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Сещате ли се за онези данни от НАП, 
които изтекоха – буквално на цялата 
държава – на граждани, на фирми? 
Вероятно и вашите са сред тях. Да бъде 
хакната цялата държава е възможно само 
в България. Но за да не се случва пак, 
правителството създава Съвет по кибер-
сигурността. И кой ще го оглави според 
вас? Другарката Марияна Николова – си-
гурно не се сещате за нея. Тя е спряганата 
за любовница на Валери Симеонов, която 
го наследи на поста като вицепремиер, 
отговарящ за българите в чужбина и 
демографската  криза. И да, не я позна-
вате като експерт по киберсигурност. Но 
жената знае откъде да си включи лаптопа.

“Аз в рамките на администрацията, 
в която съм работила, съм преминава-
ла през различни обучения. Как да не 
разбирам от компютри? Всеки държавен 
служител трябва да разбира.” Това каза 
Марияна Николова в ефир на проправи-
телствената Нова телевизия. И обясни, че 
лично премиерът Борисов й предложил 
тази длъжност. Жената обясни по теле-
визора, че имала сертификат ITcard, от 
което всички трябваше да се впечатлим 
и успокоим, че личните ни данни повече 
няма да изтичат. Но ако потърсите в гугъл 
какво е Itcard, ще установите, че за него 
не се изисква “посещение на компютърни 
курсове” и че той сертифицира успеш-
ното ползване на Internet & E-mail, Word, 
Excel

PowerPoint и други подобни програми. 
Напълно достатъчна квалификация за 
човека, който ще отговаря за киберсигур-
ността на България.

Съветът сега ще изготвя стратегия и 
законови промени, като първо ще се 
фокусира, по думите на Николова, върху 
по-строги наказания за такива престъпле-
ния. Не знам само какво е наказанието 
за престъплението да назначаваш пълни 
некадърници на такива постове. Всъщ-
ност наказанието е за всички нас, които 
си ги избираме и ги търпим.

Според “Ню Йорк таймс” някои амери-
кански експерти, които следят отблизо 
дейността на Русия, са заявили, че кибе-
ратаката срещу Националната агенция по 
приходите в България напомня запазена-
та марка на операция на руското военно 
разузнаване ГРУ. 

„Макар да е ентусиазиран член на 
НАТО, България има слаба киберзащита, 
вероятно най-слабата в Алианса”, заявява 
пред изданието адмирал Джеймс Ставри-
дис, бивш военен командир в Северноат-
лантическия пакт.

„Значителна киберкриминална 
активност, включително спонсорирана 
от руската държава, е широко разпрос-
транена”, допълва Стваридис, който 
отбелязва, че всяка стена е толкова силна, 
колкотo е най-слабата й брънка, и че 
съществуват притеснения за възможно 
проникване в инфраструктурата на НАТО 
чрез България.

„Ню Йорк таймс” напомня, че изтеклите 
данни са били разпратени до медиите 
от руски имейл, и то по времето, когато 
България е сключвала сделка със САЩ за 
обновяване на своята военна авиация с 
изтребителите F-16.

И като стана въпрос за самолетите 
– нали вече е ясно как точно България 
ще успокои гнева на Руския, че купихме 
натовски изтребители за армията ни? 
С милиарди, разбира се, и още повече 
енергийна зависимост от Москва – Бълга-
рия пак ще строи АЕЦ “Белене”, а руската 
“Росатком” изглежда от сега фаворит да 
спечели (повече на страница 5).  

Междувременно два кремълски вест-
ника излязоха с язвителни коментари 
към България по повод закупуването на 
американските изтребители F-16 и пре-
написването на учебниците по история в 
частта им за комунизма. Но братушките 
да не се безпокоят – на тях ще продължа-
ваме да изсипваме милиарди за проекти, 
които ще са готови някога в бъдещето и 
неясно дали са ни необходими. А иначе 
ще е много притеснително, ако АЕЦ 
“Белене” се строи от същата компания, 
отговаряла за “Чернобил”, а процесът 
е наблюдаван от някой правителствен 
експерт като Марияна Николова с онлайн 
сертификат. Както се казваше в сериала 
на НВО – Not great, not terrible. Направо 
се е horrible.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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П
ътищата в две области 
в България попаднаха 
сред петте най-смър-
тоносни в Европейския 
съюз. По данни на евро-
пейската статистическа 

агенция Евростат през 2016 г. в Севе-
розападна България на 1 млн. жители 
са станали жертви на 153 катастрофи с 
фатален край. Така регионът се нарежда 
на първо място по този показател.

На пето място в негативната класа-
ция попада Северен Централен район, 
където произшествията със загинали са 
132 на 1 млн. души население. Между 
двата региона се нареждат области в 
Португалия, Белгия и Гърция.

България е на първо място в ЕС и по 
катастрофи с жертви, в които участват 
само автомобили. 

Те са общо 64 на 1 млн. 
души население

Статистиката за 2016 г. показва, че 
подобен тип произшествия са три пъти 
повече спрямо средното ниво за Евро-
пейския съюз.

Интересни са данните на Евростат за 
инцидентите с мотоциклетисти. Според 

тях в България не е имало нито една 
катастрофа с мотоциклетист, която да е 
завършила със смъртен случай.

Броят на смъртните случаи в пътно-
транспортни произшествия в Европей-
ския съюз през 2017 г. е около 25 000, 
или по 50 на 1 млн. жители, сочат данни 
на Евростат. Сред фаталните случаи

най-голям е делът на 
пътници и шофьори

на леки коли (46%), следвани от пеше-
ходци (21%), мотоциклетисти (15%), 
велосипедисти (8%) и други форми на 
транспорт.

Делът на жертвите при автомобилни 
катастрофи в България е шест пъти 
по-голям дял от страната с най-малко 
загинали – Малта (11 на 1 млн. жители 
също за 2016 г.). Средният дял за Евро-
пейския съюз е 23 фатални случая.

Смъртните случаи сред пешеходци в 
Румъния са най-много (37 на 1 млн.), а 
най-малко са в Дания (3).

Гърция има най-висок дял смъртни 
случаи, свързани с мотоциклетни ката-
строфи – 20 на 1 млн. през 2017 г.

Само през юни в България са загина-
ли 57 души в катастрофи, а 369 са били 

ранени по данни на КАТ. Статистиката 
показва, че броят на жертвите нараства 
спрямо миналата година.

Едни от основните причини за теж-
ките инциденти според полицията са 
неспазване на предимство, навлизане 
в лентата за насрещно движение и 
несъобразената скорост. Като послед-

ствие от несъобразената скорост е вече 
изгубване на контрол върху пътното 
превозно средство.

Статистиката сочи, че едва 15% от 
българите ползват колан на задната 
седалка на автомобила. Останалите 85% 
смятат, че това не е нито важно, нито 
задължително.

Български пътища в топ 5 
на най-смъртоносните в ЕС
Страната е на първо място по брой на жертви при катастрофи
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С
едем са кандидатите за 
стратегически инвес-
титор в строежа на 
АЕЦ „Белене”, съобщи 
министърът на енергети-
ката Теменужка Петкова. 

Сред тях са руската държавна компания 
„Росатом”, китайската CNNC, както и 
консорциум с участието на фирма, смя-
тана за свързана с бизнесмена Христо 
Ковачки.

Оферти са подали „Росатом” чрез 
дъщерната си компания „Атоменер-
гопром”, китайската национална компа-
ния CNNC,

„Хидроатомна корпорация” – Южна 
Корея, „ИПК и УП България” ЕООД, „Бек-
трон Лиаз Техническо инженерство” 
– Германия, консорциум „Електроцен-
трала Белене” – участват „Груп интерне-
шънъл” – България, и чешка компания 
и консорциум „АЕЦ Белене” – България 
– участват „Атоменергоремонт”, „Гранд 
енерджи”, ТЕЦ „Марица 3”.

Две компании са подали оферти за 
доставка на оборудване – френската 
компания “Фраматом” и американската 
“Дженерал електрик”. Четири са кан-
дидатите за участие като миноритарни 
собственици и купувачи на електрое-
нергия от централата – „Юропиън трейд 

ъв енерджи”, „Гранд енерджи дистрибю-
шън” ЕООД (и двете близки до Ковач-
ки), „Атоменергоремонт” и Северна 
Македония.

Предстои офертите да се анализират 
и отсеят. Комисия към Министерство-
то на енергетиката ще отсее първо 
седемте предложения за стратегическа 
инвестиция и

ще прецени кои от 
претендентите ще влязат 

в кратък списък
с кандидати, с които държавата да 
започне преговори и да поиска обвърз-
ващи оферти, стана ясно от думите на 
Теменужка Петкова.

Кандидатите за миноритарен дял, за-
купуване на електроенергия и доставка 
на оборудване също ще бъдат подре-
дени, след което ще бъдат представе-
ни на кандидатите за стратегически 
инвеститор, с които ще бъдат водени 
преговори, за да преценят те с кого 
биха работили.

Обявеното намерение на правител-
ството е проектът да се осъществи 
изцяло на пазарен принцип – без 
договори за задължително изкупуване 
на електроенергията от българската 
държава, без преференциални цени 

за изкупуването й, без договори за 
разлика, без предоставяне на държавни 
и на корпоративни гаранции или други 
непазарни механизми за гарантиране 
на инвестицията. Двама от кандидатите 
за стратегически инвеститор - „Росатом” 
и CNNC, вече обявиха, че

не харесват сегашната 
пазарна рамка на проекта
и ще разчитат на някакъв вид държавна 
подкрепа от България за реализацията 
му, ако бъдат избрани за инвеститори.

Петкова коментира, че „едни от 
световните лидери в изграждането и 
доставките на ядрено оборудване са 
заявили интерес”. „Имаше много скеп-
тицизъм към процедурата, но с тези 
заявки, надявам се, че той е разсеян”, 
коментира още енергийният министър. 
„Процедурата е достатъчно гъвкава 
за преговори”, припомни Петкова и 
отбеляза, че голяма част от заявилите 
интерес работят по съвместни проекти 
в целия свят и това е заявка за успешно 
приключване на ядрения проект.

Седем са кандидатите за стратегически инвеститор в централата

Русия, Китай и Ковачки искат 
да строят АЕЦ „Белене“

Теменужка Петкова
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Д
ва тежки криминални ин-
циденти белязаха послед-
ните дни. В четвъртък край 
сливенското село Сотиря 
бе открито изнасилено и 
пребито до смърт 7-годишно 

момиче. Няколко дни по-късно в бли-
зост до софийското село Негован бяха 
намерени разчленени тела.

За първото престъпление бе задър-
жан и обвинен 21-годишен мъж от 
същото село. Прокуратурата обяви, че 
той е направил пълни самопризнания. 
Мъжът бе заловен след преследване с 
полицията в покрайнините на селото и 
бе прострелян, след като се опитал да 
избяга. В момента той е под наблюде-
ние в сливенската болница.

Прокуратурата повдигна 
три обвинения

на 21-годишния мъж – за убийство по 
особено жесток начин на непълнолетно 
лице, за изнасилване и за блудство.

Мартин Трифонов е разказал с 
подробности извършеното от него и 
какво точно се е случило. Адвокатът 
призна, че става въпрос за смразяващи 

детайли за престъплението и отказа да 
ги коментира.

Мартин казал, че осъзнава какво е 
направил, че съжалява. Той обяснил, че 
по време на престъплението бил пиян – 
първо пил ракия, после бира.

Всичко, което заподозреният е раз-
казал, тепърва ще бъде проверено. За 
целта ще бъде проведен

следствен експеримент 
на мястото на 

престъплението
Междувременно в Спешния център 

на сливенската болница започна про-
верка заради близките на момиченцето, 
което твърдят, че спешните медици не 
са действали адекватно и не са оказали 
никаква помощ на детето.

По случая с откритите разчленени 
тела край село Негован все още няма 
задържан, а полицията призова хората, 
които имат някаква информация за 
престъплението, да й съдействат.

Труповете, открити в няколко чувала 
и бидони, все още не са идентифици-
рани. Според данни от разследващите 
те са на мъж и жена, вероятно баща и 

дъщеря. Предполага се, че са били за-
стреляни, преди да бъдат разчленени.

Една от версиите, по които работи 
разследването, е, че вероятно жертвите 
са убити от близък човек, защото няма 
данни за издирвани хора с този профил. 

От полицията молят гражданите, ако 
имат липсващ от месеци съсед или 
познат, да сигнализират.

Убийството вероятно е станало преди 
два месеца, а разследването продъл-
жава.

Полицията търси помощ за разплитането на зловещо убийство край Негован

Разчленени тела край София, 
убито момиче край Сливен

Бдение в памет на 7-годишната Кристин
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Д
ве българки бяха осъдени на 
18 месеца затвор във Вели-
кобритания за джебчийство. 
Те били заснети от камера в 
магазин да бъркат в джобове-
те и чантите на пазаруващи. 

В същото време с ловкост успели да 
задигнат и дрехи от щандовете на обек-
та. Само за десет минути откраднали 
стотици паунди.

23-годишната София Иванова и 
48-годишната Тотка Димитрова са били 
засечени от цивилни служители от 
транспортна полиция на 29 юли. Още 
при излизането им от станцията на 
близкото метро заради съмнителното 
им поведение

те били арестувани
Пред съда двете жени се признали за 

виновни.
Сръбската полиция пък арестува 

други две български гражданки, запо-
дозрени, че са откраднали портмоне от 
детска количка в магазин в центъра на 
Белград.

Заподозрените са две жени на 23 
и 33 години, за които се смята, че са 
откраднали портмонето от джоба на 
детска количка, в която било бебето на 
ограбената жена.

Заподозрените са в ареста за 48 часа, 
след които ще бъдат изправени пред 
прокуратурата в Белград.

Наскоро британският в. „Сън“ писа, 
че банди от добре обучени български 
и румънски жени печелят по 20 000 
британски лири на месец от обири по 
улици и магазини във Великобритания.

Те действали на оживени улици и в 
посещавани от много хора вериги или 
шикозни магазини и имали и екипи от 

хора, които да забаламосват набеляза-
ните жертви. Бандите, наброяващи до 
пет души, работели на

4-седмичен ротационен 
принцип

Техни мишени били често пъти япон-
ски и арабски туристи. Една от бандите 
била заснета съвсем случайно в акция, 
когато тайландска туристка си направи-
ла снимки със селфи стик. Точно в този 
момент бандата й отмъкнала 400 лири.

Частен детектив, работещ на Оксфорд 

стрийт, казва, че обществеността все 
още не си дава сметка за мащабите на 
проблема. Много от магазините, в които 
действат бандите, използват услугите 
на частни детективи и се обръщат към 
полицията само като заловят крадец с 
хиляди лири у него, тъй като полицията 
и без това била претоварена от работа. 
Иначе детективите задържат крадлите, 
вземат им данните от личните карти, 
правят им снимка и им издават забрана 
за влизане в магазина, разказва детек-
тивът.

И
ндия арестува трима 
българи за притежание 
на скимерни устройства, 
с които се крадат данни 

от банкомати. В тях били открити и 
54 некодирани карти, декодери и 
устройства за кодиране. Полицията 
в Ченай, Индия, конфискува от бъл-
гарите и индийска валута, $13 000, 
лаптопи и мобилни телефони.

Полицията арестувала тримата в 
хотелската им стая. Те са идентифи-
цирани като Любомир Максимов, 
на 33 г., Николай Катев, на 30 г., и 
Борис Вълков, на 30 г.

Според предварителното раз-
следване тримата са стигнали до 
Ченай на 13 юли и са настанени в 
хотел в Карапаккам на стария път 
Махабалипурам. Няколко дни по-
късно един от тях потърсил помо-
щта на рецепциониста на хотела, за 
да отвори сейфа в стаята му. Когато 
техникът дошъл да им помогне да 
отворят шкафчето, той забелязал 
снопове пари, увити в полиетилен. 
Той информирал администрацията 
на хотела и служителите претърси-
ли стаята в петък, когато българите 
били навън. Персоналът намерил 
декодерите и енкодерите в шкаф в 
банята и предупредил полицията.

В
инсънт Фулър, който нападна 
с нож 19-годишния българин 
Димитър Михайлов пред 
магазин в Стануел, графство 

Съри, призна, че действията му са били 
расистки мотивирани.

Фулър извърши нападенията над 
младия българин на 16 март, ден след 
терористичния акт в Крайстчърч, Нова 
Зеландия, при който бяха убити 51 
мюсюлмани. Фулър призна обвинени-
ята в опит за убийство. Той нападна с 
нож Димитър Михайлов през отворе-
ния прозорец на паркираната му пред 
магазина кола.

Прокурорите заявиха, че нападени-

ето е акт на крайнодесен тероризъм. 
Фулър отрече това, но призна, че дейст-
вията му са били раситски мотивирани. 
Преди нападението Фулър бе изразил 
подкрепа за извършителя на теро-
ристичния акт в Крайстчърч, Бренън 
Тарант, във фейсбук. Тогава той написа:

„Аз съм англичанин и без значение 
какво казва правителството, трябва да 
се убият всички, които не са англичани 
и да бъдат изгонени всички такива от 
нашата Англия.“

На следващия ден, приближавайки 
колата на Михайлов, Фулър е изкрещял: 
„Ще умреш!“, нанасяйки му рани по 
ръцете и шията.

Затвор за BG крадли 
в Лондон, арест за 
други в Белград

Бял расист нападнал 
българин в Нова Зеландия

Във Великобритания джебчийките за 
минути откраднали стотици паунди Индия 

арестува 
българи за 
източване на 
банкомати
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П
рестъпният свят действа 
организирано. Бандите 
прилагат насилие, перат 
пари с нелегален бизнес 
и правят опити да под-
купват дори държавни 

служители. Анонимността на големите 
германски градове и добрата транс-
портна инфраструктура правят градове 
като Берлин особено привлекателни 
за подземния свят, пише „Берлинер 
курир“.

Полицията в Берлин, Федералната 
полиция, Федералната криминална 
служба и митниците са завели през 
миналата година общо 59 следствия 
срещу различни престъпни групиров-
ки. От проверените общо 462 души, 
заподозрени в криминални деяния и 
съучастие в организирана престъпност, 
повече от половината са чужденци 
(289), посочва и „Берлинер цайтунг”. 
Най-многочислени сред тях са бъл-
гарите (45), следвани от турците (42) 
и гражданите на Руската федерация, 
като в случая става дума предимно за 
чеченци. „Берлинер цайтунг“ пише, че 
тъкмо те са прочути с това, че извърш-
ват много тежки престъпления, свърза-
ни с насилие.

Следствените органи констатират, 
че през последните години в света на 
организираната престъпност има ис-
тинско „разделение на труда”. Бандите 
са „специализирани” в различни сфери 
на дейност – от пране на пари, грабежи 
и контрабанда с наркотици до прости-
туция и търговия с хора.

Кой управлява 
подземния свят?

Престъпните групировки от Арме-
ния, Литва, Полша и Сърбия се зани-
мават например главно с кражби и 
престъпления срещу собствеността. 
Контрабандата и търговията със стоки 
и наркотици е в ръцете на бандите от 
Германия, Македония, Сърбия, Турция 
и Руската федерация. С търговия на 
хора, проституция и сводничество се 
занимават най-вече престъпни групи 
от България, Германия и Румъния, 
пишат медиите.

„Билд онлайн” посочва, че докато 
сред заподозрените за организирана 
престъпност най-много са българите, 

то по отношение броя на престъпни-
те групировки най-многобройни са 
германските. През миналата година в 
Берлин са разследвани 18 престъпни 
групи, чиито членове са предимно 
лица с германски паспорт – голяма 
част от тях са членове на престъпните 
арабски кланове.

В официалната статистика за Берлин 
няма данни за разследвани деяния на 
италианската мафия, но според експер-
ти като Сандро Матиоли от сдружени-
ето „Мафия – не, благодаря“, италиан-
ската мафия със сигурност присъства 
в подземния свят на Берлин. Матиоли 
твърди, че нейните членове се занима-

ват предимно с пране на пари, най-ве-
че чрез покупки на недвижими имоти.

Действат безшумно
Малко данни има и за престъпността 

на азиатските банди, които активно 
занимаваха полицията в началото на 
90-те. По онова време виетнамската 
цигарена мафия действаше открито 
и брутално. За разлика от арабските 
кланове или чеченците, които и до 
днес извършват показни убийства и 
брутални актове на отмъщение, пове-
чето банди от света на организираната 
престъпност предпочитат да действат, 
без да вдигат много шум.

„Те инвестират в строителството и 
икономиката и се опитват да оказват 
влияние дори над държавната админи-
страция”, казва Михаел Бьол от Съюза 
на германските криминални служите-
ли. През 2017 година са разследвани 
общо 5 случая, в които престъпници 
са опитали да оказват влияние над 
политиката, медиите, правосъдието, 
държавната администрация или бизне-
са. А през 2018 г. в Берлин вече са били 
регистрирани 11 подобни следствия. 
Според депутата Марсел Луте този 
факт показва, че отровата на органи-
зираната престъпност прониква все 
по-дълбоко.

Престъпните групи от България се занимават 
с проституция и сводничество

Български банди „държат“ 
нощния живот в Берлин
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Б
ългарската държава ще е 
рай за бандити, които са 
извършили престъпление 
на територията на САЩ, 
за което се предвижда 
смъртно наказание. Това 

са основно провинения, свързани с 
убийства, особено когато екзекутира-
нето е станало с особена жестокост, 
изнасилване или са пострадали въз-
растни или деца.

Грама за това е пристигнала до бъл-
гарските служби, които са били посъ-
ветвани да са особено внимателни при 
пристигането на чужденци в България 
и стриктно да проверяват досиетата 
им, научи екип на медията ни. Писмото 
е било разпратено към МВР, външно 
министерство и дори до военното раз-
узнаване. Оттам са били инструктира-
ни и служителите на Гранична полиция 
на летищата в страната.

Екстрадицията на български граж-
дани за САЩ се регулират от Закона за 
екстрадицията и европейската заповед 
за арест и от Договора за екстрадиция 
между правителствата на Република 
България и САЩ, ратифициран на 23 
април 2008 година, влязъл в сила на 21 
май 2009 г. Той дава възможност бъл-
гарското правосъдно министерство и 
Държавният департамент на САЩ да 
проведат консултации във връзка с 
работата по отделни случаи.

Според българското законодател-
ство страната може да откаже екстра-
диция на престъпници, които трябва 
да изтърпяват наказание

в страна, където е 
предвидена екзекуция
Такава е Америка, в която от около 

две седмици беше върната смъртната 
присъда.

ООН вече разкритикува решението 
на администрацията на американския 
президент Доналд Тръмп да бъде 
възстановено смъртното наказание на 
федерално равнище след 25-годишен 
мораториум върху изпълнението на 
смъртни присъди.

Говорителят на женевското бюро 
за правата на човека при ООН Руп-
ърт Колвил каза на пресбрифинг, че 
решението на Белия дом върви срещу 
международната тенденция към пре-
махване или налагане на мораториум 
върху смъртното наказание.

ООН отдавна е противник на смърт-
ното наказание. То има много критици 
и в самите щати, които изтъкват, че то 
се прилага диспропорционално най-

вече спрямо малцинствата и бедните 
хора.

„Налице е и неприемливият риск 
да бъдат осъждани на смърт невинни 
хора”, посочи Колвил. Той се позова на 
статистики от САЩ, които показват, че 
невинни хора там са били екзекутира-
ни въз основа на доказателства с ДНК 
тестове.

По данни на българското правосъд-
но министерство само за година са 
били екстрадирани над 200 души, като 
това е струвало на българския данъко-
платец над един милион лева. Екстра-
дираните американци са единични 
бройки и за тях са похарчени

не повече от 
20 хил. лева

Според финансовия отчет на пра-
восъдното ведомство обаче само за 
последната отчетна година за екстра-
диция на други бандити към страни 
в Европа са били заделени над 300 

хиляди лева по бюджетна програма 
„Охрана на съдебната власт“.

В точка 2, която е озаглавена „Адми-
нистрирани разходни параграфи по 
бюджета“, е посочено, че за „издръжка 
на изпълнение на дейности по Закона 
за екстрадиция и Европейската запо-
вед за арест“ са дадени 328 500 лева. 
Парите са основно за транспорт, ох-
рана и престой в следствените арести 
на хората, за които е имало искане за 
екстрадиция от някоя чужда страна.

Според закона молената страна, 
която в случая е България, трябва да 
поеме тези разходи. 

Единствено ако територията й се 
използва като транзитна за премина-
ването на някой бандит, който трябва 
например да се прекачи на самолет 
в България или да мине с конвой, то 
тогава, изискващата държава плаща 
разходите. Заловените в България 
престъпници обаче тежат на българ-
ския бюджет.

София няма право да екстрадира престъпници 
от държава със смъртно наказание

България става рай за 
осъдените на смърт в САЩ

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com
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Р
уският гражданин Алексан-
дър, който беше арестуван 
от българската полиция във 
Варна по искане на властите 

в САЩ, вече се намира в Америка. 
Това реши преди месеци състав 
на Варненския окръжен съд, като 
уважи искането на прокуратурата и 
определи временно задържане под 
стража за срок до 60 дни с последва-
ща екстрадиция в САЩ.

Преди това пък Апелативната 
прокуратура във Варна уточни важни 
подробности, а именно, че 38-годиш-
ният гражданин на Русия се издирва 
със заповед за арест на съдия от 
районния съд на САЩ за източния ра-
йон на Ню Йорк, Бруклин, за наказа-
телно преследване по дело за конспи-
рация за извършване на компютърни 
измами, от които са нанесени щети в 

размер на поне 7 млн. долара.
Престъплението е извършено 

в периода от септември 2014 г. до 
декември 2016 г. и е наказуемо в САЩ 
с лишаване от свобода до 20 години 
или с глоба, както и с двете. То се 
наказва с лишаване от свобода и по 
българския НК, уточняват от обвине-
нието.

Магистратите тогава не взеха под 
внимание твърдението на заподо-
зрения, който обяснил, че живее в 
България вече 8 години, има бъл-
гарско гражданство и жилище във 
Варна. Въпреки цитираните в зала 
обстоятелства съдът преценил, че 
намирайки се на свобода, задържани-
ят би могъл да унищожи важни следи, 
свързани с престъпната му дейност, 
или да я продължи и затова руският 
гражданин е оставен в ареста.

С
АЩ официално оттеглиха 
искането за екстрадиция на 
Желяз Андреев – служител в 
кол център в България, раз-

следван за нарушение на ембаргото за 
търговия със Сирия. Това стана в края 
на миналата година.

На 7 април 2018 година от Интерпол 
поискали задържането и екстрадира-
нето на Желяз Андреев и още четири-
ма българи, обвиняеми в нарушаване 
на търговското ембарго, наложено от 
САЩ на Сирия. България на няколко 
пъти отказа да го направи. И едва след 
редица дипломатически преговори и 
САЩ оттеглиха искането си.

