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ОТ РЕДАКТОРА

С огромна изненада прочетох в четвър-
тък сутрин гневния статус на моя приятел и 
колега от bTV Светльо Иванов, в който той 
разказваше как от Иван Гарелов, който бил 
гост в “Шоуто на Слави”, научил, че е от ром-
ски произход. „Във вторник вечерта в „Шоуто 
на Слави” гостува Иван Гарелов. Публично 
той коментира как академик Георги Марков 
анализирал в „120 минути” ромите, „без да 
предполага, че водещият”, тоест аз съм „бил 
от ромски произход”. Така ли? И аз не предпо-
лагах...” Това написа във фейсбук Светльо.

В първия момент помислих, че е някаква 
шега и ако беше споделено от някакъв про-
изволен сайт, със сигурност щях да реша, че 
е фейк нюз. Но от профила на Светльо, когото 
познавам като изключително честен и почтен 
журналист, това беше шокиращо.

Иван Гарелов е журналистическа легенда, 
а знам, че Слави Трифонов уважава и често 
кани Светльо в предаването си. Затова стату-
сът беше наистина шокиращ. 

Светльо написа още – “ за първи път 
виждам… толкова директно легитимиране 
на фалшива новина от жълти вестници в 
национален ефир. Която после трябваше 
да обяснявам на детето си, на близките, на 
приятелите си.”

Малко по-късно Гарелов се извини на во-
дещия на „120 минути” и обясни: “Бях прочел 
това твърдение за произхода на Светльо 
Иванов във вестник “Уикенд” и непростимо за 
човек с опит като мен го повярвах. Затова с 
най-добри намерения го посочих като светъл 
пример… Отгоре на всичко тази сутрин 
същият вестник мултиплицира лъжата, като я 
помести на първа страница с твърдението, че 
аз съм разкрил “голямата тайна” на колегата 
си.”

Както казва Светльо – не е важно кой от 
какъв етнос е. Но цялата ситуация разкрива 
подменената действителност, която се случва 
на българския медиен пазар. Тази подмяна е 
като тумор, който вече изглежда е обхванал 
и сериозни и опитни имена като Гарелов и 
Слави. Да започнем оттам, че Гарелов чете 
„Уикенд”“, и то не за забавление, а въобще 
може да му мине през главата, че там може 
да има нещо вярно (то е възможно и да има, 
но като се имат предвид историята и типът 
вестник, не може да му се вярва). След това 
тези сериозни теми, вместо да се обсъждат 

където им е мястото – в коментарните преда-
вания, в сутрешните блокове, Гарелов отива 
във вечерното комедийно шоу на Слави и 
там започва една тежка публицистика. И това 
се случва постоянно. 

Слави Трифонов в България е публицисти-
ка. И то тежка и сериозна. Но истината е, че 
Слави прави изключително шоу, невероятни 
концерти и има силно изразена гражданска 
позиция. Но когато излезе на полето на 
журналистиката, обикновено се дъни. И той 
самият е казвал, че не е журналист. Защото 
след думите на Гарелов трябваше да има ясна 
и категорична реакция на водещия –  това 
се е случвало и преди. Екипът на Слави от 
талантливи сценаристи не е съставен от жур-
налисти, които притежават нужната реакция 
и подготовка. 

Преди време Слави, който в миналото е 
бил жертва на цензура многократно, даде 
трибуна на Васил Иванов – навремето раз-
следващ журналист. Той обвини тогаваш-
ната шефка на Новините на NOVA Дарина 
Сарелска в цензура и изкара някакви тайно 
записани разговори с негови колеги от теле-
визията.  Слави му даде пълна свобода. Но 
на един трениран журналист щеше веднага 
да се включи защитният механизъм, че щом 
един човек записва тайно колегите, с които 
работи всеки ден, или проблемът е наистина 
огромен, или има нещо сгрешено. И щеше да 
направи проучване, преди да даде трибуна. 
Това проучване вероятно щеше да покаже на 
Слави, че истината съвсем не е такава, какво-
то я представя Васил Иванов. А той сега ра-
боти в телевизията на Делян Пеевски “Канал 
3”. А той пък използва близките си вестници, 
за да удря по всеки, който разкрива неговите 
далавери или има опозиционна гледна точка. 
И “Уикенд” често е бил бухалка по главата на 
Светльо Иванов. И все с измислици. Както и 
този път с уж ромския му произход. Но този 
път се хванаха Гарелов и Слави. А последният 
съдеше такива издания. Дано поне това е 
било ценен урок и за участниците, но най-
вече за публиката.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Когато Гарелов се върза на 
циганските номера на „Уикенд“





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

С
тартът на Пловдив като 

Европейска столица на 

културата се превърна в 

скандал за пари и споро-

ве за култура. Огромна 

30-метрова светеща в 

различни цветове кула бе изградена в 

центъра на града за церемонията по 

откриването. На нея се качиха виртуоз-

ът на кавала Теодосий Спасов, косми-

ческият глас Валя Балканска, десетки 

танцьори и деца, кукери...

Спектакълът предизвика разгореще-

ни коментари дали това е културата, 

която може да покаже на Европа градът 

на Златю Бояджиев, Стария град и Ан-

тичния театър.

Скандалът се разрасна, когато стана 

ясно, че зад спектакъла, който трябва 

да прослави българската култура, стои 

екип от чужденци. Режисьор на продук-

цията е Свен Сьорен Байер, а режисьор 

на спектакъла – Петер Брикс. Идеята за 

цялостния сценарий на церемонията 

е на компанията Phase 7. Режисьори и 

автори на сценария на текстовете, които 

бяха рецитирани от деца, са Густав Руеб 

и Стайко Мурджев.

Хореограф на спектакъла е Лидия 

Клемент, дизайнер на светлинните 

ефекти – Бьорн Херман. Оригиналната 

музика е дело на композитора Хрис-

то Намлиев, а автори на музикалната 

среда са Кристиян Щайнхойзер и Макс 

Тридер.

Малко по-късно стана ясно, че откри-

ването е струвало 2,4 милиона лева. В 

тази сума не влизат шатрите за гости, 

раздаването на храна и топли напитки, 

както и одеялата с логото на „Пловдив 

2019”.

Заради скандала и ожесточените де-

бати Окръжната прокуратура в Пловдив 

се самосезира за евентуално извър-

шено длъжностно престъпление и ще 

разследва разходването на средствата.

Артистичният директор на фондация 

„Пловдив 2019” Светлана Куюмджиева 

заяви, че нямат притеснения от провер-

ката и ще съдействат на разследващите 

органи.

От документите по организацията ста-

ва ясно, че цената на сцената с прилежа-

щите й подиуми e 219 053 лева без ДДС.

Цялостното техническо обезпечаване 

на спектакъла, което включва озвучава-

не, осветление, видео оборудване, екип, 

е с общ бюджет 880 124 лева без ДДС.

Още 1 милион лева са похарчени за 

допълнителни разходи. От тях малко 

над 100 000 лева са за настаняването и 

кетъринга на артистичния екип.

По 4000 лева са получили Теодосий 

Спасов и близо 200-та кукери.

13 000 лева пък са за 20-те изпълни-

тели за хора на езиците. 12 000 лева 

са за 20-те танцьори. Композиторът на 

спектакъла получава 20 хиляди лева. 

Сумата за доброволците, които са 1000 

на брой, е 5000 лева, а 14-те деца, които 

също участваха в спектакъла – нищо.

