
2005, 2006 и 2018 година, 3100 мили 
(4988.96 км) – с най-добър резултат 
от 50 дни 13 часа 48 минути (2006 г.), 
което е национален рекорд.

Ултрамаратонецът Тодор Димитров 
развя трикольора в Ню Йорк



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

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 

Chicago + suburbs

TRUCK DRIVER, 

Цена US$ , Зипкод 60714, Контрактор 
в терминала на Fedex Ground - Niles 
набира drivers. CDL клас A, добъл, 4ист 
рекорд през последните три години. 
Минимум една година опит в послед-
ните три години. 7086912897 №16678

CDL A DRIVER, 

Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van, с опит 
и чист рекорд. Над 80К/год. Каране и 
почивка- по договаряне. Само за най-
добрите водачи,професионалисти! 
7734128280 №16680

ТЪРСИМ ГОТВАЧ $15/H, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Ресто-
рант „Avenue BG” търси готвач или 
помощник готвач - part time or full 
time Заплащане от $15 до $18 на час 
- Tel.773.470.5589 - Neli 8479792222 
№16684

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL A, 

Цена US$ 0.60, Зипкод 60056, Диспе-
чер си търси шофьор с опит на флет-
бед за да кара Конестога. Минимум 
1 година опит с Флетбед/Конестога/
сайдкит. Трябва да знае правилата за 
осигуряване на товари, да работи с 
електротен лог бук и да кара ръчни 
скорости 2629609564 №16685

OWNER OPERATORS !!!, 

Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048, Small 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

trucking company is looking for Owner 
Operators and CDL Drivers! * Midwest 
Accounts * Strong 24/7 Dispatch * Direct 
Deposit every Friday * Fuel Discounts - 
up to $0.70 / gallon. Call today: 847-483-
8787 or 847-665-9273 №16687

DISPATCHER, 
Цена US$ , Зипкод 60101, Trucking 
company located in Addison, IL 
is looking for dispatcher with 
experience in auto transport. For 
more information contact Plamen at 
773-470-7088. №16702 

DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шо-
фьор-доставчик за FedEx с любител-
ска книжка в Carol Stream. Заплащане: 
$17-$20 на час. Фирмата осигурява ка-
мион и гориво. За контакти: 702-215-
9196 №16688

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 

GRAHAM ENTERPRISE., 
Цена US$ , Зипкод 60005, Graham 
Enterprise, Inc - CAREER OPPORTUNITY 
- Customer Service Representative 
Positions, 800 S Elmhurst Road, Des 
Plaines, IL. Competitive Pay, Great 
Growth opportunities & Benefi ts, 
Immediate interview opportunity 
availabie. Call 847-758-1715 or apply 
at www.grahamei.com 7739685763 
№16689

PART TIME DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Търси се 
part time driver който да може да ходи 
до различни места и да взима доку-
менти. Изисква се да говори англий-
ски и да има достъп до компютър. За 
повече инфо отностно заплащане и 
детайли за работата се обадете на 
#224-234-5013. №16692

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
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie 



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

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

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

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

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

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

COAST TO COAST

CDL A ШОФЬОР С ОПИТ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van, NO 
HAZMAT. Без нарушения и с чист ре-
корд. Професионално и коректно от-
ношение. Каране-по договаряне. Пар-
кинг-Des Plaines. 7738959620 №16681

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 №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 

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

КВАРТИРА, 
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Да-
вам стая под наем за жена в Arligton 
Heights,Il безплатно ползване пе-

ралня, сушилня и интернет. 400$ 
2247179656 №16673

APARTAMENT POD NAEM, 
Цена US$ , Зипкод 60016, търся съ-
квартирантка за двустаен апартамент 
в Des Plaines.Наем: $700 2247951737 
№16679

1B APP FOR RENT, 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60169, Ед-
ностаен апартамент под наем в 
Hoff man Estates. На 1 миля от Golf и 
Higgins-$900 тел: 773-538-3818 (call or 
text) Снимки на: https://aptforrental.
weebly.com/ 7735383818 №16700