За престъплението били 
заподозрени двама мъже 

родени през 1980 и 1986 г., и две жени, 
родени през 1987 и 1969 г. И четирима-
та били на територията на София. Друг 
от заподозрените бил Андреев.

Те работили в България за фирма, 
търгувала със сирийските авиолинии. 
По думите на Желяз Андреев той е 
бил на най-ниското стъпало в отдел 
„Продажби”, постъпил през 2013 г. 
Работата му в кол центъра е била да 
презентира по телефона фирмата и да 
пита потенциалните клиенти дали имат 
нужда от машинните части. Твърди, че 

не е подписвал договори, че дори не 
се е срещал с клиенти.

„Моето решение е 

Желяз Андреев и другите 
четирима българи 

да не бъдат задържани
докато ситуацията не бъде прецизи-
рана“, каза в края на миналата година 
главният прокурор Сотир Цацаров.

„При развитието на фактите и доку-
ментите до момента и при наличието 
на изводите, направени на Окръжен 
съд–Добрич, ние стигнахме до извода, 
че на този етап прокуратурата не след-
ва да пристъпва към задържането на 
лицата“, категоричен беше обвинител 
номер 1 тогава.

Съдът в Добрич – родния град на Же-
ляз Андреев – е анализирал разпоред-
бите и е направил извода, че трудно 
може да се обоснове твърдението за 
правомерност на деянието.

Съдът акцентира върху това, че 
заповедта за ареста е била издадена 
в САЩ на 21 октомври 2016 г., но той 
не е бил задържан повече от година, 
което навежда на мисълта, че дей-
ността на лицето не е била приоритет 
на американската юрисдикция. Може 
да се приеме, че липсва неотложност, 
посочи главният прокурор.

Щатите се отказаха 
от екстрадирането 
на Желяз Андреев

България изпрати 
руски хакер на САЩ, 
източил $7 млн.



BG ТЕЛЕГРАФ
Пожарите са 
замърсили въздуха

В резултат на последните пожари има повишаване на 
замърсителите на въздуха, но не и превишаване на 
нормите им, заяви министърът на околната среда Нено Димов. Той отбеляза, че 

мобилните станции измерват определени замърсители, а не всички. „Димността, коя-
то се вижда, или миризмата, която се усеща, не са обект на измерване. Не разполага-
ме с такава апаратура. Това са инцидентни случаи”, заяви министърът. „Това, което се 
мери като замърсители, е това, което е най-опасно за здравето”, заяви Нено Димов. 
В България има 116 сметища, които са като възпламенилото се в Свищов – затворе-
ни, но нерекултивирани. За да не се запалват, те трябва да се рекултивират. Само 31 
общини са кандидатствали, за да се възползват от програмата за рекултивацията на 
тези депа за отпадъци, отбеляза Димов, което е много малък брой, но той го отдава 
на предизборния период и на факта, че финансирането е осигурено тази година.

Не се очаква радиационен облак 
след взрива край Архангелск

Радиационен облак няма да мине над България, 
успокои директорът на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението” главен коми-

сар Николай Николов на брифинг в отговор на въпроси, 
свързани с опасностите след взрива край Архангелск в 
Русия.  Всеки ден се следи радиационният гама-фон на 
територията на страната. Сред институциите, които отго-

варят пряко за това, са МВР, Министерството на околната среда и водите, Институтът 
за ядрена безопасност към БАН, Министерството на здравеопазването и АЕЦ „Козло-
дуй”. По думите на Николов няма повишаване на гама-фон нормите на територията 
на страната и в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” не 
са получавали данни за увеличена радиация от съседни страни.

Преките инвестиции 
се увеличават
Нетният поток на преките инвестиции в България 

за първите шест месеца на 2019 г. е положи-
телен в размер на 457 млн. евро, което прави 0,8% от БВП, съобщи БНБ. 

Сравнено със същия период на 2018 г., този показател е с 304,5 милиона евро по-
голям. През юни 2019 г. потокът е положителен и възлиза на 328.3 млн. евро при 
положителен поток от 61.3 млн. евро за юни 2018 г. Нетният поток от инвести-
ции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 3.3 
млн. евро при положителен нетен поток от 10.9 млн. евро за януари–юни 2018 
г. По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1.1 
млн. евро), Латвия (0.5 млн. евро) и Казахстан (0.5 млн. евро). Най-големите нет-
ни потоци по преки инвестиции в страната за януари–юни 2019 г. са от Германия 
(125 млн. евро), Великобритания (119.3 млн. евро) и Холандия (101.7 млн. евро).

БНБ действала законно за КТБ

Арбитражният трибунал се произнесе в полза на България по между-
народното арбитражно дело, заведено от Държавния резервен фонд 
на Оман срещу България в Международния център за разрешаване на 

инвестиционни спорове във Вашингтон. Арбитражът във Вашингтон потвърди 
законосъобразността на предприетите действия и решения на централната 
банка при разрешаване на случая с Корпоративна търговска банка. Както е 
известно, претенциите на Държавния резервен фонд се основаваха на твър-
дение, че България е нарушила стандартите за третиране на чуждестранни 
инвеститори. Те са установени в Договора за взаимно насърчаване и защита 
на инвестициите между България и Султанат Оман. В нарушение се обвиняваха 
българското правителство, БНБ и българският съд. Обвиненията бяха свър-
зани с поставянето под специален надзор на КТБ АД, отнемането на лиценза 
на Корпоративна търговска банка и обявяването й в несъстоятелност, както и 
отказ да бъде предоставена ликвидна подкрепа или спасителен план под друга 
форма.

Земеделците с 84 млн. лв. 
отстъпка за горива
Земеделците ще получат 84 милиона лева като от-

стъпка от стойността на акциза на използваните 
горива тази година, реши държавният фонд „Зе-

меделие“. Ставката на литър гориво ще бъде определена, след като стане ясно 
колко фермери са подали заявка да ползват финансовата помощ. Право на от-
стъпка имат всички регистрирани земеделски производители. Друго условие е 
кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемите за единно 
плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за миналата 
година. Отстъпката ще се изплаща след предоставяне на фактури за закупеното 
гориво. Интересът към тази държавна помощ нараства с всяка следваща година.

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

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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Предлагат нови правила за часовете 
на пътя за шофьори на камиони

А
дминистрацията за безо-

пасност при тежкотоварни-

те превозвачи в Америка 

(FMCSA) е на път да проме-

ни правилата за максимал-

но допустимите часове на 

пътя (Hours on Service – HOS).

Предложените промени включват въз-

можност за разделяне на задължителна-

та почивка от 10 часа на няколко пъти.

Шофьорите на тирове ще могат да 

почиват веднъж 7 последователни часа, 

без да могат да карат, т.е. трябва да са в 

задната част на кабината (sleeper berth). 

Втория път те ще могат да отдъхнат в 

рамките на 3 часа. В този период може 

да се брои и времето за дейности извън 

шофирането (off  duty hours). Също така 

кратката почивка няма да се брои към 

следващите 14 часа.

Задължителната 30-минутна почивка 

след осмия час вече ще се взема след 

осмия час от сядането зад волана, не 

от започването на курса, както беше 

досега. Това ще дава на водачите повече 

гъвкавост при смятането на общите 

часове за деня и седмицата.

Друга промяна е въвеждане на 

разрешение за увеличаване с два часа 

на максимално допустимите часове зад 

волана за деня, ако времето е лошо.

Освен това ще има

увеличение на 
разрешените часове 

на пътя
за деня при превозвачите на къси раз-

стояния (увеличение с два часа). Също 

така те ще могат да се движат в по-голям 

радиус – 150 мили, а не както беше досе-

га в рамките на 100 мили.

FMCSA заговори за промени в прави-

лата за часовете на пътя още през ми-

налата година по това време. През март 

експерти от администрацията внесоха 

предложения за промени в закона в бю-

джетната комисията в Белия дом. След 

това имаше много съвместни срещи с 

превозвачи, браншови организации и 

експерти по безопасност.

След като сегашните предложения за 

промени се обявят, ще бъдат вписани 

в регистъра на администрацията и ще 

има публично изслушване по въпроса. 

Обикновено изслушването протича поне 

в няколко сесии. 

Предвижда се те да се проведат в 

рамките на 45 дни. Могат да участват 

както инспектори на FMSA и DOT (Ми-

нистерството на транспорта), големи 

транспортни компании, сдружения на 

превозвачите, други участници в бранша 

като производители или дистрибутори 

на електронни устройства за регистри-

ране на часовете на пътя (ELDs), така и 

самите шофьори.

Следващото публично изслушване е в 

края на август в Далас. Датата е 24 август. 

Началният час – 5 ч. следобед, а адресът 

е Kay Bailey Hutchison Convention Center 

(650 S. Griffi  n Street, Dallas, TX 75202. 

Изслушването е част от редовните из-

ложения Great American Trucking Show. 

Ако не искате да присъствате на място 

и да плащате за регистрация, можете да 

зададете въпросите си или да коменти-

рате по време на живото излъчване на 

сесията в страницата на FMSA.

Въпросите се задават по имейл на 

ListeningSession@dot.gov.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Промените включват възможност за разделяне на 
задължителната почивка от 10 часа на няколко пъти
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С
ъдбата на българчетата, 
осиновени и малтрети-
рани от родителите си в 
Мисури, ще бъде решена 
от американските съ-
дебни органи. Първото 

съдебно заседание е насрочено за 6 
септември. Това съобщи генералният 
консул на България Иван Анчев, който е 
посетил момичетата.

Децата бяха изведени от семейството 
си и са под закрилата на Департамента 
за децата и въпросите на семейството 
в щата Мисури, след като стана ясно, че 
родителите им Марк и Мелиса Макгре-
гър от Съмървил са ги подлагали на 
системен тормоз, за който първи писа 
BG VOICE.

По време на срещата си с момичетата 
Иван Анчев им е занесъл български 
сладкиши, както и подаръци от бъл-
гарската общност в Чикаго. Той е имал 
среща и с представители на социалните 
служби, които изразили увереност, че 
децата бързо ще преодолеят травматич-
ния шок.

14-годишните близначки вече са в 
добро състояние и в сигурна среда. За 
тях се грижат социални работници и пси-
холози, разказа Иван Анчев пред NOVA.

Генералният консул допълни, че е 
разговарял с децата на английски език 
по тяхно желание. “С децата не сме 
говорили за това какво са преживели, 
тъй като не исках да ги връщам към този 
ужас”, каза още Анчев. Той бе категори-
чен, че те

няма да бъдат върнати на 
насилниците

“В момента са настанени в дом за деца, 
лишени от родителски грижи, в централ-
ната част на Мисури. Този дом е с доста 
добри условия. Оттук нататък съдбата на 
децата ще реши консилиум от експерти. 
Ако постигнат единомислие, съдията ще 
приеме тяхното решение, и то ще бъде 
приведено в действие. Ако не се спора-
зумеят експертите, решението ще вземе 
съдията”, разясни още Иван Анчев.

От думите на генералния консул стана 
ясно също, че случаят ще бъде разделен 
на две дела. Едното ще бъде за попечи-
телството на децата, на което ще се реши 
дали децата да бъдат под закрилата на 
щата Мисури до 18, 21 години или за цял 
живот.

Той допълни, че има предположе-
ния, че едно от децата има проблем с 
менталното развитие. Второто дело е 
срещу родителите, обвинени в небреж-
но отношение и застрашаване живота 
на дете. Според законите на Мисури по 
тези обвинения се предвижда

наказание от 5 до 15 
години затвор

56-годишният Марк Макгрегър и 
40-годишната му съпруга Мелиса били 
арестувани на 8 юли. Според властите 
едното от българчетата било открито 
насред пътя (доста далеч от дома им) от 
съседи на Макгрегърови. То било мръс-
но, босо, със сплъстена коса и кървави 
крака. Пред полицаите и социалните 
българчето разказало в подробности 
как осиновителите й я тормозели с на-
казания, вариращи от затваряне в тъмна 
или в слънчева стая за часове наред 
до принуждаване за бягане без обувки 
по чакълен път. Момичето било карано 
също да стои навън в студа, ако не се 
подчинява.

Други наказания включвали лишаване 
от храна, удряне с лъжица или шпату-
ла, за децата не били полагани грижи, 
не били водени на лекар и зъболекар, 
леглата им били с тънък матрак и нямали 
възглавници.

Както BG VOICE писа, момичетата са

били малтретирани и в 
щата Вашингтон

където семейството е живяло преди 
това. Отделът за закрила на детето в 
щата Вашингтон е започнал разслед-
ване през 2013 г. срещу осиновителите 
на двете близначки, но семейството се 
преместило, за да избегне проверката, 
показват съдебни документи.

От Отдела за закрила на детето 
във Вашингтон казаха, че не могат да 
коментират специфичните 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 бяха в про-
тиворечие с изнесената от Министер-
ството на правосъдието информация, 
според която към края на 2013 година 
всичко с двете момиченца, осиновени от 
България, е било в реда на нещата.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българският консул в Чикато 
посети момичетата, те са добре

Две дела по случая с 
малтретираните в 
Мисури българчета

Къщата на ужасите в Мисури

Родителите насилници
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Антимонополно разследване 
срещу интернет гиганти

Прокурори от няколко американски щата 
се готвят да започнат разследване дали 
технологичните интернет гиганти нарушават 

антимонополните закони. Това следствие ще се 
прибави към разследването на Министерството на 
правосъдието, което от миналия месец проверява 
Фейсбук и Алфабет – холдинга на Гугъл. Минис-
терството на правосъдието ще проучи практиките на онлайн платформите, 
социалните мрежи, търсачките и търговските сайтове, за да установи дали 
спъват конкуренцията, и ще вземе мерки, за да наложи ред, включително пред 
съда. През юли прокурори от десетина щата, управлявани и от републиканци, 
и от демократи, са се срещнали с висши представители на Министерството на 
правосъдието във Вашингтон. След тези срещи говорители на прокуратурата 
в Северна Каролина, Мисисипи и Тексас са посочили проблеми, възникнали от 
монополното поведение на интернет гигантите.

Тръмп и Джонсън обсъдили 
икономически въпроси

Британският премиер Борис Джонсън е раз-
говарял по телефона с президента Доналд 
Тръмп преди срещата на върха на Г-7 в края 

на седмицата във Франция. Това съобщиха от 
кабинета на Джонсън. „Те разискваха икономически 
въпроси и нашите търговски отношения. Преми-
ерът информира президента за „Брекзит“. Двамата 

очакват с нетърпение да се видят на срещата на върха в края на седмицата”, 
заяви говорител на британския министър-председател.

Майк Пенс призова Китай
да зачита Хонконг
Вицепрезидентът Майк Пенс призова Китай да 

зачита законите на Хонконг и повтори преду-
преждението на Доналд Тръмп, че за Вашинг-

тон ще е по-трудно да сключи търговска сделка 
с Пекин, ако има насилие в китайския специален 
административен район. За да сключат Съединените щати сделка с Китай, е 
необходимо Пекин да спазва своите ангажименти, включително обещанието, 
поето от Китай през 1984 г., да зачита непокътнатостта на законите на Хонконг 
съгласно китайско-британската съвместна декларация”, казва Пенс в реч, 
подготвена за произнасяне пред Детройтския икономически клуб. „А нашето 
правителство ще продължи да призовава Пекин и демонстрантите да уредят 
разногласията си по мирен път”, заявява той.

Успешно изпитание на 
конвенционална ракета
САЩ обявиха, че са извършили успешно изпитание на 

конвенционална крилата ракета с наземно базиране 
и с обсег над 500 км. Тестът на ракета с подобен обсег 

би бил невъзможен по силата на Договора за ликвидиране 
на ракетите със среден и малък обсег, от който Вашингтон се 
оттегли в началото на месеца, след като обвини Русия, че го 
нарушава. Москва отхвърля обвинението. Ракетата, изстре-
ляна мобилна пускова установка на остров Сан Никълъс край 
Калифорния, успешно порази целта си след полет от над 500 
км, се казва в комюнике на Пентагона. Събраните данни и на-

правените изводи ще бъдат използвани при разработването от Министерството 
на отбраната на бъдещия ракетен потенциал със среден обсег.

Иран изключи преговори 
с Вашингтон
Иранският външен министър Мохамад Джавад 

Зариф заяви, че страната му не е заинтересо-
вана от преговори с Вашингтон, но ако има 

посредничество, то трябва да се фокусира върху връ-
щането на САЩ в ядреното споразумение от 2015 г., 
което те напуснаха. Зариф заяви това след срещата си във Финландия със своя 
колега Пека Хаависто, който каза, че Европа прави всичко възможно да спаси 
споразумението. Финландският министър отбеляза, че независимо от натиска 
от страна на САЩ европейските компании страната му и Европейският съюз 
подкрепят финансовия механизъм ИНСТЕКС (INSTEX), който дава възможност да 
се осъществяват разплащания с Иран, заобикаляйки американските санкции.
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Американските граничари 
газят мигранти – били диваци
А

мерикански граничари 
газят мигранти. В един от 
случаите пострадалите са 
от Гватемала, в други – от 
Мексико. Националността 
на следващата жертва все 

още не e ясна. Няма яснота и точно 
колко са попаднали под гумите на 
джиповете на граничните власти. Знае 
се, че само един служител е изправен 
пред съда. Това е агент Матю Боуен. 
През 2017 година той минава с пикапа 
си през мигрант от Гватемала. Бърза и 
да се похвали на приятел. 39-годишният 
Боуен изпраща съобщение, което гласи, 
че е

“сгазих един дивак, от 
когото няма смисъл“

„Дивакът“ е 23-годишният Антолин 
Лопез Агилар от Гватемала. Това става 
ясно от документи по делото, заведено 
срещу Боуен през 2018 година. Про-
цесът започна преди дни в Тусон и по 
време на него изплуваха шокиращи 
подробности за действията на гранич-
ните власти. Но не сгазването на Агилар 
е предмет на делото, а „проявата на 
расъзим на Боуен“, за която той може 
да получи година затвор и глоба от 
$100 000. Боуен е само един от приме-
рите, който обаче е доста красноречив. 
Той бил на смяна зад волана на своя 
„Форд F-150“, когато получил сигнал, че 
гвателамец се опитва мине границата с 
Америка. Боуен не се замислил и нати-
снал педала. След минути пред очите 
му вече бил нелегалният. Той тичал, а 
Матю просто го догонил и го прегазвил 
в гръб. 

„Само го подпрях 
леко с бронята“, оправдал 

се Боуен 
пред журито и се признал за виновен 
именно за „подпирането“. Той обаче не 
знаел какво да каже за фалшивия си 
доклад, който написал след инцидента 
на 3 декември 2017 година. Вместо него 
отговор дават от Бюрото за митниче-
ска и гранична защита на САЩ. Оттам 
поясняват, че „ценят професионализма 
на своите служители и са сигурни в 
честта и почтеността на всеки свой 

агент. Всичките мъже и жени, които са 
се клели в службата, били всеотдайни 
и изпълнявали своите задължения с 
най-високите стандарти на професиона-
лизма“. В пълният отговор все пак има и 
изречение, което гласи, че дискримина-
ция и тормоз

няма да 
бъдат толерирани

До края на процеса обаче не могат 
да са категорични, че такъв е имало. 
Притеснението на Боуен обаче не е в 
това, че е прегазил невинен човек, и то 
в гръб. Тревогите са му, че се е похва-
лил в няколко текстови съобщения на 
същите тези свои колеги, които са се 
„клели да поддържат най-високите 
стандарти и професионализъм на служ-
бата си“. Едно от съобщенията гласи, 

че „е недоволен от това, че не може да 
гази хора, които не могат и един огън 
да запалят“. И че били „абсолютни дива-
ци и точно така трябвало да се проце-
дира“. „Те са отвратителни нечовеци. С 
тях не може да си любезен“, казва още 
Боуен в кореспонденцията с колеги-
те си. Те изразяват същото мнение и 
дори се хвалят, че също „прегазвали по 
някой и друг нелегален“. Матю обаче 
нямал техния късмет и го разкрили. 
Адвокатите му все пак се опитали да го 
оправдаят. И показали кореспонденция 
на други гранични служители. „Това е 
техният жаргон. Така си говорят и така 
действат“, била тезата на защитниците. 
Именно оттам станало ясно, че случат 
на Матю не е единственият. За голяма 
част от служителите нелегалните били 
просто диваци, незаслужаващи уваже-
ние. „Паразити“, които идвали да смучат 
от социалната система на САЩ и от 
благата на страната им. В „побутването 
с бронята“ пък нямало нищо нередно. 
Дори било похвално, тъй като никой не 
си е изцапал ръцете с Агилар. Нямало 
да си цапат и ръцете с останалите. „По-
добре е да си цапаме гумите.“

През 2017 г. агент Матю Боуен минава с 
пикапа си през мигрант и се хвали на приятел

Матю Боуен



CANADA ТЕЛЕГРАФ
Уловиха странни сигнали 
от далечния Космос

Астрономи от университета „Макгил“ в Монреал иденти-
фицираха 8 повтарящи се радиосигнала, известни като 
бързи радиоимпулси, съобщи Сайънс алърт. Източни-

кът им е неизвестен, но учените са убедени, че става въпрос 
за природно явление. Два източника на радиосигнали FRB 
180916 и FRB 181119 ги изпратили съответно 10 и 3 пъти, 
докато останалите радиосигнали били изпратени повторно само по веднъж. 
При това най-дългата пауза между регистрирането на радиовълните била 20 
часа. Освен това FRB 180916 е с най-ниски показатели на разпространение на 
сигнала, следователно източникът вероятно е относително близо до Земята.

Редица учени предполагат, че радиосигналите може да са следствие от катас-
трофично събитие, като например смъртта на звезда. 

Трюдо направил опит да 
влияе върху правосъдието
Премиерът Жустен Трюдо е нарушил етичните правила, 

като е оказал натиск върху правосъдната министърка 
да прекрати съдебно разследване за корупция срещу 

голяма строителна компания. Шефът на независимата Етична 
комисия на Канада Марио Дион каза, че в изготвения от коми-
сията доклад по случая се констатира, че „премиерът, пряко и 
чрез свои високопоставени служители, е използвал различни 
начини да окаже влияние” върху Джоди Уилсън-Рейбоулд „в 

противоречие с конституционния принцип на независимост на прокуратурата”. 
Според описанията в медиите Трюдо се е опитал да попречи на разследване на 
базираната в Монреал компания SNC-Lavalin, обвинена, че е плащала милиони 
долари подкупи на семейството на бившия либийски диктатор Муамар Кадафи 
между 2001 и 2011 г., за да получи строителни поръчки там. 

Тийнейджърите убийци
са се самоубили
Аутопсията на телата на издирваните 

от полиция и армия показа, че те са се 
самоубили с огнестрелно оръжие. 19-го-

дишният Кам Маклеод и 18-годишният Брайър 
Шмегелски бяха обект на мащабно издирване, в което се включи и армията. 
Те бяха заподозрени в убийството на трима души в западната част на Канада 
– млада двойка пътешественици и възрастен университетски преподавател. 
Бягството им отведе властите на хиляди километри от местопрестъплението, 
в отдалечена част на щата Манитоба. След дълго издирване телата на двамата 
бяха открити в гора, на около 8 километра от мястото, където бяха подпалили 
автомобила си. Не е ясно кога двамата са сложили край на живота си и дали не 
са били вече мъртви, докато бяха издирвани. Все още не са ясни мотивите им да 
убият трите жертви в Британска Колумбия.

Канада глобява за опасна 
за китовете скорост
9000 щатски долара глоба ще трябва да заплати бази-

раната в Швейцария Mediterranean Shipping Company 
(MSC). Глобата е наложена от Канада, тъй като кораб на 

компанията не е спазил временното ограничение на скорост-
та в залива Сейнт Лорънс. Ограничителната мярка е въведена 
заради наличието именно в този период на годината на голям 
брой застрашени китове. Корабът нарушител, собственост 

на MSC, е плаващият под флага на Панама контейнеровоз MSC DIEGO. Той не е 
единственият съд, за който е установено плаване със скорост, превишаваща 
разрешената в залива. Канада не глобява само търговски съдове. Бреговата 
охрана на страната също ще трябва да плати над 13 000 щатски долара заради 
превишена скорост.

Без Олиник на световното
по баскетбол
Канада ще остане без още една от основните си 

фигури преди Световното първенство по баскетбол. 
След Джамал Мъри и Шей Гилджъс-Алекзандър, се 

оказа, че и Кели Олиник няма да пътува до Китай в края на 
месеца. Причината е, че 213-сантиметровият баскетболист 
на Маями е получил контузия в коляното в проверка на канадците срещу Ниге-
рия. Според ESPN Кели Олиник най-вероятно ще бъде готов за старта на новия 
сезон в НБА. Съперници на Канада на световното ще бъдат Австралия, Литва и 
Сенегал, а срещите между отборите ще бъдат от 1 до 5 септември в Дунгуан.
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Българин е тайното оръжие 
на Asics във войната при 
спортните облекла

N
ike и Adidas са двата 

водещи гиганта в про-

изводството на спортни 

артикули. Двете марки са 

в постоянна конкуренция 

почти като Mcdonalds и 

Burger King, без обаче да са се „хванали 

за гушите“, както веригите за бързо 

хранене. 

Третият спортен бранд Asics, изглежда, 

е твърдо решен да скъси дистанцията 

в бранша. И залага на партньорството с 

българския дизайнер Кико Костадинов. 

Костадинов е базиран в Лондон. Отива 

да живее там, когато е едва на 16 години. 

Баща му е бил строителен работник, а 

майка му – детегледачка. Докато бил в 

България, единственият му досег с мо-

дата бил, че чичо му, който пребивавал в 

Лондон, му подарявал дрехи оттам. 

В английската столица Костадинов 

завършва първо информационни 

технологии. После опитва с един курс в 

Лондонския колеж по мода. Продължава 

с магистърска степен в тази област в 

колежа Сентръл Сейнт Мартинс, която 

приключва през 2016 г. Докато следва,

прави модели за няколко 
компании

Година след завършването си пред-

ставя и дебютната си колекция, в която 

експериментира с формата на дрехите – 

смело използва заострени ръкави и яки, 

ръкави, които могат да се увият около 

врата като шалове, както и подрязани 

панталони в съчетание с романтични 

аксесоари като шалове и барети.

Това, което му помага да бъде за-

белязан от големите имена в модната 

индустрия, е работата му за калифор-

нийския бранд Stüssy и за лондонската 

марка „Макинтош“, където става креа-

тивен директор. Със Stüssy Костадинов 

представя капсулна колекция (2015 г.). В 

нея присъстват дрехи, които могат лесно 

да се комбинират и създават усещане 

за стил vintage streetwear. Колекцията 

е създадена ексклузивно за известния 

мултибранд магазин Dover Street Market 

в Ню Йорк. Дизайнерът продължава да 

работи с Dover Street Market и прави кап-

сулни колекции за различните локации 

на магазина в Лондон, Токио и Ню Йорк. 