1100 лева са за водещата на спекта-

къла, за диджей хонорарът възлиза на 

6000 лева, а за изпълнението на хорис-

тите – 12 000 лева.

Разследват внушителния старт на Пловдив като столица на културата
Шоу и/или култура за 2.4 млн. лева



Българският парламент даде мандат 

на правителството да започне прего-

вори със САЩ за закупуване на новите 

изтребители F-16 Block 70. Разговорите 

трябва да започнат през февруари и ще 

продължат четири месеца.

С вота си депутатите дадоха мандат 

на кабинета да се „отклони” от досегаш-

ните условия на проекта, за да може да 

се водят

по-гъвкави преговори  
със САЩ

Промяната на условията предизвика 

сериозни критики от БСП и от коали-

ционния партньор на ГЕРБ „Национален 

фронт за спасение на България“ (НФСБ).

При гласуването управляващите 

получиха подкрепа от ДПС. „Не е честно 

американският народ да плаща цялата 

цена за нашата сигурност“, коментира 

депутатът Йордан Цонев.

Таванът на сделката бе 1.8 млрд. лева 

с ДДС, но офертата на САЩ засега го 

надвишава с близо 300 млн. лева по 

неофициална информация. Освен това 

имаше изискване първите изтребители 

да бъдат доставени до две години след 

сключването на договора, на което аме-

риканците засега не могат да отговорят.

Официални представители на САЩ 

обаче поеха ангажименти в рамките на 

преговорите да се доближат максимал-

но до исканията на България.

Междувременно

Швеция обяви,  
че остава в готовност

да преговаря с България за продаж-

бата на изтребители „Gripen” въпреки 

решението на парламента за бързи 

разговори със САЩ. Това става ясно от 

позиция на Йоаким Валин, директор в 

Агенцията за отбранително имущество 

на Швеция.

„Продължаваме да следим процеса и оставаме на разположение за допълни-

телни разговори, в случай че България 

би искала да проведе такива“, посочва 

той.

Военният министър Красимир Ка-

ракачанов съобщи по-рано, че ако се 

провалят преговорите с американците, 

България ще започне разговори с 

Швеция. Очакванията обаче са, че ще се 

стигне до бърз договор със САЩ.

„Уважаваме решението на българ-

ския парламент във връзка с процеса 

по придобиване на нов тип боен само-

лет. Въпреки това ние сме убедени, че 

шведската оферта носи повече предим-

ства за България”, посочва Валин.

Той потвърди офертата на Швеция, 

която предоставя два изтребителя 

повече от САЩ – 10. Валин твърди, че те 

са с пълно оборудване и въоръжение и 

ще излязат под доскорошния таван на 

проекта от 1.8 млрд. лева.

За F-16: София и Вашингтон 
започват преговорите

В
ърховният административен 

съд окончателно отмени 

решението на правител-

ството, което през декември 

2017 година даде зелена светлина за 

изграждане на втори лифт в Банско. 

Тогава вратата за новото съоръжение 

бе отворена с промени в плана за 

управление на Национален парк „Пи-

рин”, инициирани от министъра на 

екологията Нено Димов и от тогаваш-

ния вицепремиер Валери Симеонов.

Решението на ВАС е сериозна 

победа за природозащитните ор-

ганизации, които атакуваха плана с 

аргумента, че той допуска огромни 

възможности за застрояване на защи-

тената територия, което е незаконно. 

Парк „Пирин” не само се ползва от 

най-високата защита по българското 

законодателство, но е вписан и в 

листата на ЮНЕСКО за световното 

природно наследство.

Решението е много сериозен удар 

върху съпредседателя на „Обединени 

патриоти” и бивш вицепремиер Вале-

ри Симеонов. „Аз ще се върна в Бур-

гас, ще отида на бургаския мост, ще си 

закача една релса на врата ще скоча 

и ще се удавя” – заяви Симеонов 

преди половин година в отговор на 

въпрос какво ще стане, ако отмяната 

на плана за строежи бъде потвърдена 

от ВАС. Сега, когато решението е факт, 

депутатът Симеонов коментира, че 

това е „много тъжен ден за българска-

та икономика и туризъм, а решението 

(на съда) най-вероятно е взето под 

натиск”. След това той избяга от 

репортерите.

По-късно пред Mediapool той 

коментира заканата си да скочи от 

моста с релса с въпрос: „Сериозно ли 

го приехте това тогава?” Помолен да 

уточни дали се е шегувал, той отвър-

на: „Добро утро! Какво очаквахте? Да 

ви кажа, че ще отида да се самоубия? 

И вие да го напишете първи – Валери 

Симеонов скочи от моста и се удави”? 

За да даде поредна порция радост на 

всички зелени? Няма да стане”, заяви 

той.

Най-важното от решението на 

петчленния състав на ВАС е тълкува-

нето на разпоредбата за строежите 

в защитени територии в Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). Нормата 

казва, че „в националните паркове 

се забраняват строителството освен 

на туристически заслони и хижи 

водохващания за питейни нужди, 

пречиствателни съоръжения, сгради 

и съоръжения за нуждите на упра-

влението на парка и обслужването на 

посетителите, подземните комуни-

кации, ремонт на съществуващите 

сгради, пътища, спортни и други 

съоръжения”.

В края на 2018 г. МОСВ обяви, че 

действителен собственик на ски 

зоната в Банско е люксембургският 

състезател по ски Марк Жирардели.

Без втори лифт на 
Банско, окончателно
Ще скочи ли Валери Симеонов от бургаския мост с релса на врата?



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

П
олитически провал, 

исторически прецедент, 

срам, хаос, поражение... 

Тези думи се превърнаха 

в синоним на Brexit, след 

като британският парла-

мент отхвърли сделката на Тереза Мей 

с Брюксел за излизане от ЕС.

Никой не хранеше илюзии, че парла-

ментът ще направи компромис, но и ни-

кой не предполагаше, че съпротивата 

ще бъде толкова безмилостна: 230 гласа 

разлика в полза на опозицията срещу 

кабинета, коментираха наблюдатели.

Лондон продължи да се тресе и на 

следващия ден, когато опозицията 

поиска вот на недоверие на правител-

ството. Вечно оцеляващата Тереза Мей 

обаче запази поста си отново. А след 

това последваха сценариите – ново 

споразумение, удължаване на срока 

за излизане, втори референдум и дори 

отказ от Brexit.

Поставен й бе срок

До понеделник Тереза Мей е длъжна 

да представи нови предложения пред 

парламента. Мей заяви, че ще разго-

варя с опозиционните политици, за 

да търси евентуални допирни точки, 

но същевременно обясни, че държи 

твърдо на очертаните от нея „червени 

линии”. Това означава, че тя изключва 

възможността Великобритания да 

остане в митническия съюз и общия 

вътрешен пазар. С какво тогава смята 

да спечели противниковата страна?

Смята се за твърде вероятно минис-

тър-председателката да представи в 

понеделник досегашното споразумение 

за

Brexit в непроменен вид

и да обещае неща, които впослед-

ствие ще се опита да постигне в 

Брюксел – най-вече във връзка със 

споровете около ирландската граница. 

Не е сигурно обаче дали по този начин 

Мей ще съумее да прокара сделката за 

Brexit споразумение. Засега топката е 

в полето на Лондон, откъдето се чака 

ново предложение. Председателят на 

Европейския съвет Доналд Туск дори 

намекна, че евентуален втори рефе-

рендум би бил най-добрият изход от 

кризата.