1B 1B APT. W GARAGE, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60173, 1 
Bedroom 1 Bathroom, With Garage, plus 
3 extra spaces, Located in Schaumburg, 
IL Algonquin and 53 One Huge Balcony, 
and one Bedroom Balcony with view. 
All Stainless Steel Appliances, Laminate 
Floor, and tile. Pet Friendly. Close to 
Woodfi eld Mall. 2247701402 №16703

ПОД НАЕM DES PLAINES, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Давам под 
наем обзаведен едностаен сутерен от 
къща в Des Plaines , за един наемател , 
самостоятелен вход и паркинг, всичко 
включено. 224-616-8985 2246168985 
№16569

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

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 
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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

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

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

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

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 тел за връзка 224 -425-
3371 2247899297 №16686

ISO:9001, HACCP, FSS, 
Цена US$ , Зипкод 60544, Internal 
Audits, Support during 3rd party 

audits, Internal auditors training. 
Implementation of QMS: Creating 
Quality Manual, Procedures, Work 
Instructions, Haccp plan, food 
safety ( GMP ) audits. Automotive ( 
IATF standard), Manufacturing (ISO 
9001), Food industries (FSSC 22000). 
6309991731 №16691

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

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

SOMEWHERE ELSE

ОБРАБОТКА ЛОГО, 
Цена US$ 2.22, Зипкод 40023, изработ-
ка на флаери, обработка на снимки по 
поръчка на клиента +359895685961 
№16697

УСЛУГИ 
Търся

ТЪРСИ ЖЕНА- ЦЕЛ БРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Финансово 
обезпечен, сериозен господин търси 
дама за брак.... 7738959620 №16693

МЪЖ ОТ ЧИКАГО, 

Цена US$ 0000, Зипкод 60601, Мъж от 
Чикаго на 49 г търси своята половин-
ка aleko_todorov@abv.bg 0000000000 
№16699

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2007 VOLVO VNL, 

Цена US$ 14,000.00, Зипкод 60193, 
2007 volvo vnl. D12 engine, automatic 
transmision.1150000miles 14000$ 
7085069085 №16677

53 VANGUARD -2015 , 

Цена US$ 15,000.00, Зипкод 60008, i am 
selling 2015 dry van Vanguard trailer is 
good condition if need more info tel 847 
254 2504 8742542504 №16694

53 VANGUARD -2015 , 

Цена US$ 15,000.00, Зипкод 60008, i am 
selling 2015 dry van Vanguard trailer is 
good condition if need more info tel 847 
254 2504 8742542504 №16696

2007 VOLVO SEMI, 

Цена US$ 13,000.00, Зипкод 60193, 
2007 volvo semi, d12 engine, automatic 
transmision, 1150000 miles. 7085069085 
№16698

AUDI A6, 

Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60656, 
Продавам Audi A6 2002г. Отлично 
състояние, изгодна цена. $ 1,500.00 
77362002717735755655 №16701

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

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

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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П
опфолк певицата Каме-
лия зарадва феновете си, 
публикувайки в профила 
си в Instagram гореща 
снимки по бански.

„Страхотна си“, „Бо-
гиня“ и „Фантастична жена“ са само 
част от коментарите под кадъра, който 
събра хиляди лайкове за отрицателно 
време.

Няколко дни по-рано Камелия публи-
кува друг кадър със същия тоалет.

48-годишната певица е в много добра 
форма, която поддържа със здраво-
словно гладуване (intermittent fasting), 
което прави един път седмично, за да 
прочисти организма си и да забърза 
метаболизма.

Преди известно време изпълнител-
ката довери, че е сменила хранител-
ния си режим заради натоварения си 
ритъм. Ocвeн чe дocĸopo бe мeнтop във 
фopмaтa „Глacът нa Бългapия”, Kaмeлия 
paбoти и пo двa нoви пpoeĸтa.

Haтoвapeнaтa й пpoгpaмa нe й пoз-
вoлявaшe дa cпopтyвa aĸтивнo, зaтoвa 
изпълнитeлĸaтa нa „Лyдa пo тeбe” e 
взeлa cпeшни мepĸи oтнocнo мeнютo cи.

„Глeдaм
дa ce xpaня пpaвилнo 

и здpaвocлoвнo
тaĸa чe дa нe пpeяждaм и дa нe нaтpyп-
вaм излишни ĸилoгpaми. Taйнaтa нa 
ycпexa e в тoвa, чe ce xpaня пo мaлĸo, нo 
чecтo”, paзĸpи pycaтa фypия, цитирана 
от „България днес“.