Първата му колаборация с японския 

бранд Asics e за сезона пролет-лято 

2018 г. Тогава се включва с колeкция ма-

ратонки GEL-BURZ 1 в три цвята - черен, 

сив и неоновожълт. Те са удобни за вър-

вене, но и подходящи за тичане, дори 

за цял маратон. С тези маратонки Asics 

се връща в голямата игра и достойно 

се изправя срещу Nike c техните React 

Element 87 и Supreme x Nike Air Force 

1 Mid NBA и срещу Adidas с техните 

Dragon Ball Z.

„Ние правим бебешки стъпки в момен-

та поради кратките срокове, но аз съм 

изключително щастлив с обувките, които 

създадохме през изминалата година. 

Надявам се, че това е само началото на 

нещо, което може да се превърне в нещо 

по-съществено”, казва Костадинов за 

първата си година съвместна работа с 

Asics, през която пуска на пазара и

втора версия на 
маратонките GEL-BURZ

както и линията Gel-Delva.

За пролетно-лятната колекция за 

тази година Asics пусна маратонките 

Gel- Sokat Infi nity по дизайн на Костади-

нов. От външната страна те изглеждат 

просто като готини спортни обувки, но 

всъщност имат подметка Gel-Quantum 

Infi nity, която обхваща цялото стъпало 

и обещава „блажен комфорт за крака-

та“. Подметката също е заимствана от 

предишния модел на Asics Tsunahiki 109, 

който е предназначен за състезатели по 

дърпане на въже. С нея се осигурява до-

пълнителна защита на глезена. В горната 

част около петата на маратонките ще от-

криете изключително новаторски дизайн 

с асиметрична форма от вътрешната 

страна на глезена. „Хубавото е, че мога да 

решавам всичко и да казвам дали да го 

правим или не”, казва българинът. „Най-

лошото за мен би било хората да кажат, 

че един артикул е в колекцията само 

защото ми плащат да това“, допълва той.

За пролетно-летния сезон за 2020 г. 

Костадинов предлага мъжка модна ли-

ния в типичния за него стил с асиметрич-

ни форми, маратонки Asics в шахматни 

цветове с кожа и меш – модел Silhouette, 

вдъхновен от състезанията с коне и 

облеклата, които носят жокеите, както и 

обувки за марката Camper.

Кико Костадинов си сътрудничи с 
голямата марка вече няколко пъти

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Маратонките Asics на Кико за сезона пролет-лято 2020 г.

Кико Костадинов

Маратонките Gel-Sokat Infi nity
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Л
ятото е перфектният сезон за 
една студена бира. Особено 
ако живеете в щатите от Сред-
ния Запад като Илинойс или 
Индиана, където задухът не се 
търпи в по-голямата част от 

деня и човек често има нужда от нещо за 
разхлаждане. Toдор Куклев от Форт Уейн, 
Индиана, направо си прави бирата сам.

Куклев избира да произвежда пиво от 
вида индийски пейл ейл (Indian Pale Ale 
– IPA). Това е по-силна бира с по-високо 
алкохолно съдържание и повече хмел. 
За първи път терминът „индийски пейл 
ейл“ се използва в реклама в австра-
лийския вестник The Sydney Gazette and 
New South Wales Advertiser от 27 август 
1829 г. Ейлът започва да се категоризира 
като „светла бира, приготвена за Индия“, 
„индийски ейл“, „светла индийска бира“ 
или „светъл експортен индийски ейл“. 
Бирата е предназначена за английските 
колониални войски в Индия.

Преди две години българинът намерил 
микропивоварна във Форт Уейн, където 
започнал да прави пивото си.

Името й 
е Hoppy Gnome

„Харесвам бирите от типа индийски 
пейл ейл и реших, че ще направя такава 
- с по-силен вкус. Нямам професионален 
опит в тази сфера. Занимавам се с високи 
технологии и преподавам електроин-
женерство в университета „Пърдю“ във 
Форт Уейн, разказва Куклев. „Отначало 
бирата беше с алкохолно съдържание 
8,8%, а сега с малки промени в техноло-

гичния процес то стана повече от 9%. 
Освен това после придоби още по-наси-
тен вкус. Инсталацията в пивоварната е 
малка, но доста професионална, което е 
гаранция за качество“, допълва сънарод-
никът ни.

„Богатият наситен вкус се постига с 
правилните подправки. В моята комби-
нация между хмел, кориандър, карда-
мон и някои други неща“, издава тайни 

от производството Куклев. „Повечето 
съставки идват от Уисконсин, където има 
големи традиции в пивоварството“, казва 
също българинът. „Правя бирата след 
март, така че да е готова за лятото. Струва 
ми се, че края на зимата или началото на 
пролетта е най-подходящото време, но 
не мога да кажа, че през другото време 
няма да стане. Бирата се вари около 3 
часа. След това има период от фермента-

ция от 3 седмици.“
Бирата вече сe бутилира под марката 

Cooklev Double IPA. И макар да е предви-
дена предимно за семейството на Куклев 
и негови приятели, е

забелязана от 
мениджърите на 

пивоварната
които са поискали тя да бъде включена 
в менюто на прилежащия бар. Това става 
по случай четвъртата годишнина от 
създаването на бара. „По информацията, 
която ми предават, бирата е най-търсено-
то питие в момента“, уточнява майсторът 
на светлото пиво. Съставките й, които се 
издават в менюто, са черен кардамон и 
лимонова кора. Double IPA означава, че 
бирата е от типа специални или Imperial. 
Цветът на такава бира варира от средно 
златист до средно червеномеден, като 
някои версии могат да имат оранжев 
оттенък. Образува добра и устойчива 
пяна. Вкусът на хмел е силен и сложен. 
Малцовият вкус е по-слаб.

СИБИЛА ПАТСИ
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Тодор Куклев прави пиво с богат аромат и запомнящ се вкус

Наздраве с българска бира 
от Форт Уейн, Индиана

Тодор Куклев прави бира в пивоварната 

Тодор Куклев предага от бирата си за дегустация в пивоварната

Бира Куклев 
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Б
ои, четки и платно. Това си 
представят повечето хора, 
когато чуят за картини или 
рисунки. Но една наша 
сънародничка решава 
смело са смени платното 

с птичи пера и начинанието й се оказва 
много успешно. Галя Стоянова от Вели-
ко Търново вече е позната със своите 
рисувани пера както в Родината, така и 
в чужбина.

Оказва се, че перото съвсем не е 
малко като площ, стига да искаш да 
нарисуваш нещо. На перата, изработе-
ни от Галя, могат да се видят животни 
(коне, котки, вълци, птици), девойки с 
етноносии, цветя. „Идеята за перата ми 
дойде преди 2 години”, разказва бъл-
гарката. „Рисувах върху камъчета и тър-
сех изображения на птици и животни. 
Случайно попаднах на рисувани пера и 
това беше ново предизвикателство за 
мен”, допълва българката.

Галя била впечатлена от творбите 
върху пера на художника Ян Дейви и за-
почнала да се интересува от техниката, 
с която са направени. „Рисуването не ми 
е проблем – рисувам от малка, имам и 
художествено образование. Завършила 
съм изобразително изкуство. Пробле-
мът беше да открия за себе си процеса 
и техниката на изпълнение. Имайки 
опита, натрупан с годините, не ми отне 
много време да установя как стават 
нещата”, разказва тя. 

Първото нещо, което Галя рисува, е 
птиче. Тогава

използвала малко перце 
от гълъб

„След това се появиха други птици 
върху по-големи пера – от петел, от 
пуйка, от фазан. Приятели ми помагаха 
с набавянето им. После реших да рису-
вам животни”, спомня си художничката. 
Казва, че за всяко перо отделя различно 
време. „Технологичният процес изисква 
изчакване на боите да изсъхнат добре, 

за да се продължи нататък. Самото 
рисуване става с много тънки четки и 
изисква голяма прецизност и точност. 
Върху едно перо работя по няколко 
пъти, докато се получи задоволителен 
резултат”, разкрива Галя.

Великотърновката се е занимавала и 
с рисуване на икони. Било естествено 
за нея да направи такива изображения 

върху пера. „Получи се доста интересно 
и нестандартно и на много приятели им 
допадна тази идея.”

В момента Галя прави рисунки на де-
войки, облечени в български етностил, 
и девойки с цветя и птици. „Имам идея 
да нарисувам и мотиви от красивите 
ни български шевици”, отбелязва също 
сънародничката ни.

Нейните пера могат да се поръчат на 
фейсбук страницата Handmade – Galya 
100yanova. Българката казва, че има

поръчки от България, 
Щатите, Канада

Швеция, Гърция, Германия.
Галя изработва и рисунки върху 

камъчета. Има също доста акварелни 
рисунки. Занимава се и с декупаж на 
пана и различни битови предмети. Ав-
тор е и на бижута от самосъхнеща глина 
и декупаж.

Наред с рисуваните пера много по-
пулярни са и нейните кутии за бижута с 
етномотиви. „Явно всеки българин носи 
в сърцето си любовта към българските 
традиции и наследство, независимо в 
кой край на света се намира”, казва Галя.

В момента тя води курс по рисуване в 
детска градина. „Имаме много участия в 
изложби и конкурси за детска рисунка. 
Доста от децата са носители на най-
високите награди и грамоти”, споделя с 
гордост Галя.

Галя Стоянова от Велико Търново открива перото 
като материал отскоро, но вече е истински майстор

СИБИЛА ПАТСИ
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Изящни български рисунки 
върху пера обиколиха света

Галя Стоянова

Икона върху пера, направена от Галя

Девойки в етностил върху пера

Четки за коса с етномотиви

Рисувани камъчета Кутии за бижута с етномотиви
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С 
убийствения поглед на 
сините си очи и муску-
лестото тяло – все неща, 
от които жените прими-
рат, той би могъл да си 
живее добре като модел 

в Холивуд. Стефан Апостолов обаче има 
много по-възвишени и вдъхновяващи 
цели и каузи. Цели 4 години продължи 
одисеята на режисьора по заснемането 
на филма „България в 4 сезона“. Лентата 
беше представена с голям успех и в 
Холивуд. За създателите това е нещо 
повече от филм – инициатива, която да 
разкрие не само красотата на българ-
ската природа, величието на българския 
дух през вековете и днес, но и колко 

древна е българската земя. Проектът 
представя реалните човешки връзки, 
които се изграждат по пътя на комуника-
цията и мотивират човека да преследва 
мечтите си.

Обединяващата фигура във филма е 
6-годишно момченце, изправено пред 
голямо предизвикателство –

да спаси момиченце, 
пропаднало в мост

в ждрелото на река Ерма. „Сцена е 
направо като във филм за Индиана 
Джоунс“, шегува се Стефан. На момчен-
цето се явява дядо му, починал преди 
няколко месеца, с когото са имали много 
силна връзка. А той му е разказвал 
много истории за героите от миналото 
и настоящето. „Дядо, какво да правя?“ – 
пита объркано момченцето и чува гласа 
му, записан от самия Васил Михайлов. 
„Как го навих? Той не поема вече никак-
ви ангажименти, но го грабна идеята и 
въпреки здравословните си проблеми 
участва“, сподели режисьорът.

Над 3000 българи се обединяват 
около идеята да заснемат този вълнуващ 
филм, обединени около каузата да моти-
вират българите и да покажат на света 
страната ни в много по-положителна 
светлина. Повечето участници са реално 
заснети хора - кукери, нестинарка, 
розоберачки, народни певци в носии, 
дъновисти, танцуващи паневритмия на 
Седемте рилски езера. В гладиаторските 
битки от тракийско време са ангажи-
рани професионални каскадьори под 
ръководството на хореограф. Боевете 
на Шипка са заснети с 20 статисти и 20 
каскадьори. Във филма са снимани и 
„съвременните герои на България“, 
както ги нарича режисьорът: спортисти-
те Йордан Йовчев, Сани Жекова, Ивет 
Лалова, Станка Златева, ансамбълът ни 
по художествена гимнастика, Петър 
Стойчев и Николай Бухалов.

Цели 4 години продължава епичната 

„битка“ да се реализира този грандиозен 
проект с минимален бюджет и много 
ентусиазъм. През 2014 г. Стефан снима 
5-минутен филм за Пловдив с дрон. 
Видеото става viral в социалните мрежи 
и това амбицира младия режисьор да 
направи нещо по-голямо за България. 
През 2015 г. Апостолов и най-добрата 
му приятелка Валентина Куцева, която 
е изпълнителен копродуцент на филма, 
правят краудфъндинг кампания за наби-
ране на средства. Пускат в популярната 
платформа Indiegogo много въздейства-
що видео, което също много бързо става 
viral в социалните мрежи. Гледано е 2 
милиона пъти. „Две хиляди души дариха 
за филма кой колкото може,

някои по $1-2, други 
по 100, 200, 300

Беше готино да видиш как хората се 
мотивират. Гледаш една вълна се надига: 
„Хора, хайде да правим нещо заедно, 
нещо готино за страната ни!“, вълнува 
се Стефан. Събират около 40 хиляди 
долара, които след удръжките остават 
30 хиляди.

Силната кауза на Апостолов печели 
и силни партньори в лицето на филмо-
во студио „Ню Бояна“, което помага с 
техника, костюми и реквизит. Най-голе-
мите компании от Щатите за снимачна 
техника, като Panavision предоставят за 
безвъзмездно ползване най-добрите 
обективи в света, струващи по 150 хи-
ляди долара единия. Затова визията на 
филма е много красива и въздействаща, 
с качеството на холивудска продукция.

Филмът ще бъде пуснат и във фейсбук 
в края на годината. Международното му 
име е различно от българското Life In 
Four Seasons („Живот в четири сезо-
на“). Идеята е филмът да достигне до 1 
милиард хора по света, като се пусне 
по социалните мрежи в поне 10 версии 
– на български, английски, мандарин, 
японски, корейски, немски, руски, итали-

БОРЯНА АНТИМОВА

Стефан, който прослави 
страната си в Холивуд

Филмът на режисьора, актьор и модел 
„България в 4 сезона“ е с версии на 10 езика
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ански, испански и португалски. „Искаме 

всяка версия да стане viral в социалните 

мрежи – не крие амбициите си режи-

сьорът. – Ако бяхме казали на хората 

просто: „Това е България, гледайте“, 

не всеки би се заинтересувал. Но като 

кажеш: „Това е филм, който ще промени 

живота ти“, е друго.“

През май се състоя световната пре-

миера на филма, която 

бе на Югоизточния 

европейски

филмов 
фестивал в 

Laemmle Music 
Hall в Лос 
Анджелис

Седмица по-късно 

последва и втора пре-

миера за Американския 

кинотеатър в „Театър 

Аеро“ в Санта Моника.

„Българската преми-

ера в Пловдив на 4 юни 

беше много вдъхновява-

ща – сподели режисьор-

ът. – Направихме я на 

Римския стадион в Джу-

маята, имаше истински 

червен килим и дойдоха 

Сани Жекова, Йордан 

Йовчев, Николай Буха-

лов и ансамбълът по 

художествена гимнастика, близки, при-

ятели и хора от екипа, с които снимахме 

заедно. Беше много емоционално, някои 

плакаха по време на прожекцията. Вто-

рата българска премиера беше в София, 

по-скромно, в кино „Одеон“.

Пътят на младия пловдивчанин тръгва 

от английската гимназия в родния му 

град. „Моите страхотни родители винаги 

са ми давали свободата 

да се занимавам с какво-

то искам. Единствено са 

държали да уча здраво и 

да продължа в чужбина“, 

споделя Стефан. Откакто 

се помни, мечтата му 

била да живее в Лос 

Анджелис. Той покрива 

изпитите по SAT и TOEFL, 

кандидатства в няколко 

висши училища в Щати-

те и печели пълна сти-

пендия в университета 

на Ню Хемпшир. Учи там 

актьорско майсторство, 

театър и танци, участва в 

пиеси. Междувременно 

започва да се снима като 

модел. Работил е в цял 

свят – Южна Африка, Ню 

Йорк, Милано, където е 

участвал и в Седмицата 

на модата.

„Добре е да изкарваш 

някой допълнителен 

лев – смее се Стефан, 

– но моделството никога не ми е било 

страстта.“ Доста скромно казано за секс 

символа и

един от най-желаните 
модели в света

Започва с рекламни кампании за 

American Apparel и Maceoo, работи с 

най-добрите модни агенции в света – 

Next Model Management (Лос Анджелис), 

Elite Model Management (Маями), Упра-

вление на 3D (Кейптаун, Южна Африка), 

Еволюционен мениджмънт (Лондон, 

Англия), Brave Models (Милано, Италия) и 

Модна агенция „Ивет фешън” (България). 

Снима се в реклами и модни ревюта на 

едни от най-големите имена в модата 

като Dolce & Gabbana, Corneliani и Quest 

Apparel, за марки като 

Alexander McQueen, 

Brunello Cucinelli, 

Burberry, Zegna, 

Salvatore Feragamo, 

Gucci, Prada, Tom Ford. 

Появява се в сп. Elle и 

в много тв реклами за 

известни марки като 

Samsung, Hyundai и 

Playboy, лицето му 

залива билбордовете 

в цяла Германия...

Обаче момчето меч-

тае да се реализира 

като актьор в Холивуд 

и през 2014 г. се уста-

новява там. Снима се 

в няколко късометаж-

ни ленти и в 2 пълнометражни. „Нищо 

голямо, но доста хора ме избираха, и 

то без да имам агент, сам се обаждах и 

ходех на прослушвания“, казва актьорът. 

Скоро след успеха на късометражния 

филм за Пловдив магията на режисурата 

го поглъща... и така до днес.

Сега работи като изпълнителен и 

креативен директор на видеострийминг 

платформата www.zonia.com. Построява 

целия софтуер от нулата, в Пловдив, с 

местни IT специалисти, а

офисите на компанията са 
в Лос Анджелис

Има 25 оригинални предавания с над 

500 епизода. Разглежда се всеки аспект 

на здравето – физически, духовен, 

интелектуален. Има 2 готварски шоута, 

фитотерапия, йога, пилатес... Всичко на 

тема здраве и здравословен начин на 

живот. С удоволствие ги режисира и ме-

нажира, защото темата живо го вълнува. 

„Не генът, а начинът на живот, изборите, 

които правим всеки ден, са основен 

фактор за това да бъдем здрави – убеден 

е Стефан. – Всичко зависи от нас! Хората 

днес имат възможност да избегнат 

всякакви заболявания, включително и 

рак, ако водят здравословен начин на 

живот, включващ не само хранене, но 

например и начините, по които може да 

се справиш със стреса.“

Казва, че работи яко, по 19 часа, без 

почивен ден, вече 4 години. Живее в 

центъра на Холивуд, офисът му е близо, 

не пилее време в пътуване. За модел-

ство рядко му остава време. Сега смята 

да почине с филмите 

няколко месеца и да 

се концентрира върху 

платформата, където 

има много амбици-

озни планове. После 

ще снима следващия 

си филм, който ще е 

пълнометражен, игра-

лен, пак на българска 

тема, но социална.

Родината не липсва 

много на космополи-

та, тъй като от 2016 г. 

се прибира поне по 3 

пъти годишно в Бълга-

рия – в София, където 

са му приятелите, и 

в родния си дом в 

Пловдив, при родителите и баба си. „По-

край снимките на филма обиколих цяла 

България, 26 локации – места, в които не 

съм бил никога, като Ханкрумския ска-

лен манастир, Очите на Бога... Уникални 

красоти!“, казва българинът.

„Дали съм имал тежки моменти в 

началото? О, да,

бил съм и с по няколко 
долара в джоба

Първата ми работа още в колежа 

беше omelet guy („момче за омлети“). 

Сервирал съм, бил съм барман. Една 

приятелка видяла мои моделски снимки 

във фейсбук и се пошегува: „Кой би 

предположил, че omelet guy ще стане 

толкова известен модел? Е, надявам се 

да говорят така и за филмите ми“, смее 

се Стефан.

Двете най-важни жени в живота му – сестра му и майка му

С актрисата и певица Мария Елена Инфантино и генералния консул на България в Лос Анджелис Веселин 
Вълчев на премиерата на „България в четири сезона” в Лос Анджелис

По време на снимките на филма „България в четири сезона“

С актьора Васил Михайлов



З
дравей, Ангеле! Последната 
ти статия за прехвърля-
нето от TRADITIONAL IRA 
към ROTH IRA подбуди моя 
интерес и бих искала да ти 
задам два допълнителни 

въпрос по същата линия.
Плаща ли се данък на парите, прех-

върлени от ROTH IRA към TRADITIONAL 
IRA, когато се състои това прехвърляне 
и после, когато човек започне да си те-
гли от този TRADITIONAL IRA, след като 
се пенсионира? И вторият ми въпрос е 
по колко долара на година е позволено 
да се внася в ROTH IRA, може би е опре-
делен процент от заплатата или пък 
определена вноска? Бих се радвала да 
разбера тънкостите на този вид пен-
сионни планове, за което ти благодаря 
предварително.

Здравей и от мен! Ние се познаваме 
с теб от дълги години и се радвам, че 
се обръщаш отново към мен с въпро-
си, които ще бъдат полезни за всички, 
които четат тази статия, дори да сме 
говорили по темата преди – едно 
напомняне винаги е полезно. Все пак 
народът е казал – повторението е майка 
на знанието!

Сега директно по темата – когато 
парите са прехвърлени от ROTH IRA в 
TRADITIONAL IRA, вложената сума се 
приспада от данъците за дадената ка-
лендарна година, но когато се пенсио-
нираме, на тази сума може да се дължат 
определена сума данъци в зависимост 
от останалите доходи за дадената 
календарна година, в която парите са 
изтеглени оттам.

Има вариант и такива данъци да не 

бъдат платени, ако доходите са

по-ниски от $10,000 
на година

без да включваме доходи от държав-
ната пенсия, а говорим стриктно за 
заработен доход. Но това трябва да 
бъде потвърдено от твоя счетоводител, 
преди да говорим с цифрите и данъ-
ците, дължими на парите, изтеглени от 
TRADITIONAL IRA за дадената година.

Относно максималната вноска към 
ROTH IRA в момента е $6,000 на година 
за лица под 50-годишна възраст и 
$7,000 за лица на 50 и отгоре години, 
като условието е да има заработен 
доход за годината и вноската да не 
надвишава тази сума.

Например не може някой да показва 
заработен доход от $3,000 и в същото 
време да внася по $4,000 в ROTH IRA. 
Вноската не е в процентно съотноше-
ние към заплатата за годината, но ако 

човек прави над $135,000 на година, 
не може да внася директно в ROTH IRA 
фонд. За семейства, които подават да-
нъчни декларации заедно, комбинира-
ният им доход не трябва да надвишава 
$199,000 годишно.

Когато говорим за ROTH IRA, е важно 
да се знае, че ползите от спестяване на 
данъци при него са огромни и колкото 
по-рано се започне такъв вид план, тол-
кова повече растат и ползите от него. 
Например, ако един човек на 35 години

започне да внася по $200 
на месец

в такъв осигурителен план за 30 години 
напред до 65-годишна възраст – той 
би вложил само $72,200 и на средна 
лихва от 7% (което е напълно резонно 
при правилно подбрани фондове в 
акаунта, без да вземаме предвид доход 
от дивиденти и капитални печалби) и 
като резултат на инвестицията би имал 

$274,041.
Това прави печалба от $201,841, която 

няма да бъде обложена с данък, неза-
висимо колко от тези пари са теглени 
за една година. Това е огромен плюс 
за всеки от нас, особено в годините по 
време на пенсиониране, но за да стане 
реалност това, ние трябва да започнем 
от по-рано и да се подготвим за този 
момент.

Ако имаш други въпроси и комента-
ри, винаги ще очаквам с радост да ти 
отговоря. Желая ти прекрасна седмица 
и ти благодаря за въпроса!

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

Как точно работи 
ROTH IRA?
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Б
ългария отново се появи на 
потискащото второ място в 
една статистика, цитирана от 
Еврокомисията: за убитите в 

пътнотранспортни произшествия – с 
88 жертви на един милион население. 
По-напред е само Румъния с 96 убити 
на милион. Само за сравнение – в дър-
жави като Дания, Холандия, Ирландия 
и Швеция, погледнато в пропорция, 
жертвите на катастрофи са около три 
пъти по-малко.

Всеки може да изрецитира триадата 
от фактори, които предопределят този 
тъжен български принос в статистиката: 
лоши пътища, лоши автомобили, недис-
циплинирани шофьори. За всеки от тях 
може да се разсъждава напоително. И 
да се обяснява за новите магистрали, за 
новите автомобили и за „някои все още 
нерешени проблеми”.

Но дайте да не се лъжем: убиват не 
толкова пътищата и автомобилите, 
колкото шофьорите. А през последни-
те десетилетия българският шофьор 
постепенно се превърна в еманация 
на всичко негативно в обществото. 
Той е агресивен и разгащен, фуклив и 
безотговорен, невъзпитан и често пъти 

слабо образован, лишен от всякакво 
обществено чувство и от рефлекса да 
зачита околните.

Горди наследници на древна култура. 
А само да ги видиш по пътищата...

Така е, когато в една държава вър-
ховенството на закона го има само на 
хартия, когато грубостта и простащина-
та се превърнат в норма, когато вместо 
общество има само сблъскващи се 
лични интереси, когато нито семейство-
то, нито училището успяват да победят 
улицата, когато в поведенчески модел 
се превръщат неграмотни инфлуенсъри 
с големи мускули, респективно – с голе-
ми гърди, и още по-големи автомобили, 
когато…

Тази популярна жалейка може да 
продължи още дълго. Показателно 
е обаче, че успоредно с нея върви и 
другата жалейка: как не ни броят за 
равноправни европейци – нас, дето 
сме имали най-древната цивилизация, 
най-древната култура, най-древната 
история, най-древната азбука, а пък 
когато Карл Пети говорел на немски 
само с конете си…

Мисля, че няма нужда от много 
обяснения. Ако искаш да си европеец 
– бъди европеец не само по марката 
на автомобила си, но и по ценности, 
по чувство за отговорност, по респект 
към другия. Иначе и занапред ще си 
останеш втора ръка.

И дори „Фолксваген“ да дойде в 
България и да започне да произвежда 
новите си лъскави европейски автомо-
били, зад техните волани пак ще сядат 
същите хора.

(Извинявам се на онова малцинство 
български шофьори и шофьорки, които 
не се разпознават в този текст.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ

блог   

Така е, когато 
простащината 
се превърне 
в норма
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казана дума

“При идваща рецесия или стагнация в 
Западна Европа, ако бях в правителството, 
щях да мятам килимчето и да сервирам 
даже турски локум и баклава на юнаците от 
„Фолксваген”.