В Париж застъпват относително твър-

да линия спрямо Лондон. Говорител на 

френския президент Макрон заяви, че 

би било погрешно, ако ЕС сега реагира 

прибързано с някаква слаба позиция.

Германската канцлерка Ангела Мер-

кел заяви, че „британската страна е на 

ход да каже какви ще са по-нататъшни-

те стъпки”. После тя загадъчно допълни, 

че имало още „време за преговори“, без 

обаче да обясни над какво точно може 

да се преговаря.

Exit от Brexit, или план Б

Какъв ще е следващият ход на Тереза 
Мей след историческия провал?

В 
британския парламент много 

трудно би могло да се събе-

ре мнозинство от гласове 

за някакво общо решение 

относно Brexit. Ръководството на Лей-

бъристката партия засега отказва да 

се съгласи на втори референдум. Бли-

зо 100 лейбъристки депутати обаче 

настояха за провеждането на второ 

допитване до народа, а преоблада-

ващото мнозинство сред членовете 

на Лейбъристката партия така или 

иначе подкре-

пя подобно 

предложение. 

Но постигането 

на мнозинство 

е немислимо, 

ако цялата 

опозиция не 

застане зад това 

решение.

Възможно е 

през следва-

щата седмица 

депутатите да 

гласуват някол-

ко различни 

предложения, свързани с Brexit – 

например за т.нар. норвежки вариант, 

при който страната остава в общия 

вътрешен пазар и митническия съюз. 

Преди всичко обаче предстои да 

се гласува молба за удължаване на 

срока до напускането на ЕС. Минис-

тър-председателката продължава да 

отхвърля подобна процедура, но пар-

ламентът сега е убеден в надмощието 

си и би могъл да наложи подобно 

гласуване още в понеделник.

Т
ърсенето на консенсус как 

да се осъществи Brexit тряб-

ваше да стои в началото на 

преговорите, а не в техния 

край. По всичко личи, че времето, 

което остава до 29 март, няма да е 

достатъчно за тази цел. ЕС вече на-

мекна, че би било възможно датата 

за излизането на Великобритания 

от общността да се отложи с три 

месеца – т.е. до края на юни.

Брюксел обаче отхвърля искани-

ята на някои британски консерва-

тори като Ник Боулс, според които 

срокът трябвало да се удължи дори 

до края на годината, за да разпо-

лагал британският парламент с 

достатъчно време за своето реше-

ние. В Брюксел искат да проведат 

изборите за Европарламент, които 

са през май, без британците. Има и 

немалко европейски лидери, които 

не желаят да протакат драмата по 

„Брекзит“ до безкрайност.

Силите в парламента Удължаване на срока
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BG ТЕЛЕГРАФ
Срив в МВР блокира ваденето на 

паспорти
Срив в системата на МВР спря 

получаването на документи за са-

моличност и шофьорски книжки в 

цяла България в началото на седмицата.

Само в София потърпевшите бяха сто-

тици. Всеки ден между 600 и 1000 души 

подават заявления или получават книжките си там.

От МВР обясниха, че става дума за проблем с един от сървърите.

Сривът идва на фона на друг подобен скандал от началото на годината, когато 

електронната система за издаване на винетки блокира. Тогава хиляди шофьори 

не успяха да вземат документа, а заради проблема шефът на пътната агенция бе 

отстранен.

Поредно убийство на 
млада жена в София

Поредно убийство на млада жена бе 

извършено в София. Жертвата е на 25 

години и е била убита в столичния квартал „Банишора”. Предполагаемият 

извършител е приятелят й – на 23 години. Двамата живеели заедно от 4 месеца.

Мъжът направил опит за самоубийство, но оцелял. Откаран е в „Пирогов”.

Към момента мотивите за убийството са неизвестни. Прокуратурата пое 

разследването.

В полицията не са получавани сигнали за домашно насилие от адреса.

Спас Русев купува Telekom Albania за 
50 млн. евро

Дружество на основния ак-

ционер на БТК Спас Русев и 

българският предприемач с 

албански произход Елвин Гури купу-

ват Telekom Albania. Новината беше 

съобщена официално от германския 

собственик на мобилния оператор Deutsche Telekom и дъщерната им OTE.

За придобиването на втория по големина играч на местния пазар новосъзда-

дената компания „Албания телеком инвест” ще плати 50 млн. евро.

Спас Русев държи мажоритарния пакет от акциите на дружеството, а позна-

тият като основател на Jet Finance и мениджър на фонд за дялови инвестиции 

Елвин Гури – останалите.

Полицаи и нарушители 300 км в 
нощна гонка

Полицейски патрул преследва 

автомобил с нарушители в нощ-

на гонка в продължение на 360 

км. Полицаите и мъжете, които гонели, 

карали с над 200 км в час по време на 

преследването.  Екшънът започнал към 

2:40 ч., след като пътуващите не се съобразили с указанията да спрат за рутинна 

проверка в Стара Загора.

Шофьорът на колата подминал пътните полицаи с висока скорост и се отпра-

вил към магистрала „Тракия”. В крайна сметка нарушителите били заловени. 

Един от тях е криминално проявен. Те избягали на полицията най-вероятно 

защото били употребили наркотици.

Маскирани обраха 100 000 лв. от 
чейджбюро

Маскирани нападнаха соб-

ственик на обменно бюро 

в Петрич и отмъкнаха 100 

000 лева.

Мъжът бил напръскан със 

спрей в лицето от четири неиз-

вестни за него маскирани лица, 

които, след употреба на сила, му 

отнели две чанти, съдържащи валута на приблизителна стойност около 100 000 

лева и лични документи.

След обира маскираните избягали с кола в неизвестна посока.





Д
окато 800 хиляди феде-

рални служители са без 

заплати, във Вашингтон има 

ново мерене на силите – 

Доналд Тръмп срещу Нанси 

Пелоси. Председателката на 

Камарата на представителите се оказа 

предизвикателство, за което президен-

тът не изглежда готов. Мнозина казват, 

че Тръмп не уважава жените и обикно-

вено напада противничките си с грозни 

епитети. Но за Пелоси все още няма 

прякор. Двамата обаче направиха по 

един много рисков ход, с който, изглеж-

да, искат да покажат кой е по-по-най.

В сряда председателката на Камара-

та на представителите настоя Доналд 

Тръмп да отложи своето традиционно 

годишно послание „За състоянието 

на съюза”, насрочено за 29 януари, до 

решаването на кризата с частичната па-

рализа на федералното правителство.

В писмо до президента Пелоси посоч-

ва, че частичното затваряне на редица 

федерални служби поражда опасения 

за сигурността при подготовката за 

словото на президента, което той тряб-

ва да произнесе пред двете камари на 

Конгреса. Според нея Сикрет сървис и 

Министерството на вътрешната сигур-

ност нямат финансиране вече почти 4 

седмици заради невъзможността пре-

зидентът и контролираната от демокра-

тите Камара на представителите да се 

споразумеят за федералния бюджет.

Годишното послание е може би 

най-добрата възможност за Тръмп да 

изложи програмата си директно пред 

американския народ.

Пелоси предлага „поради опасения 

за сигурността... да работим заедно за 

определяне на друга подходяща дата 

след отварянето на правителството”. Тя 

отбелязва също и възможността 

президентът да  
отправи посланието си 

писмено 

– както някога са постъпвали негови 

предшественици на поста.