Kaĸтo нeвeднъж e cпoдeлялa, 
Kaмeлия зaлaгa пoвeчe нa cвeжитe 
и пpecни плoдoвe и зeлeнчyци и ce 
oпитвa дa нe cлaгa и зaлъĸ oт бъpзитe и 

вpeдни xpaни в ycтaтa cи. E, paзбиpa ce, 
тя cъщo e чoвeĸ и нищo чoвeшĸo нe й e 
чyждo.

Изпълнитeлĸaтa пpeгpeшaвa 
eдинcтвeнo пo ĸyпoнитe c любимия cи 
Цвeтин, ĸoгaтo и двaмaтa нe ce cдъpжaт 
и cи пийвaт пoдoбaвaщo. Kaми чecтo 
e ĸaзвaлa, чe e oт мaлĸo и нapoднo 
гpaдчe, ĸaтo ce e нayчилa дa цeни 
бългapcĸитe тpaдиции и oбичaи.

Paзбиpa ce, тe вĸлючвaт пивĸo винцe, 
paĸийĸa, тypшийĸи и вcяĸaĸви дpyги 
ĸyлинapни изĸyшeния.

Наскоро Камелия блесна на партито 
на Емилия и Жорж Башур, което два-
мата организираха, за да отпразнуват 
годишнината си.

Камелия зарадва феновете си 
с идеална форма

Заради натоварения си ритъм певицата смени диетата
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Д а се изхранят милиарди земляни или да се 
води борба с климатичното затопляне? За 
да не се изправим един ден пред подобна 

дилема, е нужно да преосмислим използването 
на Земята и хранителните си навици, предупре-
ди Междуправителствената експертна група по 
климатичните промени.

В специален доклад, представен в Женева, 
експерти на ООН по климата пледират в полза на 
бързи действия срещу деградацията на почвата, 
прахосването на храни и ефекта от парниковите 
емисии в селскостопанския сектор.

Заключенията са, че сегашното използване на 
Земята не може да бъде подкрепено и допри-
нася за климатичното затопляне. Земите са под 
нарастващото влияние на човешката дейност, а 
климатичното затопляне оказва допълнителен 
натиск.

Експерти призоваха за 
рационално използване на Земята

Климатичните промени и прекомерният 
риболов повишават нивата на токсичния 
живак в треската и рибата тон. Това може 

да доведе до неврологични смущения при деца 
и бебета, чиито майки са консумирали рибни 
продукти през бременността.

За приблизително три десетилетия концентра-
цията на метилживак – органично съединение, 
способно да причини сериозни поражения 
върху мозъка и нервната система, се е повишила 
с 27 процента при треската и с 23 процента при 
рибата тон, обитаващи залива на Мейн в Атлан-
тическия океан, съобщават авторите на изслед-
ване от Харвардския университет.

На бременните жени отдавна се препоръчва 
да избягват консумацията на риба меч и акула 
заради повишените нива на живак. Треската 
обаче е сред рибите, които здравните власти на 
САЩ препоръчват като източник на хранителни 
вещества и протеини, подпомагащи развитието 
на децата.

Увеличава се живакът 
в рибите

С
ъздателите на телевизи-
онния сериал „Игра на 
тронове” Дейвид Бениоф 
и Дан Уайс сключиха до-

говор със стрийминг платформата 
„Нетфликс“ за написването и засне-
мането на нови филми и сериали.

„Радостни сме, че ще работим с 
прочути разказвачи като Бениоф 

и Уайс – заяви Тед Сарандос от 
„Нетфликс“. – Те са много креативни 
и забавляваха зрителите в целия 
свят със своите епични истории. 
С нетърпение очакваме да видим 
какво ще донесе на абонатите ни 
тяхното въображение.”

„Имахме чудесно партньорство 
с телевизия НВО в разстояние на 

повече от 10 години – се казва в 
комюнике на Бениоф и Уайс. – При-
знателни сме на всички нейни слу-
жители, че имахме възможност да 
се чувстваме като у дома. Нетфликс 
обаче създаде нещо впечатляващо 
и невиждано. Поласкани сме, че ни 
поканиха да се присъединим към 
тях.”