Владимир Каролев коментира защо е важно 
заводът на „Фолксваген” да е в България

“Човек цял живот работи, за да си 
направи една тераска в апартамента, 
и накрая да го пратят на майната му. 
Няма справедливост на този свят.”

Журналистът Димитър Вучев 
коментира решението на МС да 

изпрати бившия шеф на КНОПИ Пламен 
Георгиев консул във Валенсия

“Ако президентът на Китай седне да говори 
с протестиращите... бих се обзаложил, че би 
намерил решение за 15 минути.”

Президентът Доналд Тръмп в коментар на 
протестите в Хонконг

С „Обединени патриоти” 
изместихме ДПС като трета 
сила в парламента... След 
като Каракачанов и Симеонов 
обявиха, че ме изключват, в ДПС 
са дали банкет в същия ден.”

Волен Сидеров коментира 
сложните отношения сред 

„патриотите“

“Когато ме видят, хората често казват на 
децата си: “Виж, мами, сестра Жекова.” 
Много е смешно, винаги казвам на 
малчуганите: “Искаш ли една инжекция 
да ти ударя?”, и те се стряскат.“

Марта Вачкова коментира 
популярността си след участието си в 

сериала „Откраднат живот“
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МАТИАС БИОЛИНГЕР
DW

Д
ълги колони бронирани 
коли, които се движат на юг 
и задръстват подстъпите към 
граничния град Шънджън – 
от няколко дни в китайския 
интернет се разпростра-

няват видеа, от които се разбира, че 
китайската Народна полиция, екипи-
рана с тежки оръжия, струпва сили 
по границата с Хонконг. Китай вече от 
седмици дрънка оръжие – това е само 
поредната ескалация, с която Пекин 
изпраща едно ясно съобщение: готови 
сме да потушим със сила протестите в 
Хонконг.

Формулата на Пекин: 
подчинение чрез страх

Страх – това е бизнесът на всяка дик-
татура. Понеже се боят от собствения 
си народ, властниците гледат непре-
къснато да го държат в страх. А Китай 
доведе системата „подчинение чрез 
страх” до самата перфектност. Държа-
вата разполага с безчет възможности 
непрестанно да напомня на своите 
граждани, че е готова да упражни наси-
лие: я Държавна сигурност ще позвъни 
на работодателя ти, я ще ти вземат зад-
граничния паспорт, я ще те арестуват и 
изтезават без никакъв повод.

В момента обаче пекинската 
върхушка установява, че в Хонконг 
заплахите й не работят. Гражданите на 
Хонконг вече от десет седмици са на 
улицата и нищо не може да ги накара 
да се приберат по домовете си – нито 
полицейското насилие, нито масовите 
арести, нито заплахата с драконовски 
мерки, стигащи до десет години затвор 
за участие в така наречените изстъп-
ления. Демонстрантите, предимно 

млади хора, не се стряскат дори от все 
по-откровените заплахи, че китайска-
та армия ще нахлуе в града. Направо 
картинно да си представиш в какво 
потресено недоумение изпада китай-
ското ръководство.

Защото заплахите, които отекват 
откъм Пекин, изобщо не са празнос-
ловие. Преди 30 години на площад 
„Тянанмън“ комунистическите лидери 
доказаха, че са готови да стрелят по 
собствения си народ, когато властта 
им е под заплаха. В Пекин никога не са 
изпитвали особени скрупули.

И демонстрантите добре го знаят. Ко-
гато ги попиташ дали изобщо виждат 
някакъв шанс за успех на протестите, 

обикновено ще чуеш едно трезво „не”. 
През последните години Пекин все 
по-неприкрито се опитваше да увели-
чава влиянието си в града. Неудобни 
опозиционни политици бяха прого-
нени от парламента, хора влязоха в 
затвора заради „липса на уважение 
към държавното знаме”, зад решетките 
изчезнаха и редица лидери на движе-
нието за демокрация от 2014 година.

Мнозина демонстранти излизат на 
улицата не толкова с надеждата, че 
ще спрат този развой на събитията, 
колкото поради усещането, че навярно 
за последен път могат свободно да 
изразят своето мнение. Правителстве-
ната ръководителка ги призовава да 

не „тласкат града към бездната”, но те 
самите имат чувството, че отдавна са 
политнали в пропастта. Хората масово 
усещат, че вече са изгубили битката, а 
това автоматично обезсилва заплахите 
на Пекин.

„Западняците ще го 
забравят”

Всъщност обаче Хонконг все още 
има какво да губи. Една окупация на 
града ще сложи кръст върху имиджа 
му на международен финансов център. 
И свободите, на които досега се радва 
Хонконг, ще изчезнат завинаги. Но и 
Пекин няма да се отърве без травми. 
Защото за китайските фирми Хонконг е 
най-важната входна врата към между-
народния финансов свят. Ако по света 
тръгнат кадри с кръвопролития по 
улиците на града, това за години на-
пред ще увреди благонадеждността на 
Китай като възходяща световна сила, 
а евентуалните последващи санкции 
ще поставят китайската икономика в 
трудно положение. Да не говорим, че 
китайската позиция в търговския спор 
със САЩ ще бъде много отслабена.

След касапницата на площад „Тянан-
мън“ в Пекин също се тревожеха от 
възможните международни реакции. 
Тогава обаче Дън Сяопин, който беше в 
дъното на случилото се, просто махнал 
с ръка с думите: „Западняците ще го 
забравят.” Ако днешното китайско 
ръководство наистина реши да плати 
всяка необходима цена, и сега няма 
кой да го спре. Западните демокрации 
могат да направят само едно: да дадат 
на Пекин ясно да разбере, че цената на 
насилието ще бъде наистина висока.

Ако по света тръгнат 
кървави кадри от Хонконг

Китай все по-открито заплашва 
Хонконг, че е готов да нахлуе със сила
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С
амоубийството на 
Джефри Епстейн преди 
началото на процеса за 
сексуални престъпления 
срещу него продължава 
да поставя въпроси, чии-

то отговори ще се търсят вероятно още 
дълго време. И докато аутопсията му 
показа, че той е сложил край на живота 
си чрез обесване, а в затвора, където 
го е направил, се налагат наказания и 
текат уволнения, светлините на про-
жекторите постепенно се преместват 
към близките на Епстейн. И най-вече 
към единствения му пряк наследник 
по семейна линия – по-малкия му брат 
Марк Епстейн.

Художникът по образование, който се 
преквалифицира в брокер на недви-
жими имоти, провокира интереса на 
медиите преди месец, след като заложи 
апартамента си във Флорида като част 
от гаранцията за свободата на брат си.

Марк Епстейн отрича да има връзка 
с дейността на Джефри, но един от 
имотите му се споменава в няколко 
от съдебните жалби срещу покойния 
финансист.

Необяснимото богатство 
на по-малкия брат

може да бъде подложено на допълни-
телни проверки, докато федералното 
разследване по делото за престъпната 
мрежа за секс трафик на момичета 
продължава.

Независимо от самоубийството на 
единствения обвиняем адвокатите 
на предполагаемите жертви на Дже-
фри Епстейн обявиха, че ще заведат 
граждански искове за обезщетение 
срещу наследниците му. Това означава, 
че обект на претенции ще се окажат 
и всички активи, които попаднат под 
контрола на неговия брат.

„Щом като президентът на Съедине-
ните щати не разкрива информация за 
търговската си дейност, а има много 
по-убедителни причини да го направи, 
и след като не съм обвинен в каквото и 
да е престъпление, не виждам защо аз 
или друг американски гражданин тряб-
ва да го прави”, написа Марк Епстейн 
в съобщение до репортер на „Дейли 
бийст”, който се опита да се свърже с 
него за коментар.

В центъра на предполагаемите фи-
нансови връзки между Марк и Джефри 
Епстейн е агенцията за недвижими 
имоти Ossa Properties. Тя притежава 
мажоритарен дял в собствеността на

жилищна сграда на 66-а 
улица в Манхатън

която е ползвана от няколко от прибли-
жените служители на Джефри Епстейн. 

Част от обвинителите му твърдят, че 
именно този адрес е бил централната 
точка на мрежата за трафик на „бели 
робини”.

Източник на „Дейли бийст” твърди, че 
когато Ossa Properties купува сградата, 
не Марк, а Джефри Епстейн е участвал в 
опознавателната среща като представи-
тел на новите инвеститори.

Сградата на 66-а улица е използвана 
от няколко асистенти и партньори на 
Джефри Епстейн през годините. Тук 
е работила Лесли Гроф, която е била 

обвиняема по старото дело за набиране 
на непълнолетни момичета за сексуал-
ни „масажи” (по данни от свидетелските 
показания на пилота на Епстейн от 2009 
г.). Още две негови асистентки – Сара 
Келън и Надя Марчинкова – са ре-
гистрирали на този адрес свои фирми 
под фалшива самоличност след ареста 
на Епстейн. Адвокатът му Дарън Индайк 
е живял в сградата до 2000 г.

През 2010 г. бивш служител на 
модната агенция MC2, притежавана 
от съдружника на Епстейн Жан-Люк 
Брунел, казва пред ФБР, че сградата се 
е ползвала за настаняване на жертви от 
мрежата за трафик на непълнолетни.

Свидетелят дава показания под 
клетва, според които Брюнел е изпра-
щал момичета имигрантки на богатите 
си клиенти или ги е командировал на 
секс партитата на Джефри Епстейн в 
Ню Йорк, Палм бийч и на частния му 
карибски остров.

Бившата партньорка на Марк Епстейн

и майка на 
двете му деца

Джойс Андерсън все още живее 
безвъзмездно в сградата на 66-а улица, 
въпреки че двамата са се разделили 
отдавна.

Марк, който израства в семейство 
на работници в Бруклин заедно със 
своя брат Джефри, навлиза в имотния 
бизнес сравнително късно.

Първоначално той учи в художест-
вената академия „Купър Юниън”, 
като влиза в бизнеса през фирма за 

щамповане на дрехи. Постепенно под 
шапката на дружеството му започват 
да се регистрират юридически лица с 
напълно различен предмет на дейност, 
включително за куриерски услуги с 
яхта от Ню Йорк до Маями. Повечето 
от тези фирми са разформировани към 
2004 г.

Марк Епстейн също се опитва

да пробие в модната 
индустрия

През декември 2005 г. той създава 
агенцията „Сейнт модел енд талънт”. 
Не е ясно дали тя някога е извършва-
ла реална дейност и дали е работила 
за набиране на манекенки, но през 
2008 г. Епстейн е осъден от свой бивш 
наемател, когото е изгонил неправо-
мерно под претекст, че иска да ползва 
студиото му за модната си агенция.

Извън съдебните спорове с наемате-
ли по-малкият брат на Джефри Епстейн 
явно има проблеми с федералните и 
щатските данъчни власти.

Между 2006 и 2018 г. той е натрупал 
над 190 000 долара задължения заради 
просрочване на дължимите данъци. 
Междувременно обаче Марк Епстейн 
прави солидни дарения и дава заеми 
на няколко известни неправителстве-
ни организации.

Марк Епстейн управлява и имоти в 
щатите Флорида, Ню Йорк и Пенсилва-
ния. Ако наследи и именията на своя 
брат, е много вероятно ищците по 
делото срещу него да предявят претен-
ции към тях.

Марк, наследникът 
на милионите на 
Джефри Епстейн
Фокусът на вниманието се насочва към 
близките на самоубилия се финансист
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„ТАЙМС“

Л
есно е да обичате „Аполо 11“, 
ако сте живели преди половин 
век и сте станали преки свиде-
тели. За тези, които не са били 
край площадката на космиче-
ския център „Кейп Кенеди”, за 

да наблюдават излитането на „Сатурн 5“ на 
16 юли 1969 г., или пък не са се струпали 
пред телевизора, за да видят как Нийл 
Армстронг слиза от стълбичката и тръгва 
по повърхността на Луната 4 дни по-късно, 
кадрите винаги ще изглеждат като доку-
ментален филм. Не и за Илън Мъск.

„Аполо 11” беше едно от най-вдъхновя-
ващите неща в цялата човешка история“, 
казва Илън Мъск в централата на компа-
нията за космически технологии SpaceX, 
която основава през 2002 г., и оттогава тя 
се е превърнала по свой начин в символ за 
изследването на Космоса. „Не съм сигурен 
дали SpaceX щеше да съществува, ако не 
беше „Аполо 11“.

Днес SpaceX е един от малкото влия-
телни играчи – милиардери мечтатели и 
двете най-богати държави в света,

надпреварващи се кой да се 
установи на Луната

През 60-те години на ХХ век имаше 
само двама състезатели – САЩ и СССР, 
надпреварващи се кой първи ще стъпи на 
лунната повърхност, но този път САЩ се 
оказаха в по-голяма конкуренция в много 
области с частни компании като SpaceX и 
Blue Origin на Джеф Безос, както и с дър-
жави като Китай.

Движещата сила на новата космиче-
ска надпревара е мощна комбинация от 
икономически, технологични и геополити-
чески цели. Възможно е да се натрупа със-
тояние от проектите за Луната. В момента 

космическите бизнес дейности допри-
насят с 350 млрд. долара към глобалния 
БВП – сума, която се очаква да скочи до 
1.4 трилиона долара до 2040 г. според 
„Морган Стенли“. Луната може да бъде 
първият пост в усилията за колонизиране 
и изследване на Космоса. Ето и пример: 
има сериозни предположения, че може да 
се натрупа богатство, ако на Луната се по-
търсят метали, които са рядко срещани на 
Земята и се използват в производството на 
електроника. При сегашните космически 
технологии обаче това богатство бързо се 

заличава от милиардите долари, които ще 
струва доставката на стоките между Земята 
и Луната. Технологията обаче се променя 
и никой не иска да остане извън потенци-
алната

лунна треска 
за злато

Също така има научни и технологични 
причини за полети до Луната. Обсерва-
тории на обратната страна на Луната, за-
щитени от отразената от Земята слънчева 
светлина и от земното радиоизлъчване, 

ще бъдат по-мощни и с тях ще може да се 
вижда по-далеч, отколкото с телескопите 
на повърхността на планетата или в орби-
тата й... А през изминалите десетилетия са 
събирани доказателства, че технологията, 
разработена първо за космически пътува-
ния, често има приложения и на Земята: 
устойчива на надраскване стъкло; нови ти-
пове батерии; мемори пяна и огнеупорна 
тъкан; а най-важното е, че GPS навигацията 
е на базата на системите, предназначени за 
изучаване на Космоса. Бъдещите ползи мо-
гат да включват използване на изкуствен 
интелект, биометрични сензори и контрол 
на въздушния трафик, както и изкуствени 
торове, специални LED системи за парни-
ци, адаптирани на базата на системи, които 
в момента се разработват с цел създаване 
на земеделие извън планетата ни. Всички 
пътища към Марс вероятно преминават 
точно през Луната. Създаването на дом в 
свят, който е само на три дни път от Земята, 
е най-добрият начин да се тества важна 
инфраструктура за поддържане на живота, 
която ще бъде необходима за намиращия 
се много по-далече Марс.

Всички участници в лунната надпревара 
гледат към едно и също място на повърх-
ността – Южния полюс, който е много бли-
зо до плодородния полумесец на Луната. 
В кратерите на Южния полюс, разположен 
в района на вечната сянка, се натрупват 
големи запаси от лед, които могат да се 
използват като

източник на 
вода за хората

и за поливането на отглеждани от тях кул-
тури. Водата може да се раздели на кис-
лород, който да се използва като въздух 
за екипажите, и на водород, от който чрез 
повторно свързване с кислород може да 
се получи просто, мощно и чисто ракетно 
гориво. Извличането на вода и ракетно 
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На Луната може да има 
метали, които са рядко 
срещани на Земята

гориво за космическа мисия в дълбокия 
Космос е много по-сложен и труден про-
цес, отколкото то да се доставя от Луната, 
където гравитацията е шест пъти по-мал-
ка, отколкото на Земята, и след това да 
се качва в лунната орбита. Космически 
кораб по пътя към Марс теоретично може 
да спре близо до Луната, за да зареди, и 
след това да се отправи към по-дълбокия 
Космос.

Всичко това е в рамките на възможност-
ите на съвременната технология, но след 
края на лунната мисия „Аполо“ през 1972 
г. пилотираната космическата програма 
на НАСА имаше доста по-ограничени 
цели и се сведоха до полети с ниска земна 
орбита. След като последната космическа 
совалка се приземи през 2011 г., САЩ все 
още дори нямат свой собствен начин, 
за да изпращат астронавти в Космоса, а 
купуват места – около 80 млн. долара е за 
едно пътуване – на борда на руския кораб 
„Союз“.

Сега обаче вниманието отново се 
насочи към лунна доминация. През март 
вицепрезидентът Майк Пенс, който огла-
ви и възстановения Национален космиче-
ски съвет (разпуснат през 1993 г.), обяви, 
че администрацията на Тръмп ще изпрати 
американци на Луната до 2024 г. Момен-
тът за това предизвикателство е подхо-
дящ, тъй като на космическото крайбре-
жие на Флорида отново кипи активност. 
НАСА даде под наем на SpaceX стартовата 
площадка 39А в „Кейп Канаверал“, от 
която почти всички лунни мисии „Аполо” 
са изстреляни. Компанията планира да на-
прави пилотиран полет около Луната още 
през 2023 г. Тя също така е взела под наем 

и намиращата се наблизо стартова пло-
щадка 40 и е построила на над 5000 кв. м 
хангар за подготовка на ракети за полет. В 
Хоторн, Калифорния, фабриката гъмжи от 
служители и се работи по изграждане на 
технологии, включително

два космически 
кораба Dragon

Единият трябва да тества системата за 
аварийно напускане на кораба, а другият 
е за автоматизиран полет до Международ-
ната космическа станция (МКС). SpaceX 
обаче си представя да направи нещо 
повече. „Всъщност трябва да имаме кораб, 
способен да достави достатъчно полезен 
товар на Луната, да създаде постоянна 
база на Луната, подобно на постоянната 
обитаема база, която имаме в Антарктида”, 
казва Мъск.

НАСА е дала под наем площадки за 
изстрелване 36 и 11 на Blue Origin – ракет-
ната компания, собственост на шефа на 
„Амазон“ Джеф Безос. Blue Origin е напра-
вила бляскава фабрика за 200 млн. евро в 
Канаверал и планира да я разшири с още 
над 350 000 кв. м. През май Безос показа 
макет в истински размери на модула за 
приземяване на Луната на компанията Blue 
Moon и повтори поставената вече от ад-
министрацията цел за стъпване на Луната 
– 2024 г. „Време е да се върнем на Луната и 
този път да останем“, заяви той…

М
ъск 
напред-
ва още 
по-бързо. 

Неговият SpaceX 
Dragon може да 
бъде готов да изведе 
екипаж от астрона-
вти към МКС още 
през следващите 6 
месеца. И въпреки че 
най-голямата ракета 
на SpaceX, Falcon 
Heavy, няма двига-
телната мощ на SLS, 
в момента тя е най-мощната, осъщест-
вяваща полети. В края на юни SpaceX 
обяви, че най-рано през 2021 г. ще 
бъде изстреляна ракетата Falcon Super 
Heavy – покрита с неръждаема стомана, 
с апарата Starship, в който има място за 
100 души. Това е 17 пъти повече от раз-
мера на „Орион“, където има място за 
между 4-ма и 6-ма астронавти. Според 
Мъск Super Heavy, а не съществуващи-
те ракети Falcon, ще накара хората да 

изоставят модела „знамена и стъпки“ 
от ерата „Аполо“ и да се насочат към 
по-постоянно присъствие на Луната, а 
по-късно и на Марс...

И докато Мъск не пази в тайна 
плановете си, то Безос и неговата Blue 
Origin са обвити повече в мистерия, 
поне засега. Ракетата Blue Origin’s New 
Shepard може да се използва повторно, 
направена е да доставя товари и хора в 
суборбиталния Космос.

SpaceX Dragon може да 
изведе екипаж до месеци

Битката за Луната: Милиардери и 
суперсили в схватка за богатствата й

Китайският луноход „Юту 2” на обратната 
страна на Луната

Н
АСА кръсти последната си 
лунна програма „Артемида“ на 
името на митичната сестра на 
Аполон. Всичко това, умиш-

лено или не, напомня за обещанието 
на президента Кенеди от 1962 г., че 
американски астронавти ще стъпят на 
Луната до края на 60-те години на ХХ век 
– амбициозна цел, а фиксираната дата 
той определи като предизвикателство, 

с което страната трябва да се справи. 
Ако „Артемида“ успее, ще върне амери-
канското превъзходство в космическата 
надпревара и ще докаже, че разединена 
държава може да направи велики неща. 
Ако пък не успее, САЩ ще отстъпят Луна-
та и възможностите, които крие, поне за 
следващото десетилетие.

Китайската национална космическа 
администрация изненада света. Страната 
не беше изстрелвала сателит до 1970 г. и 
в продължение на десетилетия изоста-
ваше в космическата надпревара. През 
2003 г. обаче това започна да се променя, 
когато Китай изстреля първия си тайко-
навт. Китай вече има няколко пилотира-
ни мисии, осъществявал е космически 
разходки, построи и миникосмическа 
станция. Страната също така изпрати 4 
роботизирани лунни мисии, най-впечат-
ляващата по-рано тази година, с кацане в 
базовата станция Chang’e-4 и роувър на 
обратната страна на Луната.

Лунната програма „Артемида“ 
– надеждата на САЩ

Светът – в състезание или в отбор

Н
АСА събира оферти за лунни 
апарати от няколко компании за 
програмата си „Артемида“. Що 
се отнася до Китай, каквато и да 

е неговата цел, амбициите за пилотиран 
полет в голяма степен зависят от новата 
версия на ракетата от серията Long March 
– Long March 5.

Разбира се, като цяло не трябва да има 

състезание, а международното сътруд-
ничество често работи доста по-добре 
от състезание. САЩ си партнират с 15 
държави на МКС. Русия, Европейската 
космическа агенция, Япония и Канада са 
допринесли за модулите и астронавти от 
18 страни, били на борда. С ескалирането 
на напрежението между САЩ и Русия съ-
трудничеството на космическата станция 

е ефективен клапан за освобождаване на 
напрежението, особено когато екипажи-
те заедно се изправят пред проблеми. Съ-
трудничеството между американската и 
китайската космическа програма засега е 
забранено от одобрена в бюджета клауза 
през 2011 г. заради опасения от транс-
фер на технологии, които биха могли да 
застрашат националната сигурност.

Джеф Безос

Илон Мъск

SpaceX Dragon

Blue Origin



млрд. долара струва преместването на столицата на Индонезия от Джакарта, 
намираща се на пренаселения о. Ява, на о. Калимантан (Борнео). Президентът Джоко 
Видодо официално предложи на парламента план за преместване на столицата. 
Строителството трябва да започне през 2021 г.

в цифри

95,732,5

млн. украинци ще получат руско гражданство – ход, който раздразни Киев и ЕС. 
Тази година президентът Владимир Путин въведе програма, ускоряваща процеса 
на получаване на гражданство от жители на районите Донецк и Луганск, където 
въстание на проруски сепаратисти продължава пет години.

2093

е показателят за тримесечните перспективи за търговията, съобщи Световната 
търговска организация. През следващите месеци ще продължи слабата тенденция за 
растеж на търговията със стоки. В предишния си доклад СТО посочи, че при стойност 
96,3 растежът изглежда ще остане слаб.

млн. евро джакпот в Италия. Лотариен билет, купен за 2 евро в Лоди, близо до 
Милано, спечели джакпота, поставяйки нов рекорд в Италия. Участниците в 
лотарията „Супереналото” залагат на 6 числа от 1 до 90, като никой не бе отгатнал 
печелившите числа от юни 2018 г.



21 - 27 август 2019 38-39

Н
е мога да си представя 
живота без хумор и без 
смях, признава Георги 
Мамалев, и не е никак 
трудно да му повярваш. 
Защото той не само при-

тежава невероятния талант да гледа на 
света с усмивка, но и щедро го раздава 
от сцената и от екрана вече няколко 
десетилетия. Затова и публиката му 
отговоря с възхищение и обич, а името 
му е сигурна гаранция за забавление 
и искрен смях. Самият Мамалев често 
споделя, че е много по-сложно да 
разсмееш публиката, отколкото да я 
разплачеш. Както, че драмата и трагеди-
ята не го привличат така като комеди-
ята. „Аз съм комедиен актьор. Нямам 
никакво намерение да се занимавам с 
драма и трагедия. Не че не ме интересу-
ва духът на Хамлетовия баща, но все ме 
тегли към смеха“, казва големият комик. 
И цитира великия Чарли Чаплин, който 
на въпрос защо нито едно от децата му 
не се е отдало на сатирата, отговорил: 
„Комиците се раждат, господа.“

Макар да признава, че понякога му е 
минавала мисълта за това, че двамата 
му синове Александър и Мартин не 
са поели по неговия път – единият е 
в IT сектора, а другият – юрист, Георги 
Мамалев се радва, че животът им се 
развива добре.   

А в това, че той самият е създаден да 
бъде комик, няма никакво съмнение. 
Роден на 5 август 1952 г. в с. Мамарчево, 
Георги Мамалев, който отпразнува нас-
коро 67-ия си рожден ден, се появява в 
спектакъл едва петгодишен. Всъщност 
спектакъл е силно казано.

Една от първите му изяви 
е в приказка в детската 

градина
Малкият Георги играе орач под ре-

жисурата на дядо си. Тази поява обаче е 
важна, защото дядото на Георги Мама-
лев изглежда е и първият човек, усетил 
неговия талант. По-късно родителите му 

го изпращат да учи в Механотехникума 
в Ямбол, специалност електроника и 
автоматика, но механиката очевидно не 
е по вкуса на младия Мамалев.  

Още докато кандидатства в НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ – тогава ВИТИЗ, за 
киното го откриват режисьорите Христо 
Писков и Ирина Акташева, които през 
1972 година го избират за ролята на 
Илийката във филма „Като песен“. Приет 
е в класа на Апостол Карамитев, но по-
ради ранната смърт на големия актьор 
завършва при проф. Енчо Халачев през 
1977 г.  

Въпреки широко известната рецепта, 
че са необходими 99 процента труд и 
един процент талант, Георги Мамалев 
вярва, че в актьорската професия най-
важен е късметът.

Казва, че е имал шанса да работи 
с актьори от много голяма величи-
на още като съвсем млад – Георги 
Калоянчев, Константин Коцев, Георги 
Парцалев,Тодор Колев, Стефан Дана-
илов и още много други, и определя 
досега си с тях като неоценим. Негови 
кръстници на сцената са други двама 
големи актьори – Любомир Кабакчиев 
и Георги Георгиев-ГЕЦ, които го пред-
ставят на публиката при дебюта му в 

„Опит за летене“ на Йордан Радичков, в 
постановката на Младен Киселов.