В отговор в четвъртък Доналд Тръмп 

отложи пътуване на председателката на 

Камарата на представителите Нанси Пе-

лоси в Афганистан и Брюксел, опреде-

ляйки го като седемдневна екскурзия. 

В резултат той не й позволи да ползва 

военен самолет. Белият дом контроли-

ра използването на военни самолети за 

пътуванията на избраните политици. 

В писмото си Тръмп отбелязва, че 

пътуването, което той определя като 

„пиар”, трябва да бъде насрочено за 

след подновяването на работата на пра-

вителството, ако иска да ползва военен 

самолет.

„Ако иска да пътува с граждански 

самолет, това със сигурност е нейно 

право”, добавя президентът в писмото 

си. Изречението очевидно е язвителен 

отговор на последното изречение от 

писмото на Пелоси, в която тя казва на 

Тръмп, че може да предаде отчета за 

състоянието на съюза в писмен вид. 

Това е задължение по Конституция, но 

там не е описано как трябва да бъде 

направено то. Първите президенти на 

САЩ са го правили в писмена форма 

до 1913 г., когато 28-ият държавен 

глава Удроу Уилсън го представя в реч 

пред двете камари на Конгреса в опит 

да получи повече подкрепа за своята 

програма. С развитието на радиото и 

телевизията тази практика се превръща 

в традиция.

Пътуването на Пелоси беше пазено в 

тайна, защото включва посещение в Аф-

ганистан – страна, обхваната от военен 

конфликт.

В писмото си Тръмп добави, че тя би 

трябвало да остане във Вашингтон и да 

преговаря с него за начин за излизане 

от бюджетната криза, довела до частич-

но спиране на работата на федералното 

правителство.

Вече месец 800 хиляди федерални 

служители са в принудителен неплатен 

отпуск или са задължени да работят 

без пари. Това е най-дългото спиране 

на работата на федералното правител-

ство в историята на САЩ, защото няма 

приет бюджет. Причината – Тръмп иска 

от Конгреса 5,7 милиарда долара, за 

да построи стена, за която по време 

на предизборната кампания обеща-

ваше, че ще бъде платена от Мексико. 

Демократите и много републиканци не 

са съгласни.

Говорител на Пелоси заяви в отговор, 

че посещението й в Афганистан е имало 

за цел посещение на войските и полу-

чаване на брифинги по теми, засягащи 

националната сигурност, от „намиращи 

се на фронтовата линия” представители 

на силите за сигурност и разузнаването.

За мнозина в Пентагона и на бойното 

поле това пътуване е било особено 

важно, защото те се притесняват от на-

меренията на Тръмп да изтегли голяма 

част от американските военни там. В ли-

цето на Пелоси те виждат другия важен 

лидер във Вашингтон, който може да 

накара Тръмп да преосмисли стратегия-

та си за Афганистан, където талибаните 

напоследък засилват своите позиции.

Също в четвъртък от Белия дом 

обявиха, че отменят и пътуването за 

Световния икономически форум в 

Давос през другата седмица.

И за двамата тези ходове 
носят своите рискове

Решението на Тръмп получи пове-

че критика, защото изглеждаше като 

отмъщение. Но и писмото на Пелоси е 

рисков ход, който ще затвърди позици-

ята й сред демократите, но ще даде на 

привържениците на Тръмп повод да я 

охарактеризират като гладна за власт, 

целяща да унижи президента, като му 

отнеме трибуната в Конгреса. Отмъще-

нието на Тръмп обаче помага повече 

на Пелоси, отколкото на самия него, 

смятат анализатори. На този етап над 

55% от хората смятат, че вина за спи-

рането на работата на правителството 

носят президентът и републиканците, 

а подкрепата за стена по границата с 

Мексико е под 40 на сто.

Ситуацията с писмата на Тръмп и 

Пелоси обаче подсказва, че скоро 

няма да се намери решение за продъл-

жаващия вече месец shutdown. А за 

федералните служители и тези, които 

зависят от тяхната работа, неудобство-

то, страданието и опасността за лична 

финансова катастрофа за мнозина се 

увеличават.

Кой е по-по-най:
ЯСЕН ДАРАКОВ

yasen@bg-voice.com

Пелоси каза на Тръмп да отложи речта за състоянието 
на съюза, той не й даде самолет за чужбина
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US ТЕЛЕГРАФ
Арестуваха мъж, готвил нападение 
над Белия дом
Властите в щата Джорджия съобщиха, 

че са арестували мъж, планирал напа-

дение срещу Белия дом.

21-годишният Хашер Джалал Тахеб от 

Къминг е бил задържан при операция, след 

като заменил колата си за оръжия. Той е об-

винен в опит за увреждане или разрушаване 

на сграда, собственост на САЩ, чрез огън или експлозиви.

Прокуратурата твърди, че Тахеб е планирал да използва импровизирано 

взривно устройство и противотанкова ракета.

Според показанията мъжът е възнамерявал да умре при нападението.

САЩ разследват Huawei 
за кражба на технология

Прокуратурата на САЩ разследва китайския технологичен гигант Huawei 

по подозрения в кражба на търговски тайни на американски компании. 

Следователите се опитват да установят дали компанията е била въвлече-

на в кражба на технологията зад роботизирано устройство, което телекомуни-

кационната Т-Mobile е използвала за тестване на смартфони.

Разследването отчасти е било провокирано от дела срещу Huawei. При един 

от тези процеси съдебно жури в Сиатъл е постановило, че Huawei незаконно е 

присвоила роботехнология от лаборатория на Т-Mobile в щата Уисконсин.

Вермонт предлага $10 000 на всеки 
заселил се

Bлacтитe в aмepиĸaнcĸия щaт Bepмoнт oбя-

виxa, чe щe пpeдлaгaт пo $10 000 нa xopaтa, 

peшили дa ce пpeмecтят дa живeят тaм.

Πpoгpaмaтa Rеmоtе Wоrkеr Grаnt Рrоgrаm вeчe 

e в xoд, ĸaтo дoĸyмeнти пo нeя ce пoдaвaт oт 1 

янyapи. Cпopeд плaнa пo нeя щe бъдaт финaнcиpaни 100 дyши пpeз пъpвитe тpи 

гoдини и дoпълнитeлнo нa гoдинa пo oщe 20 дyши, peшили дa paбoтят тaм.

Избpaнитe ĸaндидaти щe пoлyчaт пo $5000 дoлapa пpeз cлeдвaщитe двe 

гoдини. Teзи cpeдcтвa мoгaт дa бъдaт изпoлзвaни зa пoĸpивaнeтo нa paзxoди пo 

пpeмecтвaнeтo.

Зaceгa oбpaзeцът зa ĸaндидaтcтвaнe e бил cвaлeн oт няĸoлĸo xиляди пoтpeби-

тeли, нo вce oщe ниĸoй нe e изпpaтил дoĸyмeнти.

Колона мигранти от Салвадор 
потегли към САЩ

Най-малко 150 мигранти от Салвадор 

потеглиха за САЩ. Това е поредната 

от серия подобни колони, които 

президентът Доналд Тръмп сочи сред аргу-

ментите си за строеж на стена по границата 

с Мексико.

Групата се е организирала през социал-

ните медии. Колоната ще последва по-голямата група, потеглила от Хондурас 

през тази седмица. Между 900 и 1000 хондурасци се събраха на границата с 

Гватемала, очаквайки да я пресекат на път за САЩ.

Неколкостотин мигранти от Хондурас вече влязоха на територията на Гвате-

мала, съобщават активисти, които пътуват с тях.