З
ейн Малик обяви 
за продан нюйорк-
ския си апартамент 
за 10,8 милиона 

долара.
Двадесет и шест го-

дишният певец продава 
луксозното си жилище една 
година след като го купи и 
седем месеца след като се 
раздели с приятелката си 
Джиджи Хадид.

Впечатляващият дом се 
намира близо до апар-
тамента на Джиджи в Ню 
Йорк.

Домът на Зейн включва 4 
спални и 4 бани и се поме-
щава в построена през XIX 
век сграда на бивш завод за 
производство на коприна. 
Жилището е със сводести 
тавани, трапезария и голя-
ма тераса на покрива.

Малик продава също 
бунгалото си в Бел еър 
в Лос Анджелис за 3,1 
милиона долара. По-рано 
той довери, че напуска 
Лос Анджелис, защото там 
прекалено често участвал в 
партита.

Създателите на „Игра на тронове“ 
сключиха договор с „Нетфликс“

Зейн Малик продава апартамент 
за 10 млн. долара

Г
уинет Полтроу подтикна-
ла бившия си съпруг Крис 
Мартин да се събере с Дакота 
Джонсън. Смята се, че фронт-

менът на „Колдплей” е преосмислил 
връзката си със звездата от „Петде-
сет нюанса сиво”. Те се разделиха 
през юни, след като се срещаха от 20 
месеца. Сега става ясно, че всъщност 
Гуинет, която има 15-годишна дъще-
ря Епъл и 12-годишен син Моузес от 
Крис, е подтикнала бившия си съ-
пруг да даде нов живот на връзката 
си с Дакота.

Четиридесет и шест годишната 
Полтроу, която сега е омъжена за 
Брад Фалчук, и 42-годишният музи-
кант останаха добри приятели след 
развода си през 2016 г. Те взаимно се 
подкрепят в новите си романтични 

връзки, а Крис дори се присъедини 
към Гуинет, децата им и новия й 

съпруг за ваканция по време на ме-
дения месец след сватбата й с Брад.

Гуинет Полтроу – сватовница
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Учени от Калифорнийския университет в 

Бъркли и университета Тулейн в Ню Орли-

ънс заключиха, че древните маи са били 

по-войнствени и по-кръвожадни, отколкото се 

смяташе досега. По време на сражения те опожа-

рявали цели градове с мирни жители.

Специалистите попаднали на дебел слой дър-

вени въглища, които датират от 697 г. и са харак-

терни за умишлено предизвиканите пожари. По 

мнението на археолозите слоят се е образувал, 

когато градът на маите Вицна на днешната тери-

тория на Гватемала бил нападнат. По време на 

нападението била използвана тактика, свързана 

с палежи. При това били опожарени плодородни 

земи и това имало своето въздействие върху 

възможностите за прехрана на жителите на 

града.

Предполага се, че когато разцветът на култу-

рата на маите достигнал своя пик преди 1500 

години, военни действия се водели изключител-

но между конкуриращи се династии.

Град в Мисисипи постави нов рекорд на 

Гинес по едновременно ядене на диня. 

По случай 50-годишнината на местния 

фестивал на динята 754 души са се включили в 

едновременното похапване на плода с цел да 

подобрят досегашното постижение.

В инициативата са се включили както местни 

жители, така и гости от други градове, сред които 

Лас Вегас и Ню Йорк.

Предишният рекорд за едновременно ядене 

на диня е поставен с участието на 259 души.

Динята е изключително подходяща за отслаб-

ване. Съдържа полезни вещества, като лесно-

усвоими въглехидрати, белтъчини, витамин С, 

витамин В1 и В3, фолиева киселина, магнезий, 

калий, желязо, фосфор и деветдесет процента 

вода. В 100 грама диня се съдържат само 30 

калории.

Рекорд за ядене на диня

Маите са били войнствени 
и кръвожадни

П
евицата Лана дел Рей 

обяви, че е създала нова 

песен, в която се говори 

за Америка без масови 

стрелби и убийства.

Парчето се нарича Looking for 

America (което в буквален превод 

означава „В търсене на Америка”). 