Смята за изключителен късмет и 
възможността да участва в любимия на 
поколения българи „Оркестър без име“, 
който излиза през 1982 г. и 

веднага го превръща в 
любимец на публиката

След дипломирането си младият Ма-
малев играе в Народния театър, дълго 
време се изявява и на сцената на Са-
тиричния. Зареждат се филми и пиеси, 
след това и популярният проект НЛО, 
който създават заедно с Павел Поппан-
дов и Велко Кънев, преминал по-късно 
в телевизионното шоу „Клуб НЛО“, а 

през 2002 г. отбеляза своя 50-годишен 
юбилей с моноспектакъла „Разбираш ли 
ме правилно?”.

И така минават 40 години на сцена, 
които комикът отбеляза в края на 2016 
г. В момента заедно с други двама 
любими на публиката комици – Камен 
Воденичаров и Тончо Токмакчиев, пра-
вят комедийното шоу „Майсторите на 
комедията“. Казва, че за него това е като 
едно ново начало и всичко се получава 
лесно и е забавно и ефектно, защото с 
Тончо и Камен се разбират с две думи. 

Освен таланта да разсмива Георги 
Мамамлев притежава и качеството да 
се самоиронизира. Известно е опре-
делението, което дава сам за себе си 
– „висок строен миньон“, шегувайки се 
с ръста си. Напук на широко разпрос-
траненото мнение, че актьорските 
семейства в повечето случаи са нещо 
нетрайно, се радва на прекрасно 
семейство. Със съпругата му Ели, която 
по професия е адвокат, са заедно 
близо 40 години. А рецептата му за 
добро семейство е проста – двамата 
партньори да гледат в една посока. 
Георги Мамалев е и доказателство, че 
дребните различия не се отразяват на 
истинското приятелство – с футболната 
легенда Христо Стоичков го свързва 
приятелство, което не се влияе от 
футболните пристрастия – Мамалев е 
известен левскар, а Камата – цесекар.  

И тъй като толкова много роли, сре-
щи и истории 

няма как да не бъдат 
описани

през миналата година издаде  книгата 
„Усмихни се, човече!“ в съавторство 
с Весел Цанков, в която са събрани 
забавни случки от годините му в учи-
лище, в казармата, работата му като 
метеоролог и главен градинар, преди 
да се наложи като актьор, и много 
други, за които почитателите му едва 
ли са подозирали. Шегува се, че няма 
да има втора, докато не филмира тази 
и не я превърне в сериал, заснет в 
Турция. А най-доброто свидетелство за 
това какъв човек и актьор е Мамалев 
се съдържа в собствените му думи в 
предговора към книгата: „Ако в проце-
са на четенето на вашето лице се появи 
усмивка, знайте – онова, което съм 
искал най-много, се е случило.”

Големият комик вярва в актьорския късмет и че е 
по-лесно да разплачеш, отколкото да разсмиваш

ЛИЛИЯ ГЮРОВА
lilia@bg-voice.com

� 27 септември, петък –  Монреал
� 28 септември, събота – Торонто
� 29 септември, неделя – Атланта
� 5 октомври, събота – Сан Франциско
� 6 октомври, неделя –  Бостън
� 9 октомври, сряда – Лас Вегас
� 11 октомври, петък – Сиатъл
� 12 октомври, събота – Ванкувър
� 13 октомври, неделя – Чикаго

Турнето на „Майсторите 
на комедията“ в Канада 

и САЩ в дати:

Георги Мамалев – талантът 
да гледаш на света с усмивка

Георги Мамалев в „Оркестър без име“ Георги Мамалев и футболната легенда Христо Стоичков

Незабравимите 
реплики на негови 
герои разсмиват 

и днес 
Незабравими и предизвикващи 
смях и днес са репликите на ге-
рои, изиграни от Георги Мамалев 
във филми, които остават любими 
на публиката през годините. Като 
Гошето в „Оркестър без име“: 

И Бетовен е бил глух, обаче 
гений. Така че не се бой, няма 
страшно. Няма как, чичо 
Петре. Това е изкуство, иска 

жертви, жертви... Бе ти знаеш ли 
как е започнал Луис Армстронг 
например, при това негър, и то в 
Америка! Но трябва веднъж да се за-
почне... А, така не. Нямаш право да 
обиждаш. Всеки, който не разбира, 
и бърза да пикае.

Как го постигате, другарю Ми-
ташки? Такъв млад и с дъщеря 
за женене?

Както и на принц Алфонсо от 
изключително забавната фантас-
тична приказка „13-та годеница 
на принца“:

Бива си го вашия художник... 
Баща ми дава 15 000 кв. км 
земя с 10 големи и 78 малки 
села, със 100 хиляди души 

здраво население. Половин царство 
е това...
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Седмицата на модата превръща 
улиците на Париж в сцена

Улицата – 
другият 

подиум на 
модата

У
лицата е другият подиум на 
модата, неофициален, но 
вечен.

Освен на грандиозните 
ревюта, които организират 
модните гиганти, магията 

се случва и из улиците, където изку-
ството на модата се слива с оживения 
град и го прави още по-вълнуващ. По 
време на Haute Couture – Седмицата 
на модата, улиците на Париж се пре-
върнаха в същинска съкровищница 
за модни находки. Френската столица 
носеше „багрите“ на Maison Margiela, 

Valentino, Prada, Chanel, Christopher 
Esber и много други модни къщи. За 
да видят колекциите на любимите си 
брандове, хора от цял свят си пода-
риха седмица в Париж, като много 
знаменитости също вместиха мод-
ния керван в графика си и гледаха 
с удоволствие ревютата от първите 
редове. Селин Дион, Хайди Клум, 
Наоми Кембъл, Никол Кидман – всич-
ки те не пропуснаха тази възможност. 
Вижте най-добрите street style визии, 
документирани от зорките обективи 
на фотографите.



21 - 27 август 2019 40-41



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

Е
два ли има човек, който да не е 
имал проблем с Wi-Fi връзката у 
дома. Понякога проблемът про-
изтича от настройките на рутера 

или от лошата услуга, предлагана от 
доставчика. Но през по-голямата част от 
времето лошата Wi-Fi връзка възниква 
поради специфични обекти или мебели 
в дома, които са разположени твърде 
близо до рутера или компютъра.

Метални повърхности 
и мебели

Металът е проводник, което означава, 
че той абсорбира електричество. Тъй 
като Wi-Fi рутерът работи с

електромагнитни вълни, всяка метал-
на повърхност или обект във вашия дом 
пречат на разпространението

им. За добра връзка рутерът трябва да 
се постави далече от метал.

Тухлени и 
каменни стени

Някои видове стени спират Wi-Fi 
сигнала. Между най-често срещаните 
материали, които пречат на надежд-
ната връзка, са мрамор, цимент, бетон, 
мазилка и тухла. Това обяснява защо в 
двуетажните къщи хората обикновено 
страдат от много слаба интернет връзка 
на един от етажите. За да се поправи 
това, рутерът трябва да е на открито и 
далеч от стените.

Огледала

Материалът, който ни позволява да 
видим отражението си в огледалото, 
също така отразява сигнала на рутера. 
Този обект действа като щит, което води 
до „отскачане” на интернет връзката. 
Когато е близо до рутера, огледалото 
може да направи сигнала по-бавен и 
нестабилен.

Хладилници и перални 
машини

Като общо правило електрическите 
уреди, разполагащи с тръби, през които 
циркулира вода, не са много приятелски 
настроени към Wi-Fi сигнала. Водата 
може да задържи част от енергията от 
безжичните вълни, което се отразява 
негативно на качеството на интернет 
връзката.

Коледни 
светлини

Цветните коледни светлини също 
могат да бъдат причина за слаб сигнал 
у дома. Те има искрящи чипове, които 
генерират магнитно поле, взаимодейст-
ващо с електрическите вълни, идващи 
от рутера. 

Затова през декември рутерът е по-
добре да е далеч от елхата.

Бебефони
Те работят на 

честотата на рутера, 
а когато две или 
повече устройства 
правят това, резул-
татите не са добри.

И въпреки че 
бебефоните обик-
новено изискват връзка с мрежата, за да 
функционират правилно, също е добре 
да не са близо до руетера.

Микровълнова фурна
Това е друго ус-

тройство, което раз-
полага с честотен 
спектър, подобен 
на този, използван 
от Wi-Fi. Ако рутерът 
е разположен близо 
до микровълновата, 

трябва да се премеси на място, което е 
по-високо от нея.

Това значително ще намали отрица-
телния ефект, който микровълновата 
печка може да има 
върху връзката.

Дронове
И в този случай 

проблемът е свър-
зан с честотите.

Ето какво 
пречи на 
добрата Wi-Fi 
връзка у дома
Постарайте се рутерът да е далеч от метални 
повърхности, огледала, хладилници и магнитни полета

1.  Въз основа на изброените по-горе 
съвети трябва да се избере подхо-
дящо място за поставяне на рутера.

2. Устройството да се актуализира.

3. По-мощна антена.

4.  Wi-Fi връзката трябва да се защити 
със силна парола, която не може 
лесно да се отгатне.

5.  Хубаво е да има Wi-Fi усилвател, из-
вестен също като Wi-Fi удължител.

6.  Да се използват само най-новите и 
най-модерни Wi-Fi технологии.

7.  Широколентовите мрежи, работе-
щи на 5 GHz, обикновено предлагат 
много по-бърза връзка от останали-
те, защото това е по-малко натова-
рен канал от 2.4 GHz.

8.  Рутерът да се нулира. Това действие 
ще изтрие паметта му и ще даде 
възможност за инсталиране на 
актуализации.

Някои съвети за по-добра връзка
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И
зследователи от Син-
гапур са изобретили 
интелигентно облек-
ло, което подобрява 
сигнала и увеличава 
живота на батерията на 

преносими устройства като слушалки 
и умни часовници.

Изобретението, наречено „метамате-
риал”, позволява радиовълните да се 
плъзгат по дрехите между преносими 
устройства, вместо да се разпръскват 

навън във всички посоки. Това означа-
ва, че сензори и преносими технологии 
като умни часовници и музикални 
плеъри могат да

установяват по-силни 
връзки

по-бързо и да пестят енергия, обясня-
ват разработчиците от Националния 
университет на Сингапур.

„Тази тениска увеличава безжична-
та свързаност на устройствата около 

тялото ми 1000 пъти”, казва ръководите-
лят на екипа Джон Хо, демонстрирайки 
спортна дреха, осеяна с гребенообраз-
ни ивици от метаматериала.

Умната материя е разработвана в 
продължение на година от екип от 10 
души. Създателите й виждат потен-
циално приложение в отчитането на 
жизнени показатели при спортисти и 
болнични пациенти. Тъканта може да 
се пере, суши и глади като обикновено 
облекло.

Smart тениска 
подсилва батерията 
на слушалки и плеъри
Умното облекло увеличава безжичната 
свързаност на устройствата

В 
построен преди 400 години 
храм в Япония робот хума-
ноид с чертите на будистката 
богиня на милосърдието 

Канон приема посетителите.
Роботът Миндар, чието разрабо-

тване струва почти 1 милион долара, 
рецитира сутри и предупреждава с 
металния си глас за славолюбието и 
опасностите, свързани с желанието, 
гнева и егото. Свещениците от плът 
и кръв в храма Кодайджи в древната 
столица Киото гледат с добро око на 
новия си сътрудник, създаден от си-
ликон и видими кабели. За свещени-
ците роботът андроид е приспособен 
към будизма и може да еволюира с 
темповете на технологичния прогрес 
и въз основа на придобития опит.

„Будизмът не е вярване в Господ, 
а вървене и ангажиране по пътя на 
Буда, независимо дали е представен 
като машина, парче старо желязо или 
дърво”, поясни свещеникът Теншо 
Гото.

Роботът е с размери на възрастен 
човек, с отворена горна част на чере-
па си, която е натъпкана с електрони-
ка, и с миниатюрна камера в лявото 
си око, като единствено лицето, ръце-
те и раменете му са от силикон, за 
да напомнят човешка кожа. Роботът 
свещеник е инсталиран в специално 
предвидена за него зала. Върху стена 
са прожектирани преводи на англий-
ски и китайски език на рецитирани от 
него сутри, както и изображения на 
пейзажи и множество хора.

Робот будист 
започна работа 
в японски храм
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М
ързелува ви се отчаяно? 
Не се притеснявайте! Едва 
ли има човек, на когото да 
не му се е случвало. Ако се 

появи някой, който твърди, че е такъв, 
не му се връзвайте, той най-вероятно 
лъже.

Трябва да знаете обаче, че отчаяното 
желание за мързелуване може да е 
симптом на синдрома на хроничната 
умора, а това вече е заболяване. Всеки 
лекар ще потвърди: в този случай не 
само може, а направо трябва да се 
помързелува!

Какво да правите? Хората, които 
постоянно работят в режим „вечен 
двигател“, нарушават естествения ход 
на своите биоритми. Мързеливите 
моменти са сигнал, че е време да си 
дадете почивка. Ако времето, в което ви 
се иска да помързелувате, надвишава 
два часа в денонощието, опитайте да 
повишите тонуса си с традиционни ме-
тоди: витамини, смяна на обстановката, 
пълноценен сън. Не помага ли?

Опитайте друго: за да престане да ви 
мързи, трябва просто... да не правите 
нищо! Не гледайте телевизия, не пийте 
чай и кафе, не се въргаляйте на дивана, 
дори недейте да мислите – просто си 
стойте така. Ще се убедите, че след 
10-15 минути всичко това така ще ви 
омръзне, че ще ви се прииска да се 
захванете с нещо по-интересно.

Понякога причината за мързела

може да е липсата 
на мотивация

Според австралийски учени мър-
зелът не е нещо друго, а синдром на 
мотивационната недостатъчност. Това 
болезнено състояние поразява всеки 
пети жител на планетата. Ако работите 
без удоволствие, получавате жълти сто-
тинки и имате досаден шеф, няма защо 
да се учудвате, че ви липсва желание да 
изпълнявате задълженията си. Защото 
всеки човек, каквото и да работи, идва 
един момент, в който си задава въпроса: 
защо правя това? Подреждате у дома, за 
да е по-уютно, работите – за да подсигу-

рите семейството си, шиете – защото ви 
е приятно. Ако мотивацията ви зацикля, 
е нормално да не ви се прави нищо.

Какво да правите? Помислете какъв 
бонус ще получите, ако навреме и добре 
свършите работата си: ще придобиете 
знания, които ще са ви полезни зана-
пред? Или похвала от мъжа си, който е 
опитал вашия кулинарен шедьовър?

Използвайте и методите на самомо-
тивацията: представете си, че задачата, 
която никак не успявате да свършите, 
вече е изпълнена. Вгледайте се в тази 
„картинка“ отначало отстрани, а после 
„влезте“ в нея. Усетете облекчението 
от факта, че работата вече е свърше-

на. Приятно усещане, нали? Сега го 
засилете двойно и после още веднъж... 
Отворете очи и се хващайте на работа!

Понякога мързелът може да е

резултат от нашата 
неувереност

и скрити комплекси или страхове.
Казвате си: така и така няма да ми 

се получи – на мен все не ми върви... 
Специалистите съветват: не се подда-
вайте на това, защото така може да се 
докарате до депресия.

Какво да правите? На първо място: 
повярвайте в собствените си сили! 
Изпълнете някоя проста и лесна задача, 
което може да ви доближи до по-добър 
резултат.

Да си го кажем честно: понякога да си 
помързелуваш е толкова приятно.

А постоянно да се лишаваш от 
удоволствия, както е известно, вреди 
на психиката. А има и хора, за които 
мързелът е начин на живот. И най-уди-
вителното е, че от мързела им не страда 
работата им. Значи? Те просто

умеят да мързелуват 
правилно

Всъщност лентяите по правило са 
перфектните началници: те както никой 
друг умеят да прехвърлят ангажименти 
и да поръчват работа на подчинени-
те си. За разлика от работохолиците 
перфекционисти, които поемат цялата 
работа на собствения си гръб. Защо да 
не се поучим тогава от опита на истин-
ските мързеливци?

Какво да правите? Ако имате списък с 
неотложни дела, които съвсем не ви се 
иска да изпълнявате, прочетете ги по-
внимателно: може би някои от тях не са 

чак толкова важни? Например – кой е 
казал, че за вечеря трябва да се спрете 
на сложно меню? Салатата е полезна, 
пък и приготвянето й е доста по-лесно...

Още един хубав начин да се избегне 
това, което не ви се прави: отложете 
ангажимента за неопределен срок. 
Възможно е след кратък период от 
време да се окаже, че вече изобщо не 
се налага да го правите.

Как да 
преборите мързела

Ако сте решили наистина да се отър-
вете от този порок, ето няколко съвета:

1.  Започнете веднага. Не отлагайте 
началото на тази „свещена война“ 
– започнете да се променяте сега! 
Например оставете списанието и 
измийте най-накрая кухненските 
шкафове!

2.  Разнообразете труда си. Ако ви 
доскучава рутинната работа, пра-
вете по две неща едновременно: 
например 15 минути правите смет-
ки, после 15 минути миете чинии и 
пак се връщате към сметките.

3.  Пет минути. Ако ви плаши перс-
пективата да се занимавате с нещо 
през целия ден, уговорете себе си 
да се посветите на това занима-
ние пет-десет минути. Може да се 
увлечете и неусетно да свършите 
цялата работа.

4.  Ставайте по-рано. Според психо-
лозите сред „нощните птици“ има 
повече мързеливци. Ако сте „сова“ 
и нощта е вашето време, опитайте 
се да ставате по-рано. Когато това 
ви стане навик, ще забележете, че 
успявате да свършите доста повече 
работа.

Позволете си мързела, 
ТОЙ Е НЕОБХОДИМ

Какво го причинява и защо понякога е полезен
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П
реди 4 години южноафри-

канският моден дизайнер 

Инъсънт Молефе разбра, че 

е засегнат от туберкулоза. 

Три години по-късно заболяването 

му стана свръхрезистентно, като той 

се нуждаеше от лечение, свързано 

с болезнени инжекции и прием на 

много лекарства. Но благодарение 

на нова терапия, одобрена от Аме-

риканското управление за контрол 

на храните и лекарствата, Молефе 

е излекуван от тази предадена по 

въздушен път тежка белодробна 

инфекция, която може да засегне 

мозъка.

Той се е излекувал до такава 

степен, че не само се залови отново 

за работа, но и започна да танцува в 

нощни клубове, след като това не му 

се удаваше, докато не се чувстваше 

добре. 

„Аз съм доказателството, че човек 

може да се излекува от туберкулоза 

- каза 38-годишният Молефе. - Сега 

мога да танцувам по цели нощи.” 

Новата терапия, излекувала 

модния дизайнер от резистентна 

към антибиотиците туберкулоза, ще 

намали драстично продължителнос-

тта на традиционното лечение и ще 

подобри ефикасността му. Терапи-

ята включва три медикамента - бе-

даквилин, линезолид и претоманид, 

и е създадена от организацията TB 

Alliance със седалище в Ню Йорк.

Учени в 
нов опит 
за лечение 
на рака

С
пециалисти от Тексаския 

университет в Далас уста-

новиха, че намаляването на 

глюкозата в кръвта потиска 

развитието на някои видове рак, 

съобщи сайтът MedicalXpress.

В рамките на изследването лабо-

раторни мишки, засегнати от бело-

дробен рак, преминали на кетогенна 

(нисковъглехидратна) диета с високо 

съдържание на мазнини и средно 

съдържание на протеини.

У гризачите освен това били инже-

ктирани препарати, които намаляват 

нивото на кръвната захар. Резултатите 

показали, че това попречило на раз-

витието на плоскоклетъчен карцином, 

макар да не намалило размерите на 

раковите образувания.

Учените изследвали също нивото 

на кръвната захар у 192-ма пациенти, 

засегнати от плоскоклетъчен рак на 

белите дробове или хранопровода, 

както и у 120 пациенти, засегнати от 

белодробен аденокарцином.

Сред пациентите от първата група 

била открита взаимовръзка между 

високото ниво на кръвната захар и 

по-лошия им шанс за оцеляване. По 

думите на специалистите контролът 

на кръвната захар е нов метод за 

потискане растежа на ракови клетки. 

Методът не води до директното им 

унищожаване, но дава възможност 

ракът да се превърне в хронично 

заболяване.

Учени откриха метод за 
подмладяване на мозъка

В 
рамките на експерименти 

с плъхове специалисти от 

Кембриджкия институт за 

изследвания със стволови 

клетки обърнаха в обратна посока 

стареенето на главния мозък, съобщи 

сайтът MedicalXpress.

Учените изследвали централната 

нервна система у млади и стари гриза-

чи, за да определят влиянието на увели-

чената нееластичност на мозъка върху 

функциите на клетки предшественички 

на олигодендроцитите - мозъчни клет-

ки, които изолират аксоните (дългите 

израстъци на невроните), създавайки 

миелинова обвивка и увеличавайки 

скоростта на преминаване на импулси-

те. Известно е, че миелиновата обвивка 

се уврежда при множествена склероза.

Биолозите трансплантирали клетки 

предшественички на олигодендроци-

тите от стари плъхове в мозъците на 

млади гризачи. Оказало се, че клетки-

те се върнали към младия фенотип. 

Учените освен това създали материали, 

имитиращи младия и стария по-неелас-

тичен мозък.

Специалистите се надяват, че полу-

чените резултати ще допринесат да се 

разработят нови методи за лечение на 

пациенти, засегнати от множествена 

склероза.

Г
рупа учени от университета 

в Тексас създаде хидрогелно 

устройство, което изглежда 

като класическо кубче на 

Рубик.

С негова помощ може да 

се правят анализи, пише изданието 

Engadget.

Медицинският куб може да се 

използва 

за разпознаване на 
различни патологии в 
организма на човека

Допирът до кожата на човека стар-

тира в него химична реакция, която 

може да промени цвета на детайлите в 

зависимост от наличния катализатор.

Устройството може да се използва 

за анализ на нивото на кръвната захар 

при пациенти с диабет, като изключва 

използването на игли.

Детайлите от кубчето, които се из-

градени от специален хидрогел, може 

да се използват в продължение на 

няколко часа.

24 часа след асемблирането на куба 

той се превръща в голяма топка, пълна 

с гел.

В бъдеще учените планират да 

усъвършенстват технологията, за да 

може устройството да се използва не-

колкократно и да разпознава повече 

болести.

Медицинско „кубче на 
Рубик“ открива болести

Излекуваха резистетна към 
антибиотиците туберколоза

Допирът до кожата на човека 
стартира в него химична реакция
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M
нoгo oт дeцaтa нa 

милиapдepитe ĸaĸтo 

в тexнoлoгичнaтa ин-

дycтpия, тaĸa и в дpyги 

cфepи нa бизнeca 

щe пoлyчaт гoлямo 

нacлeдcтвo, aĸo вeчe нe ca.

Haд 35 ceмeйcтвa cъc cъcтoяниe oт 

милиapди имaт нacлeдници пoд 40-гo-

дишнa възpacт, ĸoитo щe пpитeжaвaт 

cepиoзeн ĸaпитaл, пишe Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr.

Haй-бoгaтият 
чoвeĸ в cвeтa

Джeф Бeзoc зaпaзи cтaтyтa cи нa 

тaĸъв дopи cлeд paзвoдa cъc cвoя-

тa cъпpyгa. Te имaт 3 дeцa и eднa 

ocинoвeнa дъщepя. Cъcтoяниeтo нa 

ocнoвaтeля нa Аmаzоn ce oцeнявa нa 

156,7 милиapдa дoлapa.

Бил и Meлиндa Гeйтc имaт тpи дeцa, 

нaй-гoлямoтo oт ĸoитo e нa 23 гoдини. 

Oт ocнoвaвaнeтo нa Місrоѕоft Гeйтc e 

нaтpyпaл бoгaтcтвo oт 96,5 милиapдa 

дoлapa. Ceгa извecтнoто cъc cвoятa 

филaнтpoпcĸa дeйнocт ceмeйcтвo Гeйтc 

ce oпpeдeля ĸaтo втopoтo нaй-бoгaтo в 

cвeтa.

Haй-гoлямaтa им дъщepя e нa 23 

гoдини, cинът им e нa 18, a дpyгaтa им 

дъщepя e oщe в гимнaзиятa. Бил Гeйтc 

зaeднo c Уopън Бъфeт e oт милиapдepи-

тe, oбeщaл дa paзпpeдeля бoгaтcтвoтo 

cи зa paзлични ĸayзи, бeз дa пpoдъл-

жaвa дa тpyпa ĸaпитaл. Зaeднo двaмaтa 

ocнoвaвaт opгaнизaциятa Gіvіng Рlеdgе, 

в ĸoятo ĸaнят бoгaти личнocти, зa дa 

пoдĸpeпят paзлични ĸayзи c пapитe cи. 

Bcяĸo oт дeцaтa мy щe нacлeди пo 10 

милиoнa дoлapa, a ocтaнaлитe щe бъдaт 

дapeни зa блaгoтвopитeлнocт.

Бepнap Apнo e

oпpeдeлян ĸaтo 
нaй-бoгaтия eвpoпeeц

Глaвният изпълнитeлeн диpeĸтop 

нa пpoизвoдитeля нa лyĸcoзни cтoĸи 

LVМН имa пeтa дeцa, тpи oт ĸoитo ca нa 

възpacт пoд 30 гoдини.

Чeтиpи oт тяx ca в ceмeйния бизнec, 

вĸлючвaщ мapĸи ĸaтo Luіѕ Vuіttоn, Dоm 

Реrіgnоn, ТАG Неuеr и peдицa дpyги. Двe 

oт дeцaтa мy ca нaд 40 гoдини и ca oт 

пpeдишния мy бpaĸ.

Coбcтвeниĸът нa мoдния гигaнт 

Іndіtех Aмaнcиo Opтeгa cъщo имa 

двe гoлeми дeцa oт пъpвия cи бpaĸ 

и пo-мaлĸa дъщepя oт втopия. Toй ce 

oпpeдeля ĸaтo шecтия нaй-бoгaт чoвeĸ 

в cвeтa cъc cъcтoяниe oт 62,7 милиapдa 

дoлapa. Дъщepя мy, ĸoятo ceгa e нa 

35 гoдини, paбoти ĸaтo ĸpeaтивeн 

ĸoнcyлтaнт в Zаrа.

Ocнoвaтeлят нa тexнoлoгичнaтa 

ĸoмпaния Оrасlе Лapи Eлиcън имa 

двама наследници. C бoгaтcтвo oт 62 

милиapдa дoлapa тoй ce нapeждa нa 7-o 

мяcтo в ĸлacaциятa нa нaй-зaмoжнитe 

xopa в cвeтa. Двeтe мy дeцa, ĸoитo ca 

мaлĸo нaд 30 гoдини, вeчe ca нacлe-

дили милиoни пoд фopмaтa нa aĸции. 