Подновяват мирните преговори с 
талибаните

Мирните преговори с талибаните ще се 

състоят скоро, но ако бунтовниците 

продължават да се бият, американските 

сили ще подкрепят афганистанските във война-

та. Това заяви специалният пратеник на САЩ за 

мирния процес в Афганистан Залмай Халилзад.

Преговорите между талибаните и американски представители спряха, след 

като ислямистките екстремисти отмениха четвъртия кръг на преговорите 

миналата седмица и отхвърлиха участието на правителството в Кабул в диалога. 

Талибаните заплашиха да се оттеглят от мирния процес, ако той се отклони от 

въпроса за изтеглянето на чуждите сили от страната – ключово искане на бун-

товниците за прекратяване на 17-годишната война.
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A
рктически студ, 

заснежени пътища, 

отменени полети, 

улици, покрити 

с преспи сняг, и 

силни пронизващи 

ветрове. Това очаква по-голя-

мата част от страната през този 

уикенд.

Системата от зимни бури, 

която вече се развива над 

Западното крайбрежие, ще 

премине през страната, като 

донесе значителни количества 

сняг в средните щати и преспи 

от до 60 см по Източното край-

брежие.

Метеоролозите предвиждат 

зимната буря да се засили и да 

достигне средните и североза-

падните щати в петък следо-

бед, като донесе много сняг, 

а на някой места в най-севе-

роизточните части в края на 

уикенда може да натрупа и до 

60 см снежна покривка.

В петък вечерта и в събота е 

възможно в Чикаго да натрупа 

от 8 до 13 см сняг. По-големите 

преспи обаче ще са на Из-

точното крайбрежие, където 

до неделя метеоролозите 

предвиждат до 60 см сняг на 

места в щата Ню Йорк, Мейн и 

Ню Хемпшир.

Дъждовете и ниските темпе-

ратури, които сега са на запад-

ния бряг, ще се съединят със 

силния арктически порив от 

север и ще подхранят опасната 

зимна буря.

Ето и прогнозата на метеоро-

лозите по дни:

Петък

 Обилен снеговалеж над 

Rocky Mountains и низините 

около тях.

 Силни ветрове ще засилят 

зимната обстановка, превръ-

щайки я в буря в някои райони.

 През нощта в петък сняг 

ще се разпростира над райони-

те на Great Lakes, Канзас, части 

от Оклахома и Тексас.

 Леденият дъжд, който 

ще се образува в петък през 

нощта, пък ще се премести към 

северните части на Мисури и 

Илинойс.

Събота

 Голяма порция сняг, а в 

някои райони и натрупване на 

тежки преспи в по-голямата 

част от средните щати чак до 

Ню Инглънд.

 Силни ветрове, които мо-

гат да доведат до опасна буря 

през деня.

 Краткотрайни валежи в 

Охайо и съседните му щати, 

които обаче ще са под формата 

на леден дъжд заради ниските 

температури.

 В събота вечерта леден 

дъжд за части от Hudson Valley 

и Ню Инглънд.

 Дъждове по продължение-

то на магистрала I-95.

Неделя

 Тежки снежни преспи ще 

са покрили голяма част от 

Североизтока (северно от Пен-

силвания, Ню Йорк и западно 

от Ню Инглънд).

 Силни ветрове ще бушуват 

на изток, придружени от леден 

дъжд по крайбрежието.

 Леден дъжд се очаква и по 

коридора на междущатската 

магистрала I-95.

Дори и да няма сериозен 

снеговалеж, значителни закъс-

нения и отмяна на полетите 

са очаквани на международ-

ното летище O’Hare в Чикаго, 

Boston-Logan, Newark, JFK, 

LaGuardia, Philadelphia, Dulles и 

Reagan National, както и това в 

Канзас Сити.

Идват арктически студ  
и много сняг

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Н
ай-малко шестима души загинаха 

при силните валежи и снежни бури в 

Калифорния през последните дни. В 

планината Сиера Невада се образу-

ва снежна покривка от 1,5 м, активираха се 

свлачища, бяха предизвикани наводнения, 

съобщиха властите в Калифорния.

Тричленно семейство, в това число едного-

дишно бебе, загина във вторник в окръг Елдо-

радо при автомобилна катастрофа, станала на 

мокър заради дъжда участък от магистрала, 

пише вестник „Сан Франциско кроникъл”.

В сряда още двама души загинаха при пътно 

произшествие заради бурята, този път на 

мокър участък от магистрала в окръг Напа, 

съобщи полицията в Калифорния.

Според медийни публикации в Оукланд 

мъж е загинал, след като съборено от буря 

дърво паднало върху лагер на бездомници.

Във вторник полицията в окръзите Лос Ан-

джелис и Санта Барбара разпореди евакуация 

в някои от районите, пострадали при минало-

годишните горски пожари. Решението беше 

взето поради опасността проливните дъждове 

да предизвикат свличания на земни маси и 

скали от изпепелените от пожарите хълмове.

Тричленно семейство и още трима загинаха 
при бури, донесли дъжд и сняг в Калифорния
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Т
ази година данъчният сезон 

ще е различен за всички 

ни. Новият данъчен закон 

(The Tax Cuts and Jobs Act) 

на администрацията на 

Доналд Тръмп, приет от 

републиканците през 2017 г., ще намали 

данъчните задължения на близо 65% от 

данъкоплатците. Промените обаче ще 

премахнат много от познатите данъчни 

приспадания, или т.нар. tax deductions. 

Според Tax Policy Center други близо 

29% от данъкоплатците няма да видят 

промяна в данъчните си декларации 

през тази година, а само 6% ще платят 

повече от преди. 

Очакванията на мнозина са за по-

големи данъчни облекчения, които да 

стимулират бизнеса и да доведат до по-

вече инвестиции и работни места. Това 

беше и едно от предизборните обеща-

ния на Тръмп, но според специалисти е 

рано да се празнува, защото е трудно да 

се прогнозира как точно ще се отразят 

промените индивидуално. 

Най-драстичната промяна е в процен-

та, който плащат големите корпорации 

(или C корпорациите) където данъчното 

облагане спада от 37 на 21%. Toва обаче 

не важи за другите видове бизнес. 

„Повече българи имат Limited Liability 

Corporation (LLC), или S corporations, 

което означава, че те ще видят промени 

чак когато парите идват като доход на 

личните им данъчни декларации”, казва 

счетоводният експерт Светла Колева, 

която практикува в Чикаго.

“Втората голяма промяна, която на-

правиха, е един голям данъчен кредит 

на лично ниво, който е 20% от печалба-

та, която остава от тези S корпорации, 

или LLC”, казва Светла Колева. Според 

нея формулата, по която се изчислява 

този кредит, е много сложна, обратно 

на обещанията на Тръмп да бъде ясна 

като пощенска картичка. „Очаквам с 

нетърпение новия данъчен сезон, за да 

видим как ще свикнем с новите форми, 

защото доста нови неща се въведоха”, 

казва Светла Колева. Според нея няма 

универсален отговор на въпроса дали 

новият закон е по-добър, защото про-

мените дават едно, но отнемат друго. 

„Една от най-големите промени е 

т.нар. 

Child Tax Credit, който се 
удвои

от 1000 долара за дете, сега става 

2000 долара”, казва Светла Колева. 