Част от текста гласи: „Търся все 

още моята визия за Америка. Една 

Америка без огнестрелни оръжия, 

в която знамето може да се вее 

свободно. В която да няма бомба в 

небето. В която има само фойер-

верки.” Лана дел Рей пее този 

текст, акомпанирана на китара 

от продуцента си Джак Антоноф 

във видео, качено в акаунта й в 

инстаграм.

„Знам, че не съм политик и не се 

стремя да стана, така че извинете 

ме, че имам мнение. Но след всич-

ки тези стрелби, които се случиха 

една след друга през последните 

дни и които ме разтърсиха дълбо-

ко, искам просто да публикувам 

това видео”, казва Лана в текст към 

клипа.

Б
елгиец от град Лиеж, който 

случайно купил картина 

от Рембранд за 500 евро, я 

предлага на търг, от който 

може да спечели 30 милиона евро.

Преди десет години мъжът 

случайно срещнал в бара човек, 

затънал в дългове, и решил да му 

помогне финансово. Той купил 

от него невзрачна картина за 500 

евро. След време по настояване на 

негови приятели той я показал на 

експерти. Оказало се, че благород-

ният му жест се е отплатил. Мъжът 

станал собственик на картината на 

Рембранд „Портрет на Исус”, който 

може да му донесе 60 хиляди пъти 

по-висока сума, от тази, за която е 

закупил платното.

Изданието отбелязва, че след 

продажбата на картината добрият 

самарянин възнамерява с част от 

парите да подпомогне любимия си 

футболен клуб.

Лана дел Рей пее 
за Америка без стрелби

Картина на Рембранд, 
купена за 500 евро, донесе 
печалба от 30 милиона

„Приятели“ е най-стриймваният 
сериал във Великобритания

Н
ай-стриймваният 

телевизионен сериал 

във Великобритания за 

втора поредна година е 

„Приятели“, оповести британският 

медиен регулатор „Офком“.

„Приятели“, чийто първи епизод 

бе излъчен през 1994 г., а послед-

ният му епизод – преди 15 години, 

сега е достъпен на стрийминг 

платформата „Нетфликс“. На този 

сериал се падат около 2 процента 

от общите стриймвания, отбеляза 

„Офком“.

През миналата година в. „Ню 

Йорк таймс” съобщи, че „Нетфликс“ 

е платила 100 милиона долара за 

правата да продължи предлагане-

то на „Приятели” като стрийминг 

услуга до края на 2019 г.

На второ място е сериалът на 

Амазон „Гранд тур” (The Grand 

Tour). В челната петица са също 

други три сериала, предлагани от 

„Нетфликс“ – „Ти”, „Добро място” и 

„Бруклин 9-9”.

Във Великобритания има 19,1 

милиона абонати за стрийминг 

услуги, като „Нетфликс“ е най-попу-

лярната стрийминг платформа.
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Китайският луноход „Юйту-2”, който е състав-
на част от кацналия на 3 януари на обра-
тната страна на Луната апарат „Чанъе-4”, 

за 7 месеца работа на естествения спътник на 
Земята измина 271 метра.

Автоматичният спускаем модул „Чанъе-4” и лу-
ноходът „Юйту-2” преминаха в спящ режим след 
приключването на поредния лунен ден, който е с 
продължителност около 14 земни денонощия.

Денем луноходът се придвижвал по зададе-
ния маршрут, изпълнявал задачи, свързани със 
сондиране на местността, изследвал структурата 
на грунта и местното ниво на излъчваната от 
звездите неутронна радиация.

В съобщението се казва, че „Чанъе-4” и „Юйту-
2” са в нормален работен режим.

Китайски луноход измина 
271 метра на Луната

Кетогенната диета, която напоследък стана 
любима на знаменитости от калибъра на 
Ким Кардашиян, Гуинет Полтроу и Холи 

Бери, може да се окаже опасна за здравето.

Наричаната също кетодиета е характерна с 
това, че е нисковъглехидратна и богата на маз-
нини. Тя предполага отказ от бобови и пълно-
зърнести продукти, както и от някои зеленчуци. 
В същото време се препоръчва консумацията на 
тъмен шоколад, мазнини, авокадо и орехи.