Дъщepя мy e пoлyчилa зa 25-ия cи 

poждeн дeн нacлeдcтвo oт милиoни. 

И двeтe мy дeцa ce paзвивaт ycпeшнo 

във филмoвaтa индycтpия. Eлиcън ce 

пpиcъeдинявa ĸъм opгaнизaциятa нa 

Уopън Бъфeт и Бил Гeйтc.

Ocнoвaтeлят нa Fасеbооk Mapĸ 

Зyĸъpбъpг имa двe мaлĸи дъщepи, нa 4 

и на 2 гoдини, oт cъпpyгaтa cи Πpиcилa 

Чaн. Бoгaтcтвoтo мy ce oцeнявa нa 62,3 

милиapдa дoлapa. И тoй, и Πpиcилa ce 

пpиcъeдинявaт ĸъм гpyпaтa нa Gіvіng 

Рlеdgе.

Ocнoвaтeлят нa Вlооmbеrg и бивш 

ĸмeт нa Hю Йopĸ Maйĸъл Блyмбъpг имa 

двe дъщepи нa 36 и 40 гoдини. Toй e 

дeвeтият нaй-бoгaт чoвeĸ в cвeтa c 55,5 

милиapдa дoлapa.

Maлĸa чacт oт тeзи пapи 
щe нacлeдят двeтe 

мy дъщepи
тъй ĸaтo тoй cъщo e пpeцeнил дa нe 

тpyпa бoгaтcтвo, a дa пoдĸpeпя paзлич-

ни ĸayзи.

Cъocнoвaтeлят нa Gооglе Лapи Πeйдж 

имa двe дeцa – нa 8 и 10 гoдини, ĸaтo 

пo-гoлямoтo e мoмчe. Toй oбaчe дъpжи 

личния cи живoт нacтpaнa oт пyблич-

нoтo пpocтpaнcтвo дoтoлĸoвa, чe нe e 

яcнo дaли пo-мaлĸoтo мy дeтe e мoмичe 

или мoмчe.

Toй пoлaгa ocнoвитe нa Gооglе 

пpeз 1998 гoдинa зaeднo c дpyг члeн 

нa Gіvіng Рlеdgе – Cepгeй Бpин. 

Πoнacтoящeм cъcтoяниeтo мy възлизa 

нa 50 милиapдa дoлapa.

Cepгeй Бpин cъщo имa двe дeцa, 

ĸoитo ca в нaчaлнoтo yчилищe, oт би-

вшaтa cи cъпpyгaтa Aни Уoйcиĸи, глaвeн 

изпълнитeлeн диpeĸтop нa биoтexнoлo-

гичнaтa ĸoмпaния 23аndМе. Двeтe им 

дeцa щe нacлeдят cepиoзeн ĸaпитaл. 

Cъcтoяниeтo нa Уoйcиĸи e 440 милиoнa 

дoлapa, a тoвa нa Бpин – 53 милиapдa 

дoлapa.

Haй-бoгaтият чoвeĸ в Индия Myĸeш 

Aмбaни имa тpи дeцa нa мaлĸo нaд 20 

гoдини. И тpитe ca чacт oт paзнopoдния 

мy бизнec. Heгoвoтo бoгaтcтвo ce oцe-

нявa нa 50 милиapдa дoлapa.

Texнoлoгичният мaгнaт Maйĸъл Дeл, 

ocнoвaтeл нa Dеll, имa 4 дeцa, нaй-гoля-

мoтo oт ĸoитo e дъщepя мy Aлeĸca, нa 

26 гoдини. Ceмeйcтвoтo вepoятнo щe 

зaпaзи бoгaтcтвoтo cи, тъй ĸaтo тя e 

cгoдeнa зa милиoнepa Apшия Peфoya 

c бизнec в oблacттa нa нeдвижимитe 

имoти.

Над 35 семейства на милиардери се радват на млади отрочета

Най-богатите наследници

Семейство Безос

Семейство Apнo

Семейство Зyĸъpбъpг Семейство Гeйтc
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Б
ългарин върна ръчен 
часовник, намерен през 
далечната 1955 година 
сред останките на свален 
от български изтребители 
самолет, който тръгнал от 

Ню Йорк и трябвало да кацне в Тел Авив. 
Вместо да стигне до последната си дес-
тинация обаче, машината е свалена над 
Рупите – на метри от все още несъщест-
вуващия храм на Ванга.

„Татко ми, Петър Хаджигаев, Бог да 
го прости, намерил ръчен швейцарски 
часовник десетина години след нелепата 
самолетна катастрофа на Рупите, станала 
на 27 юли 1955 година, разказа синът му 
Александър.

До последно си го носеше на ръката, 
винаги му показваше точно времето. 
От него и от други хора от село Рупите 
знам какво се е случило онази сутрин 
над Кожух планина, точно срещу храма 
на баба Ванга. Хората вече били на 
полето, когато видели, че лети самолет 
с димяща опашка. Самолетът летял в 
посока Петрич, но пилотите обърнали 
посоката на изток, като искали да опитат 
да го приземят плавно на равното място 
до горещите извори на Рупите. Буквално 
над очите на хората

прелетял горящият 
самолет

Чували са вече писъците, след секунди 
се взривил и се разпаднал по склоновете 
на Кожух планина, на метри от днешния 
храм на Ванга и разкопките на древния 
град Хераклея Синтика“, добавя Алексан-
дър Хаджигаев пред „Монитор“.

На 27 юли тази година беше открита 
паметна плоча на лобното място на за-
гиналите 51 пътници и 7-членен екипаж. 
Александър Хаджигаев връчи запазения 
часовник на Н. Пр. Ирит Лилиан – посла-
ник на Израел в България.

Израелци и българи застанаха заедно 
рамо до рамо и почетоха паметта на 
загиналите преди 64 години в самолетна 
катастрофа край Рупите. Възпоменател-
ната церемония беше организирана от 
клуб „Ане Франк“ при ПГ „Пейо Яворов“ 
с ръководител Славянка Николова и 
община Петрич. Събитието уважиха 
освен Н. Пр. Ирит Лилиан – посланик на 
Израел в България, заместник-министъ-
рът на външните работи Георги Георгиев, 
кметът на Петрич Димитър Бръчков, 
представители на авиокомпания Ел Ал. 
На лобното място беше отслужена пани-
хида в памет на загиналите, бяха поло-
жени и 58 карамфила. В изказванията си 
посланикът и кметът на Петрич казаха, 
че е простено, но не е забравено, защото 
трябва да се помни и никога повече да 
не стават подобни трагедии.

На 27 юли 1955 г. два изтребителя МиГ-
15 са вдигнати по тревога от военното 
летище край Доброславци. Целта им се 
оказва пътнически самолет „Констелей-
шън“ на израелската компания Ел Ал. 
Машината без отличителни знаци лети 
по маршрут

от Ню Йорк през Лондон, 
Париж, Виена

и Истанбул за Тел Авив, но се отклонява 
от маршрута си и навлиза в българското 
въздушно пространство, което по това 
време е отворено само за полети от 
социалистически страни.

Близо до Петрич оръдията на двата 
МиГ поразяват авиолайнера. Машината 
се разбива в планината Кожух. Всички 
58 души на борда, сред които 7-членен 
екипаж, загиват. Трагедията става по 
време на един от най-напрегнатите 
периоди от студената война. Очевидци 
разказват, че повече от 15 минути двата 
български изтребителя кръжели около 
пътническия самолет, опитвали се да 
отклонят посоката му и да го накарат да 
кацне. След като командата им не била 
разбрана, последвала атака. В разказите 
си пилотите на изтребителите Петров и 
Цанкийски поддържат тезата, че самоле-
тът първо спуска колесник и задкрилки, 
за да им покаже, че ще изпълни запове-
дта за принудително кацане, но после 
рязко завива към Гърция.

Заповедта за свалянето 
на самолета

е дадена от ген. Величко Георгиев, който 
е цитиран да казва: „Ако самолетът се 
опитва да напусне нашата територия, 
без да се подчинява на заповедите, и 

няма време за повече предупреждения, 
свалете го!“

Докато самолетът бил със спуснати 
задкрилки, пилотът Цанкийски фотог-
рафирал самолета от управлявания от 
него изтребител, но филмът е иззет за 
целите на разследването. След това 
така и не е намерен.

80-годишният днес Георги Коко-
шинков от село Старчево ясно помни 
катастрофата. Бил сред тютюна, когато 
видял самолета: „Взривиха го и тръгна 
към Петрич, обаче не може да премине 
Беласица и прави завой над Дрангово, 
отива по Струма нагоре и точно над 
Кожух избухна. Самите резервоари ли 
вътре гръмват, какво е по-точно – не 
знам. И се дели: лявото крило отива 
край Мулетарово, другата част отива 
към Рупите”, спомня си мъжът.

Виждайки как самолетът дими, дядо 
Георги си помислил, че димът е отрова: 
„Тогава учехме ПВХО, противовъздушна 
и химическа отбрана, и мислихме – да 
не е отровен газ този самолет, който пу-
ска, и лягаме на земята да дишаме чрез 
земята, за да не бъдем отровени. Обаче 
след това се каза, че е бил самолетът, 
пушекът от самолета.“

Лазар Касапов разказал на роднините 
на загиналите какво е видял и чул по 
време на инцидента: „Хората не спирали 
да плачат. В момента на падащите от 
небето парчета от самолета хората из-
паднаха в паника и хукнаха да спасяват 
житото по полята.

Започнаха и 
мародерствата

Милицията дойде, ограничи района, 
обаче през това време бяха изнесени 
много неща, дето са имали пътниците. 
След това продаваха, за пръв път имаше 
такива малки радиоапаратчета, джоб-
ните. (…) Ами обрали бяха мъртъвците. 
Други бяха търсили злато и така нататък.”

Четири дни след инцидента пристига 
израелска разследваща комисия, но 
повечето останки от сваления самолет 
вече са били премахнати.

Според тогавашният заместник-
министър на отбраната ген. Захари 

Захариев на мястото на катастрофата са 
намерени около 300 килограма сребро, 
разпиляно на ситни топчета, така се 
ражда версията за контрабанда. Друг 
любопитен факт е, че сваленият самолет 
е бил пилотиран лично от бившия пилот 
на Уинстън Чърчил – Реджиналд Стенли 
Хикс. Версиите са различни, но според 
Израел причината за отклонението е 
гръмотевична буря, повредила навига-
ционната му система.

Израел подава искова молба до Меж-
дународния съд в Хага, но с решение от 
26 май 1959 г. съдът отказва да заведе 
дело срещу България с мотива, че 
това не е в неговата юрисдикция. След 
инцидента вътрешният министър Георги 
Цанков прави опит за репресиране на 
пилотите Петров и Цанкийски, но без 
успех – летците не могат да бъдат съдени 
за това, че са изпълнили заповед.

9 години по-късно България изплаща 
обезщетение от 8292 долара за всеки 
загинал.

Така България създава прецедент, 
а в света започват да се появяват още 
такива случаи на сваляне на граждански 
самолети с невинни пътници от военни 
изтребители.

Българин върна 
часовник от сваления 
над Петрич Ел Ал

Израелци и българи застанаха заедно рамо до рамо и почетоха паметта на загиналите

Пътническият самолет бил поразен 
от български изтребител през 1955 г.

Останките от взривения самолет
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� � ☺
- Ако утре изкараш двойка на теста, 

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

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

На тихо, но същевременно комуника-
тивно място.”

� � ☺
Вече всеки кара както и накъдето 

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

� � ☺
Двама пътуват във влака от Варна за 

София. Запознават се:
- Аз съм психолог.
- Аз пък съм едър мафиот... Я да те 

видим що за психолог си? Опитай да 
познаеш за какво мисля! За всяка ми-
съл, която познаеш, ти давам сто кинта.

- Ама аз съм психолог, не врачка!
- Абе сто кинта са това, я опитай.
- Добре, пътуваш от Варна. Значи си 

бил на море. Сега си спомняш колко 
хубаво ти е било.

- Браво! Позна! Ето ти стотачка.
- Щом ти е било хубаво, значи си бил 

с жена. И сега си мислиш за нея.
- Точно така! Ето ти още стотачка.
- Освен това, не ти се иска да се при-

бираш у дома.
- Правилно, ето ти още сто лева...
- Щом не ти се прибира, сигурно си 

женен. А щом си мафиот, сигурно ми-
слиш, че няма да е лошо да пречукаш 
жена си и да си останеш с другата.

- Ха! Ето ти хилядарка!
- Ама защо хиляда? Нали щеше да 

даваш по сто на мисъл?
- Това не е мисъл, а идея!

� � ☺
Търкам с пясък една тава на мивката 

в двора и тъй съм я лъснала, че видех 
като в огледало за задно виждане моя 
съпруг златен Митко, с гуменки в ръце, 
как се измъква по бял чорап навънка. 
Викам си, да му играя ли една тава в 
тиквата или да го оставя да се измък-
не и да тръгна като сянка след него... 
Ударих го с тавата, тъй реших. Падна 
по гръб, врътна бялото на окото и се 
кротна. Аз измих още пет шес тави, три 
тигана изтърках, 50 буркана стъкле-
ни преплакнах и седнах под асмата 
малко да почина. Гледам го тоз лежи 
в несвяст, па от лявата му страна се 
търкалят тебеширите на кака Минка на 
внучката. Станах, взех единия тебешир, 
та го очертах Митето, както съм гледа-
ла в От Местопрестъплението. Вземах 
апарата, нащракАх малко снимки, една 
пинцета зех и найлонови торбички, 
наскубах му коса и някой друг сопол и 
ги разпределих чинно с етикети за ДНК 
проби. Мале, как съм се залисала, чак 
нокът му изтръгнАх за следствието, па 
тоя от болка ли що ли взе, че се събуди. 
Стана, залитна и като виде тебешире-
ната фигура пак паднА. Взе да се опип-
ва, търси рана май. Аз му викам:Мите, 
Хорейшио беше тука, прострелян си 
в далака, не ти дават много живот... Не 
е там далака бе пиле, то не мое сичко 

да ти е между краката... Както и да е. 
Казах му да ляга в очертанието и да не 
мърда, че екипа скоро пристига, ще го 
карат в моргата при патолога. Лежи. 
Нека лежи, че имам два тона сливи да 
закарам с комбито за ракия и дорде 
наготвя после, дорде се изкъпя, епила-
ция тъй онуй, тоз да кротува. Бе ще му 
кажа после, че са сбъркали в лаборато-
рията. Ай, отивам, че да не мръкне.

� � ☺
Двама си разговарят:
- Ти знаеш ли, че Петров загина?
- Как така?!
- Ами върнал се пиян вкъщи, запалил 

цигара, диванът пламнал...
- Ааа... значи изгорял...
- Не бе... изскочил на терасата, дока-

то бушували пламъците...

- Ааа... значи скочил през терасата и 
се пребил...

- Не, бе... отдолу вече пожарника-
рите били разпънали платното... той 
отскочил от платното и обратно към 
прозореца си полетял...

- Значи, все пак изгорял?!...
- Не, бе... той се ударил в дограмата и 

обратно полетял надолу...
- Значи, все пак се е разбил...
- Не, бе... там нали са пожарникарите 

с платното... отскочил от платното на-
право на шосето... а там минавал един 
КАМАЗ с брезент...

- Аааа... значи КАМАЗ-а го е сгазил...
- Не, бе... отскочил от бризента на КА-

МАЗ-а обратно на платното на пожар-
никарите, оттам към прозореца...

- Еееее, как е загинал тогава?!
- Амииии... на всички им писна и го 

застреляха.

� � ☺
След катастрофална загуба тре-

ньорът казва на отбора си:
- Момчета, аз ви казах да играете 

както никога досега, а вие играхте, 
сякаш никога досега не сте играли...

� � ☺
Мъж бърза да се прибере навре-

ме за бокса по телевизията. Прави 

си огромна салата, 
вади от хладилни-
ка умряла от студ 
ракия, реже на тънко 
луканка, разполага се 
във фотьойла и... мачът 
свършва с нокаут в триде-
сетата секунда.

Жена му се обажда от кухня-
та:

- Сега разбираш ли на мен 
какво ми е, а?

� � ☺
Баща отива да прибере сина си 

от детската градина.
- Кой е вашият?- пита възпитателка-

та.
- Няма значение. Нали утре пак ще 

ви го върна.

� � ☺
Копал си Вуте на нивата. Те ти ком-

шията тръчи:
- Бърже, Вуте, жена ти умре!
- Първо работата, после удоволст-

вието.
Погребали я без него.
Прибрал се Вуте и пита комшията:
- Комшу, дека погребахте жената? 

Нема що да правим, та да идем да 
поревем малко.

Обяснил му комшията. Тръгнал Вуте, 
а комшията решил да иде да провери 
дали Вуте е намерил гроба на жена си.

Отишъл на гробището и както и гле-
да, Вуте на чужд гроб - реве та се къса.

Тупнал го по рамото.
- Вуте, това не е гроба на жена ти.
-Така ли? А я се чудим защо ем ре-

вем, ем не ми е жал. И къде е?
- Е те там. Оня, дека реве тамо, он е 

любовнико й.
Отишъл Вуте при човеко и му 

рекъл:
-Не плачи бе! Я па че се оженим...

� � ☺
- Забелязваш ли, че втори ден не ти 

говоря?
- Забелязвам, благодаря ти!

� � ☺

Яйце и кокошка чакат пред лекар-
ски кабинет.

Излиза докторът и пита:
- Кой е пръв?

� � ☺
- Тате, защо наричаш мама бежанец?
- Защото минава всякакви граници....

� � ☺
Бащата стои по слипове - малкият 

му син го оглежда отпред-отзад.
- Тате, не си се наакал правилно....

� � ☺
- Мамо, познай къде съм!
- Сега не мога да говоря, звънни 

след малко...
- Няма как да стане - имам право 

само на едно обаждане...

� � ☺
Дядо, как мина срещата ви?
- Не питай! Първо тя се засмя, след 

това аз, после цяла нощ си търсихме 
зъбите в тревата...

� � ☺
Много внимавайте с жените, които 

са без мъж от дълго време - Предста-
вете си само какъв мерак за скандали 
са натрупали в себе си!

� � ☺
- Искам те...
- Какво ви става на всички мъже - 

всички ме искате! Аз пък искам ето 
такъв парфюм и тази рокля...

- Ти какво - за подаръци ли ме 
изнудваш?

- А ти за се.с ли ме склоняваш?! И 
кво сега??

- А, нищо, седим си тука двама иди-
оти - аз без се.с, ти без рокля...

� � ☺
Мъжът пише от курорта:
- Въпреки всичко те обичам!
Тя му отговаря в същия стил:
- Засега все още си най-добрият...

� � ☺
След много срамна и унизителна 

загуба с 0:5 накарали вратаря на 
загубилия отбор да се маскира, за да 
си няма проблеми в града. Сложил си 
той изкуствена брада, черни очила 
и бейзболна шапка. За да е спокоен, 
че няма да го познаят отива при една 
бабичка, която продавала семки до 
стадиона и я попитал:

- Бабо, ти познаваш ли ме?
- Да, ти си нашия вратар!
- Че как се сети бе, бабо?!
- Ами синко, аз нали съм треньора 

ти, бе!!!

Всяка сутрин леля 

Нелка, чистачката 

в Музея за съвре-

менно изкуство, 

питаше директора:

- Това изкуство ли 

е или да го хвър-

лям?

Виц в снимка
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МУС С ИЗВАРА 
и смокини

ТАРТАЛЕТИ 
със смокини

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Бор. Кос. Вар. Табакера. Американ. Кораб. Таран. Ма. 
Кит. Сераб. Катар. Катев (Калин). Ремек (Владимир). Река. Самовар. 
Катод. Гот (Карел). Дим. Номер. Лапад. Салам. Мерач. „Милан”. 
Напор. Лакал. КА. ЛОТ. Динар. Дарак. Ситар. Калъп. ТАМА. Катинар. 
Варан. Тор. Кар (Джералд). Торит. Колит. Канон. Панер. Билет. 
Ликок (Стивън Бътлър). Калем. Ла. Рап. Котел. Талаш. Линон. Ленин 
(Владимир). НАТО. Киловат. Ганев (Любо). „Рен”. Гол. Кънев (Велко). 
Рибар. Заник. Панел. Танер (Уили). Тарар. Самар. Ни. Кон. ДАНОН. 
Нанак (Талаванди). Ротел. Дирек. Кана. Бижутер. Рецитатор. 

ОТВЕСНО: Сол. Кир. Барикада. Осака. Алигатори. Об. Тамил. Титан. 
Пилон. Нож. Рак. Томан. Тирол. „Нолит”. ТУ. Косев (Атанас). Мадан. 
Ников (Петър). КАДЕТ. Ереван. Пират. Конак. „Рале”. РАР. Ромон. 
Ропот. Тъпан. Кабар. Мерак. Ракел. На- род. Бекер (Борис). Равин. 
Леген. Нир. САТ. Марал. Латек (Удо). Навес. Ре. Макет. Чадър. Ратин. 
Ланец. ТЕРАКОЛ. Капак. Ланер (Йозеф). Маки. Рат. Дамар. Нобел 
(Алфред). Витан. Винар. Пилат. Лиман. Барака. АК. Регал. Катил. 
Шаран. КАТ. РАМ. КОДАК. Мотел. Терен. Но. Накат. Нагар. Талон. 
Рицар.  

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

Брашното се разбърква със смле-
ните бадеми, захарта и солта. 
Добавя се маслото, нарязано на 

едри кубчета, и се претрива с ръце, 
докато се получат трохи. Чуква се яй-
цето и отново се разбърква за кратко, 
така че да се получи тестена топка. 
Покрива се с фолио и се прибира в 
хладилника, за да стегне. След това 
се разточва върху набрашнен плот 
на тънка кора, с която се покриват 
форми за тарталети с подвижно 
дъно. Върху тестото във формите се 
слага хартия за печене и морска сол. 
Основите на тарталетите се пекат 
за около 12 минути в загрята на 180 
градуса фурна с вентилатор. Хартията 
и солта се махат и тестените основи 
се допичат за още 2 минути. Оставят 
се да се охладят напълно. Шоколадът 
се разтопява и с част от него, съвсем 

тънко, се намазват тестените кошнич-
ки. Прибират се обратно в хладилни-
ка, за да стегне шоколадът. По този 
начин тестото няма да се овлажни 
и да омекне от крема и плодовете. 
Останалият разтопен шоколад се раз-
бърква с крема сиренето. Смокините 
се режат на лодки, поръсват се пар-
ченца масло и със захар и се поливат 
с балсамовия оцет. Пекат се около 12 
минути в загрята на 220 градуса фурна 
с вентилатор. Тарталетите се пълнят 
с крема и се гарнират с охладените 
печени смокини.

Продукти
»  310 г брашно;
»  150 г краве масло;
»  100 г пудра захар;
»  20 г смлени бадеми;
»  1 яйце;
»  щипка сол;
»  500 г смокини;
»  300 г крема сирене;
»  150 г бял шоколад;
»  20 г краве масло;
»  30 мл тъмен балсамов оцет;
»  кафява захар за поръсване.

Изварата се смесва в купа със сметана-
та и сладкото и се разбиват с миксер 
около 2–3 минути, докато сместа се 

хомогенизира. Орехите се карамелизират, 
като се слагат в тефлонов тиган, поръсват 
се със захарта и когато тя се разтопи, се из-
сипват внимателно върху студен чист плот, 
алуминиево фолио или чиния. Оставят се да 
изстинат. Смокините се запичат до златисто 
в тефлонов тиган. Кремът се разпределя в 
купички, украсява се с карамелизираните 
орехи и смокините и се сервира. Карамели-
зираните орехи могат да се ароматизират с 
есенция ром, а кремът да се овкуси допъл-
нително с портокалови или лимонови кори. 
Той е подходяща добавка към кексове или 
козунаци.

Продукти
»  600 г извара;
»  300 г смокини;
»  100 г заквасена сметана;
»  2 с. л. сладко от смокини 

(сиропа);
»  100 г орехи;
»  2 с. л. кафява захар.

Да ви е сладко!  
Цвети
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ОВЕН
Силно желание 
за знания може 
да ви тласне 
към теми, които 
ви интересуват 
- географски, ет-
нически, рели-
гиозни. Време 
за пътешествия, 

екскурзии и туризъм. Тази седмица ще 
зарадва влюбените от вас с изненади и 
успешно решение на всякакви въпро-
си. Може да посетите развлекателни 
събития с любимия човек или с дете. 
Необвързаните ги чака виртуално 
романтично запознанство.

ТЕЛЕЦ
Възможно е 
да получите 
банков кредит 
на изгодни 
условия или 
да изплатите 
дълговете си. 
Лесно ще реши-
те материални 

и финансови въпроси. Време е да събе-
рете роднините, за да обсъдите имотен 
въпрос без конфликти и да постигнете 
компромис. Семейните отношения ще 
са чудесни и ще се чувствате удобно и 
комфортно сред близки и роднини.

БЛИЗНАЦИ
Изясняване на 
всички съмни-
телни моменти 
във връзката ви. 
Ако има недора-
зумение, сега е 
времето отново 
да се опитате да 
обсъдите спор-

ните въпроси спокойно и без емоции. 
Чака ви пътуване с половинката на гости 
при роднини. Чудесно време за общест-
вени дейности, проучвания и изпити. 
Необвързаните ще срещнат сродна 
душа. Подходящ период за сериозни 
запознанства с перспектива за брак.

РАК
Изключително 
успешна седми-
ца за възстано-
вяване на реда 
във финансо-
вите въпроси. 
Оптимизирай-
те безцелно 
пропиляното 

време. Подходящ момент за закупуване 
на домашен любимец и всичко необхо-
димо за неговото отглеждане. Благопри-
ятен период да се погрижите за вашето 
здраве. Може да се подложите на меди-
цински преглед, да започнете диета или 
курс по здравословно закаляване.

ЛЪВ
Действайте 
свободно. 
Емоционалното 
и физическото 
ви състояние 
ще се подобри. 
Чудесно време 
за влюбените. 
Романтичното 

общуване ще бъде не само приятно, 
но и полезно в познавателния смисъл. 
Връзката ви с децата ще се подобри. 
Направете нещо запомнящо се и нео-
бичайно за вашите наследници - идете 
в планетариум, музей или цирк. Добре 
е да използвате тези дни за личностно 
развитие.

ДЕВА
Много от вас ще 
намерят спокой-
ствие и радост 
в семейството, 
а подкрепа и 
разбиране - сред 
приятели и 
близки. Заедно 

може да се захванете с подобряване-
то, почистването и ремонта на дома. 
Опитайте се да намерите време за себе 
си и своите мисли. Подходящо време 
за духовна практика като йога, чигонг, 
слушане на мантри и потапяне в меди-
тативни състояния.