Сумата е за деца под 17 години и зависи 

и от приходите на родителите, но за да 

получи този кредит сега, семейството 

трябва да премине общо 5 теста. Светла 

Колева казва, че изискванията за всяко 

дете никак не са малко и наподобяват 

изпитен лист. 

Има и нов вид кредит за хора над 17 

години, които се квалифицират като 

dependant, но към него също има не-

малко изисквания. 

Друга голяма промяна за данъчните 

приспадания: „Премахнаха всички об-

лекчения (exemptions) и почти удвоиха 

приспаданията (standard deductions)”, 

казва Светла Колева. За необвързаните 

пред закона стандартните приспадания 

ще са 12 хиляди долара, а за женени-

те – 24 хиляди долара. Това е голяма 

промяна от миналогодишния данъчен 

сезон, когато сумата на т.нар. standard 

deduction за женени двойки беше 12 

хиляди долара. Нововъведението ще се 

отрази индивидуално на всеки. 

Новите промени 

ограничават 
облекченията на хора 

с ипотеки, заеми и 
медицински сметки

Досега ако цялата сума по тези 

разходи надвишаваше стандартния 

deduction, се използваше т.нар. itemize 

deduction, или можеше данъчните ви 

задължения да се намалят въз основа 

на тези ваши плащания. Сега обаче, 

за да имате такъв itemize deduction, 

разходите ви по ипотеки, заеми и меди-

цински сметки трябва да са по-големи 

от стандартните deduction, в случая за 

двойки 24 хиляди долара. “Mного малко 

са случаите, в които хората ще могат 

да ползват itemize deduction, защото 

трябва да сте платили или много голяма 

лихва по ипотеката, или наистина 

значителни медицински сметки. Тоест 

очаквам вече много малък процент от 

хората да се възползват от тези приспа-

дания”, казва Светла Колева. 

В сила влиза и едно доста голямо 

ограничение от 10 хиляди долара за 

всички местни и щатски данъци, които 

плащаме. Досега сумата, която сте пла-

тили по тези данъци, можеше изцяло да 

се приспадне от облагаемия ви доход 

във федералната данъчна декларация. 

Но с промените на Тръмп сега ще може 

да включим само 10 хиляди долара, не-

зависимо от това колко сме платили на 

щата. „Тоест, ако сте платили 12 хиляди 

долара данъци за имот и имате 2 хиля-

ди долара за плащане щатски данъци, 

ще може да използвате в данъчната 

си декларация само 10 хиляди долара 

вместо 14 хиляди”, казва Светла Колева.

От тази година за счетоводителите 

има и нови по-високи глоби. „Моят 

съвет е тази година, когато си получите 

данъчните форми, да си запишете час 

при счетоводителя, а за онези, които си 

попълват декларациите сами – предви-

дете си повече време”, съветва Светла 

Колева.

Данъчните власти (IRS) обявиха, че 

премахват глобата за някои данъко-

платци, на които не са им удържани 

достатъчно пари от чековете през из-

миналата година, с цел да се адаптират 

по-лесно към промените, направени 

от администрацията на Тръмп. „Ос-

ъзнаваме, че много от промените ще 

засегнат хората едва тази година и това 

премахване на глобите ще помогне 

на онези, на които не са им удържани 

достатъчно пари, каза секретарят на IRS 

Чарлз Ретиг. – Призоваваме хората да 

наблюдават и това, което им се удържа 

от чековете през цялата 2019 г., за да са 

сигурни, че плащат достатъчно.”

Данъчният сезон през тази година за-

почва на 28 януари, а крайният срок за 

всички корпорации е 25 март. Личните 

ви декларации трябва да са попълнени 

до 15 април, а ако не сте готови – не 

забравяйте да попълните заявление за 

отсрочка. 

Продължава в следващия брой

Данъчен сезон 2019 – какво 
трябва да знаем 

Новият данъчен закон драстично намалява 
налозите на големите корпорации и 
отменя редица познати п риспадания

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com





WORLD ТЕЛЕГРАФ
Франция поиска „Рено“ да замени 

Карлос Гон
Френското правителство е поискало съветът 

на директорите на автомобилострои-

теля Renault да определи заместник на 

председателя и главен изпълнителен директор на 

компанията Карлос Гон.

Френското правителство е най-големият акционер в „Рено“ и по-рано публич-

но подкрепи решението на компанията да остави Гон на постовете му, докато 

в Япония срещу него се подготвя дело за финансови нарушения в японския 

партньор Nissan.

Зад сцената обаче държавата през ноември и декември е започнала да търси 

кандидати, които да заменят Гон. Очаква се в началото на идната седмица да се 

проведе заседание на съвета в пълен състав.

Иран спира туристическите визи за 
поляци

Иран спря издаването на туристически визи 

за поляци.

Така Техеран протестира срещу полското 

решение да сътрудничи със САЩ за организира-

нето на глобална среща на върха с фокус върху Близкия изток и особено върху 

Иран. Очаква се срещата да се проведе във Варшава през февруари.

Спирането на туристически визи засяга включително и поляците, които вече 

са отлетели за Иран, планирайки да получат документа на летището.

Техеран определи участието на Варшава в организирането на конференцията 

като враждебна стъпка.

Гръцкият премиер оцеля във вот на 
доверие

Гръцкият премиер Алексис Ципрас оцеля във 

вот на доверие в гръцкия парламент. Той 

поиска гласуването, след като кабинетът му се 

разклати заради споразумението с Македония за 

смяна на името й.

Заради него министърът на отбраната Панос Каменос, лидер на по-малкия 

коалиционен партньор в правителството, националистическата партия „Незави-

сими гърци“, подаде оставка.

При гласуването в парламента кабинетът на Ципрас получи подкрепата на 

151 депутати в 300-членния парламент.

Това проправя пътя към ратифициране на Преспанското споразумение за 

името на Македония.

Десетки жертви след атака срещу 
хотел в Найроби
Над 20 загинаха след атака срещу хотелския 

комплекс в кенийската столица Найроби. 

Сред жертвите са 16 кенийци, сред които 

един полицай, както и американец, оцелял при атен-

татите на 11 септември 2001 г. в Ню Йорк, британец и 

още трима африканци, чиято националност все още не е установена.
Петимата нападатели са мъртви – единият се е самовзривил, а останалите 

четирима са били ликвидирани от силите за сигурност.
Отговорност за атаката пое ислямистката групировка „Ал Шабаб“ от съседна 

Сомалия, която отмъщава за признаването от САЩ на Ерусалим за столица на 
Израел.

Вицове за секс тормозят 
служителите в ООН

Проучване за сексуалния тормоз в широката система на ООН показва, че 

една трета от анкетираните са се сблъскали с поне един инцидент през 

последните две години, най-често обидни истории и вицове за секс.

Онлайн анкетата, проведена през ноември, е била разпратена до всички слу-

жители, временен персонал и подизпълнители на ООН, от шофьори до чистачи, 

по целия свят. Получени са 30 364 отговора, което се равнява на 17 процента от 

запитаните.

Според проучването 33 процента, или 10 032 от анкетираните са съобщили, 

че са преживели поне един случай на сексуален тормоз през последните две 

години. В допълнение близо 38,7 процента от съобщените случаи са станали в 

определен момент от времето, прекарано от служителите в ООН.
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Ф
ренската 

полиция 

задържа в 

югоизточния 

алпийски 

град Анеси 

15 нелегални мигранти, скрити 

в задната част на микробус, 

управляван от българин.

Полицаите спрели превозно-

то средство за проверка през 

нощта, след като чули подозри-

телни шумове, идващи от него.