Но професорът от Нюйоркския университет 
Шивам Джоши не е убеден в полезността на 
подобен хранителен режим, който според него 
може да се окаже опасен за здравето. „Аз защита-
вам нерафинираните въглехидрати, плодовете, 
зеленчуците, всички зърнени продукти, бобови-
те като лещата и др. Това са едни от най-полезни-
те хранителни продукти на планетата!”

Кетогенната диета е 
опасна за здравето

К
астинг режисьорът Дейвид 
Рубин е новият президент 
на американската Акаде-
мия за кинематографично 

изкуство и наука, която присъжда 
водещите филмови отличия в света 
– наградите „Оскар”.

Рубин е първият кастинг режи-
сьор, избран на поста. Той насле-
дява оператора Джон Бейли, който 
изпълняваше длъжността от август 
2017 г.

Дейвид Рубин е кастинг режи-
сьор на над 100 продукции. Той 
поема поста в момент, в който 
американската киноакадемия 
продължава да полага усилия за 
разнообразяване на членството си 
и повишаване на гледаемостта след 
рекордно нисък зрителски интерес 
към наградите „Оскар” през по-
следните две години. Следващата 
церемония за водещите филмови 
отличия ще бъде организирана на 9 
февруари 2020 г.

Е
два девет процента от 
британците се определят 
като „извънредно щастли-
ви”. Какво би направило 

жителите на Острова по-доволни 
от живота? Отговор на този въпрос 
дава ново проучване.

Допитването, обхванало 2000 
души, показва, че една трета от тях 
биха се почувствали по-щастливи, 
ако моретата и океаните бъдат по-
чистени от пластмасови отпадъци.

Други признават, че за доброто 
им настроение би било достатъч-
но Доналд Тръмп да се оттегли от 
поста си, „Брекзит“ да бъде отменен 
или по-добри хора да управляват 
водещите страни в света.

Британците споделят, че нивата 
им на щастие биха се повишили, 
ако получават подаръци, ако кожа-

та им постоянно изглежда добре, 
ако някой друг предложи да готви 

вместо тях, ако летата бъдат по-
дълги, а зимите – по-топли.

Дейвид Рубин – президент 
на „Оскарите“

Британците ще са по-щастливи 
без Тръмп и „Брекзит“

С
лужители в сортиращ 
център за отпадъци в 
калифорнийския град 
Хумболт спасиха изхвър-

лена на боклука кутия за обувки, 
съдържаща всички спестявания на 
собственика й – 23 хиляди долара.

В центъра се получило обаждане 
от страна на разсеяния гражда-
нин. Той разбрал, че е изхвърлил в 
кофата грешната кутия и побързал 
да позвъни на сортировачите. 
Служителите били предупредени 
да внимават, когато изведнъж на 
конвейера се появил описаният 
предмет сред останалите стотици 
килограми отпадъци.

Наблюдателен работник зърнал 

кутията на сортировъчната линия и 
я прибрал. Собственикът на кутия-
та, който се оказал от град Ашланд, 

щата Орегон, и неговото семейство 
посетили сортировъчния център и 
получили обратно парите си.

23 000 долара изхвърлени
в кутия за обувки
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Компания за секс играчки предлага нова 
серия продукти, които променят цвета си в 
зависимост от степента на възбуда.

Играчките хамелеони могат да бъдат из-
ползвани както за самозадоволяване, така и в 
разгорещен полов акт. Продуктите от серията 
са оборудвани с технология, която реагира на 
промени в телесната температура.

Отчитайки повишена възбуда, новите секс 
играчки променят цвета си, сигнализирайки на 
партньорите, че „натискат правилния бутон”.

От компания „Лавхъни”, която предлага серия-
та, отбелязват, че 80 процента от клиентите им са 
двойки, които искат да повишат „сексуалното си 
щастие” и да разнообразят половия си живот.

Фирмата предлага четири секс играчки, които 
променят цвета си – зърносмукачи, любовни 
пръстени в три размера за пениси, дилдо и 
анални тапи.

Мълния предизвика експлозия на тоалетна 
чиния в дома на Мерилу Уорд в град Порт 
Шарлот, щата Флорида.