ВЕЗНИ
Пътувания, 
комуника-
ция, нови 
запознанства. 
Настроени сте 
за интензивни 
контакти и 
лесно ще се ув-
личате в общу-

ването с приятели, съседи и познати. 
Очаквайте покана за парти в клуб. 
Всичко това ще направи живота ви 
по-интересен и изпълнен с приятни 
впечатления. Очакват ви срещи с много 
интересни хора и в реалния живот.

СКОРПИОН
Нови кариерни 
и финансови 
възможности 
могат да се 
отворят пред 
представите-
лите на зодия 
Скорпион. Ва-
шите начални-

ци ще обърнат внимание на работата ви 
и ще ви насърчат финансово. Благопри-
ятен период за справяне с материални-
те въпроси, свързани с подобряването 
на дома. Готовите решения сами идват 
при вас. Ще се подобрят отношенията 
ви с влиятелни хора и представители на 
властта.

СТРЕЛЕЦ
Чудесно време 
за личностно 
развитие и 
повишаване на 
самочувствие-
то. Ще се усили 
чувството ви 
за отговорност. 
Обърнете по-

вече внимание на разширяването на ва-
шите хоризонти. Вашите бизнес връзки 
ще се укрепят, степента на информира-
ност ще се увеличи, както и способнос-
тта ви да упражнявате влияние върху 
хората от вашата среда.

КОЗИРОГ
Насочете усили-
ята си към онези 
черти от своя ха-
рактер, които не 
харесвате и кои-
то бихте искали 
да промените и 
усъвършенства-
те. Духовните 

практики като чигонг, автотренинг, 
йога, холотропно дишане ще дадат 
добри резултати. Друга успешна насока 
през този период може да е допълни-
телната странична работа. Възможно 
е да узнаете информация, която преди 
това е била внимателно крита от вас.

ВОДОЛЕЙ
Подобряване на 
партньорските 
отношения. 
Периодът е 
благоприятен за 
двойки, които 
знаят как да 
останат прияте-
ли и спокойно 

да обсъждат възникналите проблеми. 
Ако досега не сте имали такава връзка, 
опитайте се да бъдете не само съпруг 
или съпруга, но и приятел на брачния 
си партньор - този подход в отноше-
нията само ще ви помогне. Добре е да 
излизате по-често заедно на срещи със 
семейни приятели.

РИБИ
Прилив на 
енергия. Можете 
бързо и лесно 
да се справите с 
дейностите, кои-
то сте започнали 
преди време. 
Препоръчител-
но е да бъдете 

по-активни в професионалните и в 
обществените дела. Има възможност да 
станете по-видими и дори популярни 
през тези дни. Ще може да покажете 
най-добрите си качества. Животът по 
режим ще направи деня ви по-продук-
тивен.

Астрологична прогноза 
21 - 27 август 2019 г.
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К
ристиано Роналдо вкарва 
гол! Но трибуните не го 
аплодират и дори не 
му обръщат внимание, 
защото са се вторачили 
в телефоните си. Всички 

са заети да пазаруват. После звездата 
получава оранжев картон от съдията, 
фланелката му също става оранжева и 
той се впуска в странен танц с телефон 
в ръце.

Да, това не се случва в действител-
ност, а е сюжетът на последната рекла-
ма с Роналдо, заради която звездата 
отнесе много открити подигравки. 
Според критиците му той се излага с 
безумния танц в оранжев екип, промо-
тирайки азиатска платформа за онлайн 
пазаруване.

Според спекулациите Роналдо 
ще получи един милион долара за 
участието си в рекламата, а феновете 
обсъждат дали заради такива пари си 
заслужават всички подигравки, които 
нападателят е принуден да отнесе. 
Кристиано е

номер 1 сред 
футболистите по приходи 

от реклами
И докато някои побързаха да 

определят конкретната реклама като 
най-лошата, в която някога се е появя-

вал футболист, други припомниха, че 
от доста години именно футболните 
звезди участват в едни от най-ужасни-
те реклами.

И абсурдните промоционални кли-
пове са с част от най-великите футбо-
листи като Диего Марадона, бразилеца 
Роналдо и Зинедин Зидан.

Всеки такъв списък неизбежно 
започва с един друг португалец – Па-
уло Футре, чиято кариера мина през 
„Атлетико Мадрид“, „Милан“, „Уест Хем“ 
и още отбори, припомня webcafe.

В рекламата, в която участва, той 
жонглира с топката с мъжкото си дос-
тойнство на фона на стряскаща музика, 
а погледът му към камерата е финал-
ният щрих, който допълва чувството 
на истински ужас.

Бразилецът Роналдо беше извес-
тен и със завоеванията си на нежния 
фронт, но известно време беше в 
ролята на верен съпруг на тогавашна-
та си жена Милене и любящ баща на 
новородения си син.

Тогава голмайсторът се съгласи 
безвъзмездно да участва в

кампания в полза на 
майчиното мляко

макар и със спорни резултати – тъй 
като идеята новороденото му бебе 

да жонглира с топка в легълцето си е 
доста нелепа.

Години по-късно Роналдо си на-
прави вазектомия и заяви: „Затварям 
фабриката за деца.”

Португалският Роналдо e участвал и 
в други безумни реклами.

Случвало се е например с движе-
ния тип „Матрицата” да отбягва топки 
с пърхот. И то на маса за пинбол! Но 
едва ли е изненада, че реклама, в коя-
то Роналдо се появява с обяснителен 
надпис „световноизвестен футболист”, 
се оказва неособено сполучлива.

Вероятно най-
изтърканата концепция 
за реклама с футболист 

включва жонглиране на необичайно 
място и в необичайни условия. Леген-
дата Зинедин Зидан се оказва звезда 
на един от най-нелепите клипове от 
този тип и ролята му е да подплаши 
невинни хора в оптиката с една баскет-
болна топка.

Завършваме със самия Диего Мара-
дона, който се появява като непоноси-
мо дразнещ говорещ стол с глава.

Той досажда на притежателите си, 
които обаче намират начин да се отър-
ват от него – и успяват да го продадат 
чрез платформата bomnegocio.com.

Не е само Роналдо... 
Най-абсурдните 
реклами с 
футболисти
И Марадона, и Зинедин Зидан са били 
част от ужасни клипчета за много пари

Кадър от рекламата с Кристиано Роналдо

Пауло Футре жонглира с топката с мъжкото си 
достойнство

Марадона като непоносимо дразнещ говорещ стол с глава

Бразилецът Роналдо рекламира безвъзмездно майчиното мляко



21 - 27 август 2019 56-57



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

Т
ри българки 
ще се борят 
за място на 
започващия 

след седмица US 
Open.

Виктория Томо-
ва, Изабела Шини-
кова и Елица Косто-
ва ще се включат в 
квалификациите, 
като целта им е да 
достигнат основна-
та схема, където не 
е имало българка 
в последните две 
издания.

Вики Томова, 
която е № 176 в 
света, ще срещне 
20-годишната рус-
киня Анна Калинская, която е 50 места 
по-високо в ранглистата.

Втората българска ракета Изабела 
Шиникова (№ 217) има тежка задача 
срещу втората ракета на Холандия – 
Аранта Рус, която е № 104 в света. Тя 
има зад гърба си 16 участия на турни-
ри от Голям шлем, докато Шиникова 

няма подобен опит.
Третата българска представителка 

е световната № 228 Елица Костова. 
В първия кръг на пресявките тя ще 
срещне тенисистка от топ 100 – бел-
гийката Янина Викмайер, която игра 
полуфинал на US Open точно преди 10 
години.

Три българки влизат в 
битка за място на US Open

К
убрат Пулев и Тайсън Фюри 
си размениха закани и 
обиди извън ринга.

Британският боксьор 
нападна Кобрата в интервю 
за американската спортна 

телевизия ESPN, в което разкри, че е 
отправил оферта към българина за мач 
на 14 септември, но тя е била отказана.

Двамата имат общ промоутър в САЩ 
– прочутата агенция „Топ ранк”, начело 
на която е Боб Аръм.

Циганския крал, какъвто е пряко-
рът на Фюри, ще се бие с неособено 
популярния швед Ото Валин на 14 
септември в Лас Вегас, като преди това 
е получил няколко отказа от големи 
имена.

„Предложихме да се бием с Кубрат 
Пулев, Александър Поветкин, Чарлз 
Мартин, Тревър Брайън, Джарел 
Милър... списъкът е дълъг, казва Фюри. 
– И стигнахме до Ото Валин, който се 
съгласи. Така стана всичко. Трябва да 
имам мач, за да съм фокусиран. Това 
казах и на Боб Аръм, който върши 
страхотна работа. Не съм изненадан от 
отказите, тъй като ще им ритам задни-
ците на всички тях. На единия от тук до 
България – Пулев, на другия до Русия – 
Поветкин... Във всеки ден от седмицата, 
а в неделя – два пъти!”

В същото време Кубрат Пулев чака 
мач с победителя от

реванша между Анди Руис 
и Антъни Джошуа

най-вероятно догодина, тъй като двама-
та ще се срещнат отново на 6 декември. 
Преди дни IBF, на която Кобрата е офи-
циален претендент, обяви, че следва-
щият световен шампион задължително 
трябва да има защита срещу Пулев.

Българинът върна заканите и обидите 
на Фюри от профила си във Facebook.

„Фюри използва мен и някои други 
боксьори, за които знае, че в момента 
не сме на разположение поради раз-
лични причини, само за да си прави PR. 
Преди няколко години той отказа да се 
бие с мен, и то не защото беше ангажи-
ран, както аз съм сега. Беше на разпо-
ложение, но просто се уплаши!, казва 

Кобрата. – Първата ми цел е да стана 
световен шампион. А не да се бия само 
с произволни неизвестни противници, 

каквото прави той. Спечелването на 
тези колани в момента е основният ми 
приоритет. Ще дойде редът на Фюри и 

когато това стане, ще го направя също 
толкова безсилен, колкото братовчед 
му, който също много говореше.”

E
дин от най-големите таланти на 
българския баскетбол Констан-
тин Костадинов не подведе спе-
циалистите, които му предвеща-

ват сериозно бъдеще, с представянето 
си на европейското първенство до 16 
години в Черна гора.

България завърши на шесто място 
в дивизия Б, а Костадинов приключи 
убедително като най-полезен играч 
на шампионата. 202-сантиметровият 
баскетболист оглави класацията по 

коефициент на ефективност – по 25 
пункта средно на мач. 16-годишната 
млада надежда на България от няколко 
години се развива в испанския гранд 
„Реал” в Мадрид.

Най-голямото предизвикателство 
пред Константин Костадинов и съот-
борниците му от националния тим 
тепърва предстои – участие на све-
товното първенство за юноши до 17 
г., на което България ще бъде домакин 
догодина в София.

Българин от „Реал“ най-
ефективният играч на Евро 2019

Виктория Томова

Кобрата и Фюри 
си разменят 
закани извън ринга
Британецът се закани да срита задника на Пулев

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

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

AUTO MECHANIC, 
Цена US$ , Зипкод 60712, BEE ZEE 
Collision & Repair in Lincolnwood, 
IL now hiring skilled auto mechanic, 
skilled body man, and skilled 
automotive painter. Tel for info: 847-
812-0114 ask for Alex 8478120114 
№16724 

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

ОФИС АСИСТЕНТКА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie 
Truck Repair намиращ се в Elgin IL ,тър-
си да назначи офис помощничка на 
пълен работен ден .Позицията изисква 
владеене на английски език,умения за 
обслужване на клиенти и компютърна 
грамотност.За повече информация оба-
дете 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. Запла-
шане 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 

Chicago + suburbs

GRAHAM ENTERPRISE IN, 

Цена US$  , Зипкод 60005, CAREER 
OPPORTUNITY- Customer Service 
Representative Position, 800 Elmhurst 
Road, Des Plaines, IL. Competitive Pay, 
Great Growth opportunities & Benefi ts, 
Immediate interview opportunity 
available. Call 847-758-1715 or apply at 
www.grahamei.com 7739685763 №16704

ШОФЬОР НА ЛИМУЗИНА, 

Цена US$  , Зипкод , Предлагаме работа 
за шофьор на лимузина - на пълно ра-
ботно време. Много добро заплащане. 
8476279909 №16705

ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Търся part 
time детегледачка и домашна помощ-
ница за две деца 6 годишно момче и 6 
месечно бебе Lake zurich 60047 location 
half day rd and Quentin 8478345005 
№16717

CDL LOCAL ШОФЬОРИ, 

Цена US$  , Зипкод 60131, Търсим CDL 
шофьори с Мин. 18 месеца опит за ло-
кална работа на O’Hare Airport. Изисква 
се чист driving record и владеене на ан-
глийски език. Full-time позиция - 5 дни 
в седмицата, 10-12часови смени, избор 
между първа и втора смяна. Начално 
заплащане 20-21$ на час. 17737108904 
№16721

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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ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Е-MAIL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕКСТ НА ОБЯВАТА:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

OФИС ПОМОЩНИК, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60120-8131, Truck 
Repair Shop в Elgin IL 60120 търси да на-
значи full time офис помощник .Опит не 
е задължителен.За повече информация 
224-238-3802 или 773-366-5259 №16723

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, Ресторант 
„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, Диспечер 
си търси шофьор с опит на флетбед за 
да кара Конестога. Минимум 1 годи-
на опит с Флетбед/Конестога/сайдкит. 
Трябва да знае правилата за осигуря-
ване на товари, да работи с електро-
тен лог бук и да кара ръчни скорости 
2629609564 №16685

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 любителска 
книжка в Carol Stream. Заплащане: $17-
$20 на час. Фирмата осигурява камион 
и гориво. За контакти: 702-215-9196 
№16688

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

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 

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 докумен-
ти. Изисква се да говори английски и 
да има достъп до компютър. За повече 
инфо отностно заплащане и детайли за 
работата се обадете на #224-234-5013. 
№16692

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



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

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 

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 почист-
ване на къщи и офиси. Книжка, опит и 
кола са задължителни. За повече инфо, 
търсете Петя на тел.: (773)600-0019. Бла-
годарим Ви.19 №16595

ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР
Цена US$ 0.60, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на камион 
2016 I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмично, $0.60/
миля. Отлична работна с човешко от-
ношение. Говоря руски, български и ан-
глийски. Тел.: 7737421235 №16533

CDL
Цена US$ , Зипкод 60007, Предлага за 
hazmat driver на Волво автоматик пер-
фектни Телефон за врьзка 224-3882400 
2243882400 №16541

CONSTRUCTION
Цена US$ 0.00, Зипкод 60187, Набираме 
контрактори - дърводелци и бояджии с 
опит. Добро заплащане - всяка седмица. 
За повече информация: 773-744-9990 
№16557

РАБОТА ПРЕДЛАГАМ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся шофьор 
за тим, class A, double-triple, може и без 
опит,добро заплащане,call:847-877-4745 
№16559

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

COAST TO COAST

CDL A ШОФЬОР С ОПИТ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van, NO 
HAZMAT. Без нарушения и с чист рекорд. 

Професионално и коректно отношение. 
Каране-по договаряне. Паркинг-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. Необоходим е 
double & triple. Коректни отношения. 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

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 квартира www.
tocconsult.com 3039748716 №16615

МЛАДА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 17109, Нужна е 
млада помощница 4 дни в седмицата 
за чистенето и управлението на 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

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60561, Търся рабо-
та като детегледачка.Имам дългогоди-
шен опит.Живея в Darien IL 7739648330 
№16716

TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$  , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
+359876511784 №16718

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, Дървеници, 
Мишки, Мравки, Хлебарки, Паяци, Пче-
ли, и всички други насекоми. Птици, 
Диви животни...на балгарски. лицензи-
рана компания.Работим в Чикаго и всич-
ки 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 до-
машна вкусна храна,занимания и сле-
добеден сън.Информация на телефон 
7739712024 №16581

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или 
офиси за почистване. Тел.: 7088900577 
7088900577 №16519

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60005, Гледам деца в 
моя дом-почасово или целодневно.Жи-
вея в Arlington Heights , IL.Имам опит и 
препоръки .Предлагам домашно пригот-
вена храна , ежедневни разходки и сле-
добеден 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 зна-
чение. 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 стажиро-
вка в хотел в USA в Pennsylvania Изпрате-
те вашето резюме на tocconsult@yahoo.
com 3039748716 №16657

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450, Зипкод 60707, Обза-
ведена стая под наем от тристаен. 
просторен garden апартамент .Две 
бани ,перална и сушилна в апар-
тамента ,включени в наема.Запла-
ща се само тока-$450. 7734142633 
№16712 

КВАРТИРА, 
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Давам 
стая под наем за жена в Arligton Heights,Il 
безплатно ползване пералня, сушилня и 
интернет. 400$ 2247179656 №16673

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60656, Давам под наем 
едностаен широк и обновен апартамент 
(1 bdr.) в Arlington Hights на W Rand rd. и 
Euclid ave. Тел:347-543-6879 №16706

ОТДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60133, Отдавам 
под наем реновиран таун Хаус в 
ElkGroveVillage ,на метри от Busse Woods 
и Allexian Brothers Hospital.Разполага с 
две спални, хол,кухня1.5 бани ,гараж и 
паркинг място.Законтакти - 8476300821 
8476300821 №16713

STAI POD NAEM, 
Цена US$  , Зипкод 60062, Дават се под 
наем две обзаведени стаи,едната със 
самостоятелна баня и тоалетна, с обза-
ведени общ хол и кухня, тока се заплаща 
допълнително,за повече информация 
тел.3125363772 3125363772 №16715

СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Давам стаи под 
наем в Des Plaines IL 7739344547 №16720

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60630, Дава се стая 
под наем от апартамент в Jeff erson Park. 
В наемът са включени интернет и теле-
визия на етажа има перално помещение. 
Паркирането на улицата е без пермит. За 
повече информация тел: 773-977-9555 
№16722

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

1B APP FOR RENT, 
Цена US$ 900.00, Зипкод 60169, Еднос-
таен апартамент под наем в Hoff man 
Estates. На 1 миля от Golf и Higgins-$900 
тел: 773-538-3818 (call or text) Сним-
ки 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 , самостоя-
телен вход и паркинг, всичко включено. 
224-616-8985 2246168985 №16569

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ , 
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60016, Давам 
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 оба-
дете на 773-961-6061 №16655

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 650.00, Зипкод 60016, За жена 
Обзаведена стая и самостоятелна 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 апарта-
мент 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 включе-
ни 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
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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 контакти - 630-
329-7027. №16623

FOR RENT 
Цена US$ , Зипкод 60007, 2 bedroom 
renovated apartment in Des Plaines 
available for rent as of September 1st. For 
more information call Mladen 224 795 
1737 7739968900 №16587

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Стая под 
наем във Roselle il 60172 Всичко е вклю-
чено бг. тв. интернет перална сушилна 
,блиско до юагистрали мол. Само эа шо-
фйори ма камиони 7738144775 №16600

ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60016, Обзаведена 
стая във къща. За контакт 847 609-3535 
№16603

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

ИМОТИ 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ТЪРСЯ СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Непушач, 
търси стая под наем около летището, от 
началото на Септември. +359879910861 
№16518

ИМОТИ 
Продавам

ЧИКАГО

2BD 1BATH CONDO, 
Цена US$  130,000.00, Зипкод 60089, For 
sale fully remodeled 2 bd 1 bath condo 
in great Buff alo Grove location . All work 
done with permits .130 000$ for more info 
call:847-848-7256 8478487256 №16710

SOMEWHERE ELSE

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ИНСПЕКЦИИ НА ИМОТИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Предла-
гаме безплатни инспекции на всякакви 
имоти ( лични и комерсиални) за щети 
от градушки и вятър. Това се покрива 
от застрахователните компании и в щат 
като Илинойс се случва доста често за-
ради бури и може да доведе до течове и 
по-сериозни поражения. Инспекцията е 
безплатна. 3475209010 №16707

GPS/REMOTE STARTS, 
Цена US$  , Зипкод 60070, GPS trackers/
Remote starts/ELD/Sales,installs and 
service 6084660182 №16711

RHYTHMIC GYMNASTICS, 
Цена US$  , Зипкод 60007, КЛАСОВЕ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА КОГА: 
НЕДЕЛЯ 1 СЕПТЕМВРИ 2019 ОТ 12, 30 
pm КЪДЕ : Dunne Park Recreation Center 
9499 Glenlake Street Rosemont,IL 60018 
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА (224) 392 8603 
2243928603 №16719

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 ин-
формация 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 ри-
сувана декорация. За да запазите час за 
посещение обадете се на телефон 224 
423 42 45 Миглена 2244234245 №16669

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60194, Гледам деца в 
дома си в Hoff man Estate. Предлагам до-
машна храна, игри и забавления. Тел за 
връзка: 224 659 1156 №16635

HEATING AND COOLING
Цена US$ , Зипкод 60025, Климатици,фу
рниси,бойлери,хладилни инсталации.
Ремонт,инсталация и поддръжка.МИТКО 
773-875-2689 №16638

РЕМОНТ БЯЛА ТЕХНИКА

Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт 
на всички видове Перални, Сушилни, 
Хладилници, Фризери, Съдониялни, Гот-
варски и Микровълнови печки търсете 
Свилен 847-962-0242 №16639 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА
Цена US$ 0, Зипкод 60016, Разнообразна 
и атрактивна украса за партита, включ-
ваща обличане и декорация на столо-
ве и маси, арки и фигури с балони, фон 
с воали и хартиени цветя, украса за 
сладък бар и мн.др. Услугите ни са съ-
образени с вашите идеи и бюджет, за 
да направят празника ви още по-неза-
бравим. Facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №16632 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА

Цена US$ 0, Зипкод , Разнообразна и 
атрактивна украса за партита, включ-
ваща обличане и декорация на столо-
ве и маси,арки и фигури с балони, фон 
с воали и хартиени цветя, украса за 
сладък бар и мн.др. Услугите ни са съ-
образени с вашите идеи и бюджет, за 
да направят празника ви още по-неза-
бравим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №16625 

VIDEO TRANSFER 
Цена US$ 12.00, Зипкод 60148, Запазете 
вашите стари ленти като ги направите 
дигитални преди на станат неизполз-
ваеми. 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, Изкупу-
вам стари коли. За предпочитане с title. 
Tel.: 3128239386 №16596

HANDYMAN 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60056, Здравей-
те, аз съм опитен бояджия и handyman 
с дългогодишен опит. Ако някой се 
нуждае от услуги, моля, свържете се с 
мен. Предоставям отлични цени, бърза 
професионална и продуктивна работа. 
3128239386 №16597

ИНСПЕКЦИИ НА ИМОТИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Condo 
Home Inspections LLC предлага инспек-
ции при покупко-продажба на жилища, 
термични инспекции и много други ис-
луги. За повече информация посетете 
www.condohomeinspections.com или 
на телефон 312-869-4629 5742395612 
№16598

А/С РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60076, Продавам, ин-
сталирам, поддържам и ремонтирам 
аир кондишъни и фурниси. Добри цени. 
Камен. Тел: 847-922-1677. №16601

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

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

FOR RENT
Цена US$ 350.00, Зипкод 60176, For 
Rent-Car hauler-8 cars-350 per week 
7084074466 №16556

СЕРИОЗНА ВРЪЗКА, 
Цена US$ , Зипкод 00000, Мъж на 49г. 
от Чикаго търси българка за сериозна 
връзка aleko_todorov@abv.bg №16467

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна 
грижа за деца в Elk Grove Village.Предла-
гам три хранения с домашно приготвена 
храна,сън ,учебни занимания и забавле-
ния !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

COAST TO COAST

IИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60194, Имиграционни 
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

2013 GREAT DANE 53FT, 
Цена US$  12,900.00, Зипкод 60048, For 
Sale: 2013 Great Dane Semi Trailer 53 Dry 
Van * Air ride * Plated * Aluminum roof * 
Produce vents * Logistic posts every 24 

inches * New tires * New Brakes * Trailer in 
Perfect Condition - Ready to Make Money! 
$ * Call 847-665-9273 and Come to see it 
for yourself !!! 8476659273 №16708

2013 VOLVO VNL670, 
Цена US$  29,900.00, Зипкод 60048, *2013 
VOLVO VNL670 * 601 K MILES * D13 VOLVO 
ENGINE * APU CARRIER * NEW TIRES ALL 
AROUND * NEW KING PINS * 10 SPEED * 
TRUCK IS SUPER CLEAN AND VERY WELL- 
MAINTAINED-*-Perfect Condition - Ready 
to Make Money $$$ CALL 847-665-9273 
or 847-483-8787 AND COME TO SEE IT FOR 
YOURSELF!!! 8476659273 №16709

VOLVO2007, 
Цена US$  15,999.00, Зипкод 60101, 
Prodavam Volvo ultrashift. Novi gumi, 
transmisiq, ECU, 2-injectora i cups, radiator, 
compressor, king pins, brakes,Nishto 
schupeno otvan ili vatre.Prodava se s 
registraciqta.Vzemete i parko mestoto.
Imam dokumenti za vsichki remonti i 
chasti.1280xxxmiles still adding.Going 
out of USA.7739345031Ivan 7739345031 
№16714

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 контак-
ти 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, Про-
давам 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, Про-
давам VOLVO 670 2007г. Отлично състоя-
ние, готов за работа, нови батерии, гуми 
– 70%, имам документи от подръжката 
DYNO TEST може да се направи, мили – 
1,320,000 Цена - по договаряне Светлин 
(708)261-9099 №16629

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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М
оже и да си мислите, 
че идеята за огромен 
кораб, населен един-
ствено с плъхове и 
плаващ безцелно сред 
ледените полета на 

Полярния кръг, звучи само като филм 
на ужасите. Историята обаче е съвсем 
реална и описва съдбата на луксоз-
ния круизен лайнер „Любов Орлова”, 
построен по поръчка на СССР през 1976 
г. в бивша Югославия.

От януари 2013 година той плава 
изоставен в международни води, а 
самотното си пътешествие започва във 
водите на Северния Атлантик, когато, 
теглен на буксир,

се откъсва и бурята го 
отнася в открити води

Корабът носи името на знаменита 
съветска актриса от 30-те и 40-те годи-
ни. През 1999 година той е обновен и 
продаден на американска круизна ком-
пания. През 2010 година е арестуван в 
Нюфаундленд, Канада, за дългове към 
екипажа на стойност около $350 000.

В Канада корабът престоява две 
години. През това време е изведен от 
експлоатация – състоянието му посто-
янно се влошава. Съдът е купен от нов 
собственик, чиито планове са да го от-
кара за нарязване. След като потегля от 
пристанището в Сейнт Джонс на буксир 
на 24 януари 2013 г., корабът попада на 
буря, въжето се откъсва и „Любов Орло-
ва” започва да „блуждае” по течението. 
Заради риска от изтичане на гориво 
канадските власти пращат 175-то-
нен кораб, който да „залови” отново 
призрачния съд. На 1 февруари „Любов 
Орлова” отново е закачена на буксир, 
но след шест дни той пак се откъсва и 
продължава свободния си дрейф.