Откритите в микробуса 

чужденци са от Бангладеш и 

Пакистан. Трима от мигрантите 

са непълнолетни, като най-мла-

дият е на 15 години.

Те са настанени отделно от 

възрастните, които са изпрате-

ни в център за административ-

но задържане.

Шофьорът, за когото телеви-

зията съобщава, че е на около 

20 години и не говори френски, 

е задържан и оставен в пред-

варителен арест в комисариата 

на Анеси.

Това е вторият случай със 

задържани нелегални мигранти 

в Анеси в рамките на няколко 

дни.

Случаят е и поредният, в 

който в Европа е задържан 

български шофьор, превозващ 

нелегални мигранти.

Преди седмица стана ясно, че 

в Белгия е арестуван наш съна-

родник за трафик на мигранти 

към Великобритания.

Според следствието 41-го-

дишният Алдин Н. направлявал 

дейността на автосервизи в 

Белгия, където се поставяли 

тайници в превозни средства. 

Там били заключвани до 9 

мигранти.

Пътят на бежанците обикно-

вено започвал от Афганистан 

или Пакистан и минавал през 

Турция и България, като край-

ната цел била Западна Европа, и 

по-конкретно Великобритания.

Разследването по случая за-

почнало през 2016 г. в британ-

ското пристанище Дувър, след 

като митнически служители се 

усъмнили в камион с българска 

регистрация.

Била извършена допъл-

нителна проверка, тъй като 

външният обем на превозно-

то средство не отговарял на 

вътрешната товарна кухина. В 

тайник били открити петима 

души, сред които имало и три 

непълнолетни деца.

Към европейските служби 

било издадено предупрежде-

ние да следят за подобни опити 

за измама.

До октомври 2017 г. европей-

ските митничари се натъкнали 

на още 55 подобни случая. 

В разследването участвали 

службите на Великобритания, 

Белгия, Холандия, Германия, 

Франция и България.

Белгийската прокуратура 

е повдигнала обвинения на 

седем души.

Според обвинението 

изработваните тайници били 

изключително тесни и някои от 

тях застрашавали сигурността 

и живота на мигрантите. В един 

от случаите тайникът бил с раз-

мери 74 х 63 х 35 см, а при друг 

мигрантът трябвало да се скрие 

на мястото на резервната гума 

на автомобила.

Подслушани телефонни 

разговори сочат, че самите тра-

фиканти знаели колко трудно 

е да се пътува по този начин. 

Те дори направили опит, при 

който установили, че в подобни 

условия не биха издържали 

повече от седем минути.

Според информацията по 

случая за превоз от българо-

турската граница до Велико-

британия мигрантите плащали 

по 10 000 евро, а прехвърляне-

то от Франция до Великобрита-

ния струвало 1300 евро.

И Франция спипа българин, 
превозващ нелегални мигранти
В буса му имало граждани на Бангладеш и Пакистан



З
дравей, Ангеле! Прочетох 
последната ти статия 
за динамиката на инвес-
тиционните фондове и 
различните начини, чрез 
които мога да генерирам 

печалби в тях през годините напред. 
Там се говори за дивиденти и капитал-
ни печалби, както и за потенциален 
растеж и също така за спад в цените 
на акциите.

Моята дилема е дали да отворя 
пенсионен акаунт или просто личен 

инвестиционен акаунт. Знам, че в пен-
сионния има лимит на сумите, които 
могат да се инвестират всяка година, 
докато в другия няма такъв лимит. 
Защо тогава повечето хора предпочи-
тат пенсионните акаунти – има ли 
нещо, което изпускам?

Здравейте и от мен. Благодаря ви за 

хубавия въпрос и за подробното обяс-

нение, което ми давате, за да мога да ви 

отговоря по подобаващ и точен начин.

Нека да започнем малко отзад на-

пред. Повечето хора, които инвестират 

с дългосрочни намерения, го правят в 

пенсионни фондове основно заради да-

нъчните облекчения, които вземат при 

такава инвестиция – сега и в бъдеще.

При инвестирането в пенсионен 

фонд като Traditional IRA или 401K днес 

можем да приспаднем определени 

суми (които са лимитите за вкарване на 

година, за които говорите) от нашите 

годишни данъци. Това е невъзможно 

при личните инвестиционни сметки, 

които нямат лимит, но нямат и данъчни 

облекчения.

При използването на Roth IRA/Roth 

401K парите, които сме вложили, не се 

приспадат от данъците ни, но лихвите 

във вид на дивиденти, капитални пе-

чалби и растеж са напълно облекчени 

от данъци след 59 ½ годишна възраст и 

това прави този вид инвестиции

много съблазнителни

за всички потенциални инвеститори. 

Особено след като тези инвеститори са 

решили да инвестират дългосрочно, те 

искат да могат да вземат възможно най-

добрите възможности, които регулаци-

ята на тази индустрия предоставя.

В контраст на това при личните 

инвестиционни сметки нямаме тези 

данъчни преимущества и дори имаме 

налагане на допълнителни данъци на 

дивидентите и капиталните печалби за 

всяка календарна година, независимо 

дали сме ги извадили от акаунта или 

реинвестирали, което автоматично 

може да увеличи данъците ни за годи-

ната, а в някои ситуации при по-големи 

инвестирани суми дори може да вдигне 

процента на данъчната ни облагаемост.

При пенсионните акаунти всички 

дивиденти, капитални печалби и растеж 

са предпазени от данъчно облагане до 

момента, в който започнем да теглим от 

тези акаунти. Дори тогава често можем 

да минем

с много минимален данък

– ако въобще има такъв според 

доходите ни по време на пенсиониране. 

Както вече казах, при Roth IRA и Roth 

401 данъците на лихвите, дошли от ди-

виденти, капитални печалби и растеж, 

не се таксуват въобще, ако сме над 59 ½ 

годишна възраст и решим да започнем 

да използваме парите, събрани в тези 

акаунти.

Надявам се информацията, която ви 

представих днес, да ви бъде полезна 

и ако е така, моля споделете я с хора, 

които мислите, че ще се възползват по 

най-добрия начин от нея.

Това е от мен за днес. Ако има-

те въпроси или се интересувате от 

различните аспекти на финансовата 

част от живота, можете да си запази-

те час за консултация на директния 

ми телефон – (224) 522-2413 или на 

електронната ми поща – Coach_Angel@

MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 

които четете, са зададени от клиенти, с 

които съм работил по време на консул-

тации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате! :)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 11-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

Защо да инвестираме 
в пенсионен, а не в 
индивидуален акаунт?
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П
реди три години 

американката 

Тони Винсент 

завършва 

специалността 

„Публично 

здраве”. За да може да следва, 

тя тегли шестцифрен кредит. 

Придобиването на бакалавър-

ска степен в държавен амери-

кански университет й струвало 

15 000 долара, а на магистърска 

степен в реномирания универ-

ситет „Джордж Вашингтон” – 85 

000 долара.

Днес Винсент е на 32 години, 

работи като програмен мени-

джър в неправителствена орга-

низация и координира здравни 

проекти. Със заплатата, която 

получава, не може бързо да 

покрие кредитите. След три 

години работа дълговете й 

възлизат на 80 000 долара.