Собственичката на къщата чула силен гръм 
откъм двора, след като мълния поразила 
септичната яма. След попадението се взривила 
тоалетната чиния на г-жа Уорд, която е вътре в 
дома й. „Когато влязох в помещението, се оказа, 
че санитарният фаянс лежи на пода, раздробен 
на парчета. Отломките бяха изхвърчали навсякъ-
де”, оплака се домакинята.

По нейните думи мълнията повредила ВиК ин-
сталацията в дома й и разрушила септичната яма 
в двора. Мерилу се счита за късметлийка за това, 
че никой не е ползвал тоалетната по това време. 
Водопроводчик, който бил повикан да поправи 
нанесените щети, заявил, че мълнията е възпла-
менила натрупания в септичната яма газ метан, 
който е предизвикал експлозията в тоалетната 
на дома.

Мълния взриви 
тоалетна чиния

Секс играчки 
с променящ се цвят

„Дженифър Лопес отвя Ан-
талия като буря”, пишат 
турски медии по повод 
концерта на звездата в 

курорта Белек.
Концертът на Джей Ло в турския 

средиземноморски окръг бе част 
от турнето й It’s My Party, а в Турция 
тя пристигна от Москва.

Между седем хиляди турски лири 
(1130 евро) за правостоящи и 50 
хиляди евро за ложа бе цената за 
вход на концерта в луксозния хотел 
в Белек.

Общо 28 ложи са били отделени 
за събитието, като една от тях е 
била предназначена за специален 
гост на Лопес, както се предполага 
за американската риалити звезда 
Ким Кардашиан. Тя обаче така и не 
дошла в Анталия.

Минути преди концерта пред 
хотела се извиха дълги опашки от 
автомобили. „Много щастлива съм, 
че съм в Турция, в Анталия, че ще 
направя концерт тук”, заяви латино-
американската поп звезда, отбе-
лязвайки, че отдавна не е идвала в 
страната.

Ж
ителите на баварския град Аугсбург са 
започнали масово да подават сигнали 
в полицията заради шумен секс на 
таралежи.

Възмутените германци си мислели, че страст-
ните стенания се носят от шумни съседи или от 
ранени животни. В град Каменц в Саксония на 
пожарникарите им се наложило да разрежат с 
ножици контейнер за изхвърлени дрехи, в който 
се отдала на шумен секс двойка таралежи.

Блюстителите на реда си признали, че често 
получават подобни обаждания от страна на граж-
даните през летните месеци.

По думите не ветеринари от мюнхенския уни-
верситет „Лудвиг и Максимилиан” чифтосването на 
бодливите бозайници може да продължи с часове. 
При това самците шумят повече от самките. Жи-
вотните издават разнообразни внуци в брачния 
период – съскат, ръмжат, даже крещят. Той продъл-
жава от април до началото на септември.

Шумен секс на таралежи 
в Германия

Астрономи откриха древни 
масивни галактики

С 
помощта на мрежата от ра-
диотелескопи АЛМА (ALMA 
- Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array) в Чили 

астрономи откриха около 40 много 
древни масивни галактики, известни 
също като „черни” галактики, които 
са се образували по-малко от 2 ми-
лиарда години след Големия взрив.

„За пръв път откриваме толкова 
голяма популация галактики, дати-
ращи от първите 2 милиарда години 
от съществуването на Вселената, 
която се е формирала преди 13,7 
милиарда години – заяви ръково-
дителят на изследването Тао Ван от 
университета в Токио и Френския 
комисариат по ядрена енергия. – 

Това не съответства на сегашните ни 
теоретични модели за този период 
от еволюцията на Вселената.”

„Черните” галактики са невидими 
за космическия телескоп „Хъбъл”, 
който изпраща снимки от близо 
30 години и изследва дълбините 
на Вселената, позволявайки да се 
надникне в миналото.

Дженифър Лопес 
отвя Анталия



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

С
лънце, палми, изумру-
дена вода… Не, това 
не е Лазурният бряг, 
а германският остров 
Майнау на Боденското 
езеро. По площ той е 

приблизително толкова голям, колкото 
Ватиканът. Ежегодно островът се посе-
щава от близо 1,2 млн. души – любители 
на екзотични растения, на пеперуди и 
паркове. В Германия Майнау е известен 
като „острова на цветята“. Благодарение 
на мекия климат по тези места виреят 
растения, които са характерни за Сре-
диземноморието и субтропическите 
климатични пояси. Около 500 различни 
вида дървета и храсти могат да се на-
блюдават на острова. А през пролетта 
тук цъфтят безброй лалета, нарциси и 
зюмбюли.