Известно време корабът е в неизвест-
ност, но американски разузнавателни 
сателити го откриват отдалечен на 2400 
км от канадския бряг край Северна Ир-
ландия. Тогава станало ясно, че корабът 
отдавна е извън канадска юрисдикция и 
властите се отказват да го приберат, тъй 
като смятат, че отговорност за съдбата 
на кораба носи само и единствено не-
говият собственик. В началото на март 
2013 г. ирландски медии тръбят, че

от кораба е подаден 
сигнал за помощ

Причината е задействането на 
аварийната система за определяне на 

местонахождението или т. нар. ради-
офар, която се задейства автоматично 
при определени условия.

Последните данни за него са от 

януари 2014 година, когато корабът се 
насочил към бреговете на Великобрита-
ния. Тогава британски медии пишат, че 
корабът се обитава от „пълчища гладни 

плъхове”. Към днешна дата се смята, че 
той е потънал или се е разбил в скали. 
Но е напълно възможно все още да се 
носи по вълните.

Призрачният кораб, който 
години се носи безцелно

„Любов Орлова” е трябвало да стане на скрап, 
но бил оставен на милостта на бурите

Любов Орлова е първата звезда на 
съветското кино и първата народ-
на актриса на СССР. Тя е родена 

през 1902 година и издъхва през 1975 
година.

Приживе я наричат „съветската Мар-
лене Дитрих“. За нея са се носили много 
слухове, разбивала е не едно мъжко 
сърце. Първият й съпруг, заместник-
нарком (народен комисар) по земеде-
лие, е изпращан в ГУЛАГ два пъти. Вто-
рият е австрийски търговец, а третият 
– режисьорът Григорий Александров. 
За него се говорело, че на снимачната 
площадка отдавал предпочитания на 
жена си, като й давал всички главни 
роли. С такава богата биография, 
дворянски произход и забележителна 

външност Любов Орлова 
е получила две Сталински 
награди и е станала на-
родна артистка на СССР, 
макар че не се е снимала 
много – в общо 17 филма, 
два от които изобщо не са 
показани.

Любов Орлова учи 
пиано в Московската 
консерватория, която не 
завършва. След това учи в хореограф-
ския отдел на Московския театрален 
техникум. Взема уроци по актьорско 
майсторство, като междувременно ра-
боти – озвучава на пиано неми филми, 
прожектирани в московските кина, 
и пее в хора на Музикалния театър. 

Дебютира чак на 30-годишна възраст 
с роля в оперета на Офенбах. Умира от 
рак.

Едни от най-известните филми с 
нейно участие са „Веселите момчета“ 
(1934 г.), „Цирк“ (1936 г.), „Волга, Волга“ 
(1938 г.).

Коя е Любов Орлова
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Национално проучване установи, че 45 
процента от американците не си сменят 
бельото всеки ден, а 13 процента от тях не 

го правят цяла седмица.
Американците от мъжки пол са с 2,5 пъти по-

голяма вероятност да ходят с едно и също бельо 
седем или повече дни. Изследването било поръ-
чано от фирмата-производител на бельо „Томи 
Джон” и обхванало 1000 души. Анкетираните де-
монстрирали голяма преданост към към слипо-
ве и бикини, като 46 процента от тях доверили, 
че ги ползвали поне година или повече. Тридесет 
и осем процента от респондентите си признали, 
че са носили любимото си бельо толкова дълго, 
че вече не си спомнят кога са го купили.

Компанията съветва потребителите да изхвър-
лят старото и да купуват ново бельо на всеки 6 
месеца. Това се обуславя от факта, че то събира 
бактерии, които могат да доведат до инфекции. 

13% от американците не си 
сменят бельото цяла седмица

Малки късчета пластмаса се просмукват 
в атмосферата и се пренасят на хиляди 
километри до някои от най-отдалече-

ните кътчета на планета. Европейските специа-
листи са открили „огромни концентрации” на 
микропластмаса в арктически лед, както и в 
Алпите в Бавария и Швейцария. Проби от аркти-
ческия архипелаг Свалбард съдържат до 14 400 
частици на литър. Най-висока концентрация на 
микропластмаса – 154 000 частици на литър, е 
отчетена в проби, взети край провинциален път 
в Бавария.

Учените отбелязват, че микропластмасата 
достига до отдалечените арктически региони 
по въздуха и пада на повърхността, когато вали 
сняг.

Опасенията относно замърсяването на окол-
ната среда се увеличават, като учените все още 
не са определили ефекта върху хората и дивата 
природа.

Микропластмаса 
в арктически лед

К
ристина Агилера ще издаде 
повторно дебютния си 
албум Christina Aguilera във 
връзка с 20-годишния юби-

лей от излизането му. В продажба 
ще бъде пуснат ограничен тираж 
от тавата в три варианта. Първо ще 

стане достъпна цифровата версия 
на оригиналния албум, в която ще 
бъдат включени и редки версии на 
песни, ремикси, дори и акапела.

Christina Aguilera ще бъде изда-
ден на дискове, касети и винилови 
плочи със сертификат за автентич-

ност и автограф от певицата.
Най-верните фенове на дивата 

ще могат да се сдобият с подаръчни 
издания, в които ще фигурират не 
само музикалните носители, но 
също така фланелка и чанта с изо-
бражение на обложката на албума.

А
мериканският актьор Ерик Робъртс съобщи 
пред журналисти, че би желал да получи 
руско гражданство. Холивудската звезда 
гостува в Русия във връзка с провеждащия 

се в Сочи международен турнир по бойно самбо 
„Плотформа S-70”.

„Русия много ми напомня за Америка. Много оби-
чам Русия и с нетърпение очаквам да получа второ 
гражданство. То ще бъде руско”, заяви актьорът.

Робъртс отбеляза, че гостува в Сочи за втори път. 
„Преди около 15 години бях тук на кинофестивала и 
си казах: какво прекрасно място, обезателно трябва 
да се върна някой ден! И ето че тази година отново 
съм тук. Много обичам бойните изкуства и поради 
тази причина пристигнах в Русия, за да присъствам 
на чудесната вечер с двубоите!”

Кристина Агилера издава 
отново дебютния си албум

Ерик Робъртс иска руско 
гражданство

К
омпанията за луксозни би-
жута „Тифани“ пуска богата 
колекция за мъже през 
октомври. Бижутерийната 

верига се включва в тенденцията, 
популяризирана от певци като 
Джей Зи и Джон Мейър.

Планът е част от стратегията на 
Тифани да привлече т.нар. поколе-
ние милениал – родените в нача-
лото на 80-те до средата на 90-те 
години – и да повиши продажбите 
си, които са подкопани от спада 
на разходите на чуждестранните 
туристи.

„Тифани“ предлага класически 
мъжки аксесоари като щипки за 
пари, копчета за ръкавели, пръс-
тени и консервативни бижута. Ню-
йоркската компания ще продължи 
да предлага тези изделия, но сега 
прибавя и някои по-модерни лук-

созни бижута.
Новата мъжка колекция включва 

близо 100 предложения на цена 

между 200 и 15 000 долара за бижу 
и до 75 000 долара и повече за 
мъжки стоки за дома и аксесоари.

„Тифани“ с колекция за мъже
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Ж
елаещите да покорят Еверест ще 
трябва вече да са изкачвали високи 
върхове, да са преминали подхо-
дящо обучение, да имат удосто-

верения, че са в добро здраве, и застраховки, 
покриващи разходите за спасителни акции, ако 
такива се наложат. Това

предлага непалска правителствена комисия, 
сформирана след тежкия сезон на най-високия 
връх на света, в опит за покоряване на който 
тази година загинаха 11 души.

В доклад на комисията се предвижда от алпи-
нистите да се изисква, преди да кандидатстват за 
разрешително за Еверест, да са изкачили успеш-
но връх с височина над 6500 метра. Те ще трябва 
да имат и опитен водач.

Правителството на Непал е критикувано, че 
допуска твърде много алпинисти до най-високия 
връх на Земята, както и че не спира неопитните 
катерачи, които трудно се справят със суровите 
условия на Еверест и забавят другите по трасето 
към 8850-метровия връх.

Очаква се правителството да последва препо-
ръките на комисията и да измени правилата за 
изкачване на планината. Най-добрите условия 
за изкачвания в Хималаите са в периода от март 
до май.

Бебета от критично застрашения вид „Амур-
ски леопард“ дебютираха пред публика в 
зоопарк в САЩ.

Двете леопардчета – мъжко и женско, са на-
правили дебюта си пред посетителите на зоопар-
ка „Розамонд Гифорд” в Сиракюз, щата Ню Йорк.

Бебетата, които все още нямат имена, са се по-
явили на бял свят преди два месеца. Родителите 
им са Триа и Рафърти. От зоопарка планират да 
организират вот за избор на имена на леопард-
четата.

Амурският леопард е критично застрашен вид. 
Смята се, че в естествената им среда – отдалече-
ните източни части на Русия, живеят 84 екзем-
пляра. Представителите на вида, живеещи под 
грижата на човека, са около 250.

Въвеждат изисквания 
за изкачване на Еверест

С
ветовноизвестният амери-
кански рапър Ейсап Роки 
и негови двама сътруд-
ници получиха условна 

присъда от Стокхолмския окръжен 
съд за нанасяне на побой.

Музикантът беше арестуван в 
шведската столица, след като из-
несе концерт в рамките на хип-хоп 
фестивал. Шведската прокуратура 
повдигна обвинение срещу рапъра 
и двама души от неговото обкръ-
жение заради нанесения побой над 
млад човек.

Според Ейсап Роки той бил 
действал в условие на законна 
самозащита. Стокхолмският окръ-
жен съд прецени, че Ейсап Роки и 
приближените му не са действали 
в условие на самозащита и са нане-
сли юмручни удари и ритници на 
пострадалия. Но не бе доказано, че 

битият е бил удрян с бутилка.
Осъдените ще трябва да заплатят 

обезщетение на ищеца в размер на 

120 долара. Това е по-малко, откол-
кото беше поискал първоначално 
пострадалият.

К
амила Кабело потвърди в инста-
грам любовната си връзка с Шон 
Мендес, като постна послание по 
случай рождения му ден, в което 

заявява, че го обича.
Двадесет и две годишната певица из-

ползва социалните мрежи, за да поздрави 
приятеля си, който е работил заедно с нея 
над песента Senorita, по случай 21-вия му 
рожден ден. Тя освен това се възползва 
от предоставилата й се възможност, за да 
заяви за пръв път публично, че го обича.

„Честит рожден ден, магьоснико. Оби-
чам те”, е написала Кабело.

Посланието е придружено от 4 емоджи-
та на любящо сърце и идва няколко дни 
след като тя разкри, че Мендес означава 
много за нея.

„Познавам Шон отдавна – каза певица-
та по-рано тази седмица. – Чудесно е да 
работиш с човек, който означава много за 
теб.”

Ейсап Роки с условна 
присъда за побой

Де Ниро и Лабъф 
играят баща и син
А

ктьорите Робърт де Ниро 
и Шая Лабъф ще играят 
баща и син в независимата 
криминална драма „След 

заточението”.
Продукцията ще бъде режиси-

рана от Джошуа Майкъл Стърн. 
Сценарият е поверен на Антъ-
ни Торн и Майкъл Тово, върху 
събития от чийто живот е базиран 
филмът.

„След заточението” разказва 
историята на Майк Делейни (Шая 
Лабъф), осъден за убийството на 
невинен човек по време на бру-
тална кражба, който след излиза-
нето си от затвора се опитва да 
се върне към стария си начин на 
живот. Заедно с баща си, бившия 
престъпник Тед (Робърт де Ниро), 
Майк се опитва да спаси по-мал-
кия си брат от живот, белязан от 

наркотици и престъпления.
Драмата проследява трудната 

траектория към опрощението и 

изкуплението. Снимките за филма 
ще започнат през октомври във 
Филаделфия.

Камила Кабело потвърди 
връзката си с Шон Мендес

Бебета леопарди 
дебютираха пред публика
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Учени, изследвали ядрото на Юпитер, 
използвайки данни от мисията „Джуно” на 
НАСА, предлагат теория за странната му 

композиция – мощен челен сблъсък на про-
топланетата преди милиарди години с масивен 
планетарен зародиш.

Съществуването си Юпитер започва като 
скалист и леден планетарен зародиш. Преди 
„Джуно” учените смятат, че ядрото му е плътно 
и компактно. Данни от мисията на НАСА обаче 
оборват тази теория, показвайки, че то е издъл-
жено и разредено, съставено не само от плътен 
скалист материал и лед, но и от водород и хелий.

Според учените причина за необичайната 
форма на юпитеровото ядро е мощен челен 
сблъсък на младия Юпитер с планетарен заро-
диш с маса десет пъти колкото земната. Вслед-
ствие на удара първичното компактно ядро е 
било унищожено и се е формирала странната 
издължена и разредена структура.  

Юпитер минал 
през мощен сблъсък

Хората, които спят по-малко от 6 часа на 
денонощието, са изложени на по-голям 
риск от развиване на исхемична болест на 

сърцето. Изследване е проучило медицински-
те показатели на 2000 възрастни британци, от 
които станало видно, че 40 на сто от тях спят по-
малко от 6 часа в денонощието. Едва 17 процента 
от участниците, включени в експеримента, се 
радвали на препоръчителните 8 часа сън.

Недоспалите се оказали с 60 процента по-
висок риск от инфаркт, инсулт, високо кръвно и 
с по-големи концентрации на лош холестерол в 
кръвта.

Само една нощ недоспиване е способна да 
предизвика покачване на теглото, загуба на мус-
кулна маса и да повлияе на това как спомените 
ни ще се запазят в мозъка.

Недоспиването влияе на човешката ДНК по съ-
щия начин, както и останалите външни фактори 
– храненето, нивата на стрес, тютюнопушенето.

Недоспиването 
влияе на здравето

П
евицата Тейлър Суифт 
беше почетена с ново-
учредения приз „Икона” 
на състоялата се в Хермо-

са бийч, Калифорния, церемония 
за наградите „Изборът на тийней-
джърите”.

Призьорите се определят чрез 
онлайн гласуване на подрастващи-
те и отличават музиканти, актьори 
и други творци, които са най-попу-
лярни в сферите им на изява. Тро-
феите са дъски за сърф в естествен 
размер и се присъждат в категории 
за филми, телевизия, музика, спорт, 
мода, интернет.

Водеща на наградното шоу беше 
Луси Хейл.

Тейлър Суифт не скри, че е очаро-
вана от приза си – дъска за сърф с 
ликовете на трите й любими котки. 
„Толкова е мяу. От естетична гледна 
точка това вероятно ще е любимата 
ми награда”, сподели изпълнител-
ката.

Суифт не пропусна да изрази 
възхищение от феновете си и да им 
благодари.

М
айли Сайръс и Лиъм 
Хемсуърт се разделиха, 
след като се ожениха 
преди по-малко от 

година.
Говорител на певицата заяви, че 

двойката решила, че сега е подхо-
дящият момент за раздяла, за да 
може всеки от тях да се фокусира 
върху кариерата си.

Двадесет и шест годишната Май-
ли Сайръс и 29-годишният Лиъм 
Хемсуърт, който се е снимал във 
филмовата поредица „Игрите на 
глада”, се събираха и разделяха от 
повече от десетилетие.

Те сключиха брак в Нашвил през 
декември м.г. Говорителят допъл-
ни, че двамата държат на непри-
косновеността на личния си живот 
и ще продължат да се грижат за 

домашните си любимци.
Вестта за раздялата им идва, след 

като Майли бе заснета да целува 

Кейтлин Картър – бившата съпруга 
на Броуди Дженър, край басейн на 
брега на езерото Комо в Италия.

Тейлър Суифт с приз „Икона“

Майли Сайръс и 
Лиъм Хемсуърт се разделиха

А
строноми от Калифорний-
ския университет в Лос 
Анджелис регистрираха 
внезапна поява на ярка 

светлина в инфрачервения диапа-
зон в свръхмасивната черна дупка 
в центъра на Млечния път. Радиоиз-
точникът Стрелец А, който се нами-
ра в центъра на нашата галактика, 
увеличи 75 пъти яркостта си. Обик-
новено активността му е малка и е 
с незначителни колебания в потока 
на излъчването. Затова Млечният 
път не е галактика с активно ядро.

Забелязалите феномена изследо-
ватели първоначално помислили, 
че става въпрос за експлозия на 
звездата S2, която кръжи около чер-
ната дупка Стрелец А. Впоследствие 

обаче станало ясно, че светлината 
идва от черната дупка.

Черните дупки поглъщат всичко, 
включително светлината, защото не 
могат да напуснат област, чиито гра-
ници се определят като хоризонт 
на събитията. При поглъщането на 

голямо количество материя обаче 
възникват сили на триене, които 
стават причина за излъчването. Вне-
запното увеличаване на яркостта 
може да свидетелства за унищожа-
ване на обект, който се е доближил 
прекалено до черната дупка.

Необяснима светлина 
в Млечния път
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Нетрадиционна двойка кралски пингвини, 
която е съставена от две гей пернати от 
мъжки пол, осинови яйце в берлинския 

зоопарк.
То било изоставено от самка в тяхната коло-

ния. Пингвините Шкипер и Пинг са по на десет 
години и са достатъчно зрели, за да бъдат добри 
бащи. По-рано те се опитаха да излюпят камък и 
мъртва риба и сега може би ще могат да станат 
щастливи родители.

Двете птици се сменят в мътенето на осино-
веното яйце, като пропъждат другите членове 
на колонията далеч от гнездото им. Те полагат 
извънредни грижи за яйцето, но за жалост не е 
известно дали то е било оплодено и дали от него 
ще се роди пингвинче. Ако всичко върви добре, 
малкото трябва да види бял свят през септември.

Жените не са по-добри от мъжете в мул-
титаскинга (изпълняването на няколко 
задачи едновременно), сочат резултати-

те от германско изследване.
В тестове с числа и букви, направени от спе-

циалисти от университета на Аахен за целите на 
проучването, са участвали 48 жени и 48 мъже. 
Изследователите са установили, че представите-
лите и на двата пола работят по-бавно и неточно, 
когато трябва да изпълнят две задачи едновре-
менно.

Оповестявайки резултатите от тестовете, уче-
ните отбелязват, че макар предишни изследва-
ния да стигат до различни заключения, тяхното 
не открива различие между половете.

„Нашето изследване не потвърждава широ-
ко разпространеното схващане, че жените са 
по-добри в мултитаскинга от мъжете, поне не в 
направените от нас тестове”, казва ръководител-
ката на екипа Патриция Хирш.

Жените не са по-добри 
в мултитаскинга

Гей двойка пингвини 
осиновиха яйце

„Спайс гърлс” рабо-
тят над нови пес-
ни. Популярната 
момичешка група, 

която включва Мел Би, Мел Си, Ема 
Бънтън и Гери Хорнер, наскоро 
се събра за поредица концерти, а 
сега възнамерява да запише нови 
композиции.

„Те се събраха в Лондон и се гот-
вят да запишат нови песни – заяви 
близък до групата. – Вълнуващо 
е, макар да става въпрос за ранен 
стадий от съвместната им работа.”

Виктория Бекъм не взе участие в 
турнето, с което групата се завър-
на на авансцената. Сега обаче има 
вероятност тя да се присъедини 

към останалите момичета от гру-
пата в звукозаписното студио. „Те 
поддържат контакт с Виктория, за 
да разберат дали тя ще се включи в 
записите”, допълни източникът.

През миналия месец Виктория 
Бекъм довери, че се изисква сме-
лост да отхвърлиш възможността 
да се събереш със „Спайс гърлс”.

П
реди следващата си мисия 
до Марс през 2020 г. НАСА 
се готви да продължи в 
Исландия подготовката 

на робота „Кюриосити”, който търси 
признаци на живот на Червената 
планета.

Сгушено в подножието на лед-
ника Лангьокул, полето от лава бе 
превърнато в разстояние на три 
седмици в терен за изследвания 
на около 15 учени и инженери, 
изпратени там от американското 
космическо ведомство.

С черния си базалтов пясък 
дюните, формирани от ветровете, 
черните си скали и планинските си 
върхове Исландия има нещо общо 
с Марс.

НАСА се подготвя в Исландия 
за мисия до Марс

Модни къщи с проблеми 
в Китай
М

одните къщи „Живан-
ши”, „Версаче” и „Коуч” 
трябваше да се извинят 
за това, че са пуснали 

в продажба фланелки, в които са 
накърнили териториалната цялост 
на Китай.

Инкриминираните артикули 
представят Тайван и Хонконг като 
самостоятелни държави, докато 
официален Пекин ги счита за своя 
територия.

Италианската марка си навлече 
неприятности от страна на ки-
тайските власти, след като пусна 
фланелки с надписи на градове, 
следвани от държавите, в които те 
се намират. Като например – Париж 
– ФРАНЦИЯ, Шанхай – КИТАЙ. Дотук 
добре, но когато се споменава Хон-

конг, не следва държавата КИТАЙ, а 
е изписано отново ХОНКОНГ. Това 
се стори обидно на Пекин, след 
като бившата британска колония 
отново бе включена в състава на 

КНР през 1997 г.
Гафът на „Версаче” съвпадна 

с продължаващите протести в 
Хонконг, които силно изнервят 
китайските власти.

„Спайс гърлс“ с нови песни
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И 
те са изключителни, и те 
са древни, и те са турис-
тически дестинации. Не 
са известни като Седемте 
чудеса на света, но си за-
служава да бъдат видени.

Оризовите тераси в 
Банауе

Оризовите тераси в Банауе са на 2000 
години и са издълбани в планината 
Ифугао във Филипините от местното 
население. Терасите често се спрягат 
от филипинците като „осмото чудо на 
света”. Смята се, че са били изградени 
почти изцяло на ръка. Терасите се 
намират на 1500 м надморска височина 
и покриват 10 360 кв. км от склоновете 
на планината. Напояват се от древна 
напоителна система, разположена в 
дъждовните гори над тях. Казва се, че 
ако отделните тераси се наредят в ре-
дица, те ще обиколят половината земно 
кълбо. Местните жители продължават 
да сеят ориз и зеленчуци, но ерозията 
постепенно разрушава терасите и е 
нужно те да бъдат реконструирани 
постоянно.

Сигирия
Сигирия (Скалата на лъва) е древна 

скална крепост и останки от дворец, 
разположени в централната част на 
Матале в Шри Ланка, които са ограде-
ни от дълга мрежа градини, басейни и 
други структури. Сигирия е популярна 
туристическа дестинация и е известна 
с древните рисунки (стенописи), които 
напомнят за тези в пещерите Аджанта 
в Индия. Сигирия е построена по вре-
мето на управлението на цар Касапа I 
(447–495 г.) и е една от седемте забеле-
жителности в Шри Ланка, включени в 
Световното наследство на ЮНЕСКО.

Историята около изграждането на 
градините и двореца е наистина интри-
гуваща. Касапа бил по-големият син на 
владетеля Датхусена, който незнайно 
защо завещал трона на по-малкия Мо-
халана. Касапа обаче не допуснал това 
да се случи и направил преврат, като 
затворил баща си в тъмница и по-късно 
го убил, а брат си прокудил в Индия.

Касапа бил убеден, че все някога Мо-
халана ще се завърне и ще 
го преследва, за да отмъсти 
за баща им, поради което 
избрал скалата Сигирия, за 
да я превърне в свое сигур-
но убежище. Мохалана все 
пак превзел крепостта, но 
тогава Касапа се самоубил, 
за да не попадне в неговите 
ръце.

Торун
Торун е град в северната 

част на Полша, разпо-
ложен на река Вистула. 
Средновековният град е 
родното място на Николай 

Коперник. Археолозите са открили, 
че първите заселници в околността са 
били през 1100 г. пр. н.е. През 1230 г. 
тевтонските рицари построили замък 
на мястото. През 1263 г. францискански 
монаси се заселили в града, а след тях и 
доминиканците. През 1264г. наблизо се 
основава нов град. 20 години по-късно 
градът (тогава два града) се включва в 
Лигатана на Ханзата и скоро се превръ-

ща във важен търговски 
център. Както можете да 
видите, градчето е доста 
привлекателно.

Пещерите 
Аджанта

Пещерите Аджанта в 
Махаращра, Индия, са издя-
лани в скалите монументи, 
датиращи от II век пр. н. е., и 
съдържат рисунки и скулп-
тури, смятани за шедьоври. 
Около 480 г. пещерите били 
изоставени и джунглата 

ги крила до 1819 г., когато 
британски офицер тръг-
нал по следите на тигър. 
Той случайно попаднал на 
входа на една от пещерите 
и на стената изписал името 
си, което и до ден днешен 
се вижда.

Долината на 
цветята

Долината на цветята е из-
ключително красиво място 
високо в Хималаите, което е 
описвано от катерачи и бо-

таници от повече от век, а в индуската 
митология присъства още по-отдавна. 
Този изключително разнообразен терен 
е дом на много редки и застрашени 
животински видове, сред които влизат 
черната азиатска мечка, снежният лео-
пард, баралът (хималайският син овен). 
Стотиците видове цветя обагрят доли-
ната в най-различни нюанси, които се 
променят с времето. Долината на цветя-
та е включена в Световното наследство 
на ЮНЕСКО. Местните винаги са знаели 
за съществуването на приказното място 
и разказват легенди, че там живеят феи.

Метеора
Метеора („Окачените скали”) е 

един от най-големите и най-важните 
комплекси от източноортодоксални 
манастири в Гърция. Седемте манасти-
ра са построени върху естествени пя-
съчникови стълбове. Достъпът до тях е 
бил изключително труден и е изисквал 
високи стълби или големи мрежи, по 
които се издърпвали храната и хората. 
В района са съществували двадесет и 
четири манастира. Днес са останали 
само седем действащи, единият е за-
крит за посещения на туристи. Метеора 
е в списъка на ЮНЕСКО на световното 
наследство.

Баган
Баган е древен град в Мандалай, Бур-

ма, и първоначално се е казвал Арима-
данапура (градът на този, който победи 
врага), както и Тамбадипа (земята на 
меда) и Тасадеса (сухата земя). Градът е 
бил древна столица на няколко древни 
кралства в Бурма. Баган кандидатства 
да стане част от световното наследство 
на ЮНЕСКО, но е отхвърлен. Според 

някои причината е 
политическа, но офици-
алното становище е, че 
военната хунта рестав-
рира древни храмове 
и сгради, без да се съо-
бразява с оригиналните 
архитектурни стилове, 
и използва модерни 
материали, които нямат 
нищо общо с оригинал-
ния дизайн.

Те са пълни с история и трябва да 
се видят, защото са изумителни

СигирияОризовите тераси в Банауе

7-те чудеса 
на света, за 

които може и 
да не знаете

Торун

Метеора

Баган Долината на цветята
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