„Съперниците” 
на Майнау

Боденското езеро се намира в под-
ножието на Алпите на границата между 
Германия, Австрия и Швейцария. В 
него има около 15-ина острова. Освен 
Майнау особено известен е монашески-
ят остров Райхенау, който е в списъка 
на световното културно наследство 
на ЮНЕСКО, както и остров Линдау с 
неговия старинен център.

Майнау има богата и дълга история. 
Нека започнем с това, че неговите вла-
детели често са се сменяли. През 1928 
г. той е наследен от шведското кралско 
семейство, а сега принадлежи на фонд, 
основан от граф Ленард Бернадот 
(1909-2004) – син на принц Вилхелм 
Шведски и руската велика княгиня Ма-
рия Павловна – внучка на Александър 
Втори.

На остров Майнау днес има бароков 
дворец и часовникова кула от XVIII век, 
издигнати на мястото на средновеко-
вен замък от времето, когато Майнау е 
бил владение на Тевтонския орден. По 
времето на Наполеон през 1806 година 
орденът е бил разпуснат, а тамошните 
владения на рицарите тевтонци преми-
нават към току-що създаденото Велико 
херцогство Баден.

След края на монархията през 1918 
година островът остава собственост на 
херцогство Баден. След известно време 
той е наследен от Виктория Баденска, 
съпругата на шведския крал Густав V. 
След нейната смърт Майнау преминава 

в ръцете на нейния син – Вилхелм 
Шведски, а той го поверява на сина 
си граф Ленард Бернадот през 
1932 година.

Дворцовата фасада и досега 
е украсена с герба на един от 
тевтонските велики магистри – 
Клеменс Август Баварски (1700-
1761). В продължение на повече от 
пет века на острова се е намирала 
администрацията на германския 
духовен рицарски орден.

Макар островът да става собственост 
на шведското кралско семейство едва 
в началото на ХХ век, шведите оста-
вят свои следи по тези места още по 
времето на Трийсетгодишната война. 
Напускайки Майнау през 1649 година, 
те вземат със себе си и множество 
ценности. А тази наблюдателна кула се 
нарича „шведската“.

Райски условия 
за живот

Ако посети Майнау, човек непре-
менно трябва да се отбие в Дома на 
пеперудите, който е втори по площ в 
Германия. Там могат да се наблюдават 
редки видове от цял свят и предимно 
от Южна Америка. Всяка седмица на ос-

трова пристигат десетки пратки с редки 
екземпляри от Коста Рика, Великобри-
тания и Холандия. А местните видове 
се радват на райски условия за живот. 
Първите следи от човешки живот на 
остров Майнау датират от третото 
хилядолетие преди новата ера, за което 
свидетелстват останките от наколни 
жилища, открити край бреговете. На ос-
трова има и реконструкция на наколно 
селище от бронзовата епоха, което е 
част от световното културно наследство 
на ЮНЕСКО.

През лятото на т. нар. Средизем-
номорска тераса човек може да се 
полюбува на екзотични видове палми 
и растения като алое вера, кактуси, 
бугонвилии и хибискуси.

Входът към острова е отворен 365 
дни от годината от изгрев до заник 
слънце. Ако планирате посещение там, 
е добре да се съобразите с многоброй-
ните мероприятия по всяко време на 
годината – от концерти и курсове за 
цветари до кулинарни състезания.

Остров Майнау днес е една от основ-
ните забележителности на Боденското 
езеро. Входът за това райско място не 

е съвсем евтин. Децата до 12-годишна 
възраст не плащат за билет. В основ-

ния сезон учениците и студентите 
плащат по 12,50 евро, а възрастни-
те по 25 евро. Семейство от двама 
родители и неограничен брой деца 
до 15-годишна възраст влизат за 

43,50 евро. За паркинг се плащат по 
пет евро.

Майнау – островът на 
цветята и пеперудите

Той е голям почти колкото 
Ватикана, всяка година го 
посещават 1,2 млн. души
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