Средно по 25 000 
долара дългове

Тони Винсент е само една от 

44-те милиона млади амери-

канци, получавали студентски 

кредити. Общата сума на зад-

лъжняването им към държавата 

е 1,5 трилиона долара. Толкова, 

колкото никога досега. По-голя-

мо е само задлъжняването на 

американците по ипотечните 

кредити. Днес в САЩ студент-

ските кредити съставляват 7% 

от държавните дългове. Към тях 

се прибавят и частни студент-

ски кредити в размер на над 64 

милиарда долара, отпуснати 

например от банки. Според 

изследване на Федералния 

резерв от юни 2018 г. 42% от 

американските студенти са 

теглили кредит за следването 

си. Средното задлъжняване е 

между 20 000 и 25 000 долара.

Реално обаче задлъжняване-

то на студента е дори по-висо-

ко. Онези, които са започнали 

следването си през 2016-а, 

дължат на държавата средно 

по над 37 000 долара. Джон 

Фънсмит, който е директор на 

университетския съюз American 

Council on Education, изтък-

ва, че броят на студентите е 

нараснал, а това означава, че 

се теглят и повече студентски 

кредити. А с това

нараства и 
задлъжняването

Действително през есента на 

2018 година в американските 

университети са се записали 

близо 20 милиона студенти. 

Днес високата квалификация 

е по-важна откогато и да било. 

Според изследване на универ-

ситета в Джорджтаун от 2013 

година до 2020 за 65% от всич-

ки работни места в САЩ ще се 

изисква бакалавърска степен. 

Тони Винсент е наясно с това. 

„Следването е моята инвести-

ция в бъдещето”, казва тя.

Само че този вид инвес-

тиция изисква все повече 

разноски. Защото следването 

става по-скъпо. От 1988 г. насам 

разходите за следване са нарас-

нали четворно в зависимост от 

висшето учебно заведение и 

продължителността на следва-

нето. Четиригодишно обучение 

в държавен университет излиза 

междувременно 20 000 долара, 

а в частен университет – 50 000 

долара. Същевременно вноски-

те за покриване на студентски 

кредит възлизат средно на 

351 долара месечно. Констан-

тин Янелис, който преподава 

финанси в университета в Ню 

Йорк, посочва, че много студен-

ти имат проблеми с покриване-

то на кредитите си. От общо 44 

милиона задлъжнели над 10% 

изобщо не успяват да изплатят 

дълговете си.

Иде ли нова криза?

Кредитор в 90% от случаите 

е държавата. Плащанията на 

студенти, които не могат да по-

крият вноските си, натоварват 

данъкоплатците. Тенденцията е 

тревожна: в бъдеще все повече 

студенти няма да са в състоя-

ние да покриват вноските по 

задлъжняването си. До 2023 

година броят на тези длъжници 

може да нарасне от 10 на 40%, 

както сочат данни на „Brookings 

Institut”. От години медиите 

обръщат внимание, че това 

развитие напомня за ситуация-

та преди краха на инвестицион-

ната банка „Лемън брадърс” 

и последвалата през 2008 г. 

финансова криза. Телевизия 

CNBC говори в тази връзка за 

голям балон, който скоро може 

да се спука. А Fox News и други 

медии пишат за криза, напо-

добяваща тази с ипотечните 

кредити преди години.

В дългосрочен план огромно-

то задлъжняване на амери-

канските студенти може да се 

отрази негативно на икономи-

ката. Защото силно задлъжне-

лите млади хора са и по-слаби 

потребители: те ще купуват 

по-малко автомобили, по-малко 

имоти, по-малко стоки. Шефът 

на Федералния резерв Джеръм 

Пауъл изтъкна преди време, че 

растящото задлъжняване по 

студентските кредити пред-

ставлява макроикономически 

риск. „То може да доведе и до 

забавяне на икономическия 

растеж”, смята Пауъл.

Студентските кредити – 
възможната криза в САЩ
Общото им задлъжняване 
към държавата е  
1,5 трилиона долара



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

И
нфекции убиват 700 000 

души в света всяка годи-

на заради антибиотична 

резистентност.  Грешната 

и прекомерна употреба 

на антибиотици ускорява 

процеса на тяхното обезсилване срещу 

причинителите на редица болести. 

При запазване на сегашната неблаго-

приятна тенденция докъм 2050 година 

устойчивостта на различни бактерии 

към антибиотици ще е по-честа причи-

на за смърт, отколкото онкологичните 

заболявания.

Това предупреди наскоро д-р 

Скендер Сила от Световната здравна 

организация.

С течение на времето антибиотичната 

резистентност възниква естествено, 

обикновено чрез генетични промени. 

Въпреки това грешната и прекомерна 

употреба на антибиотични средства 

ускорява този процес.

Днес антибиотиците се използват 

повече от необходимото и в редица 

случаи в грешна доза – и при хора, и 

при животни, често

без професионален 
надзор като самолечение

Примери за грешното им използване 

е да се пие антибиотик при настинки и 

грип, за стимулиране на растежа при 

животни или използването им за предо-

твратяване на заболявания при здрави 

животни.

Наскоро Световната здравна органи-

зация предупреди, че консумацията на 

антибиотици е опасно висока в някои 

страни, докато недостигът в други сти-

мулира рисковата злоупотреба, водеща 

до появата на смъртоносни инфекции с 

устойчиви на лекарства бактерии.

Учените от СЗО са събрали данни за 

употребата на антибиотици в големи 

части на света и са били открити огро-

мни различия в потреблението, заяви 

здравната агенция на ООН.

Докладът, базиран на данните от 65 

страни и региони, показва значителна 

разлика в потреблението от около 

четири дефинирани дневни дози (DDD) 

на 1000 жители на ден в Бурунди до над 

64 в Монголия.

„Голямата разлика в употребата на 

антибиотици в световен мащаб показва, 

че някои страни вероятно използват 

прекалено много антибиотици, докато 

други страни може да

нямат достатъчен достъп

до тези животоспасяващи лекарства”, 

предупреди СЗО в изявление.

Открити през 20-те години на ХХ 

Резистентността 
към антибиотиците 
идва и от прекалена, 

и от недостатъчна употреба

Новите убийци: Супербактерии 

ще убиват повече от рака
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век, антибиотиците са спасили десетки 

милиони животи, като побеждават бак-

териални заболявания като пневмония, 

туберкулоза и менингит.

Но през последните десетилетия 

бактериите са се научили да се борят, 

изграждайки съпротива срещу едни 

и същи лекарства, които някога са ги 

побеждавали.

От СЗО нееднократно са предупреж-

давали, че светът е изчерпал ефектив-

ни антибиотици, а миналата година 

призова правителствата и големите 

фармацевтични компании да създадат 

ново поколение лекарства за борба с 

ултраустойчивите супербактерии.

„Прекаленото използване и злоу-

потребата с антибиотици са водещите 

причини за антимикробната резис-

тентност. Без ефективни антибиотици 

и други антимикробни средства ще 

загубим способността си да лекуваме 

общи инфекции като пневмония”, каза 

директорът на отдела за основни лекар-

ства на СЗО Сюзън Хил.

Бактериите могат да станат резис-

тентни, когато пациентите използват ан-

тибиотици, от които не се нуждаят или 

не завършват курса на лечение, като 

дават на наполовина подложените на 

въздействие бактерии шанс за възста-

новяване и изграждане на имунитет.

Хил настоява, че констатациите „по-

твърждават необходимостта от

предприемане на спешни 
действия

като например прилагане на полити-

ки за отпускане на антибиотици само 

по лекарско предписание за нама-

ляване на ненужното използване на 

антибиотици”.

Докато прекомерната употреба на 

антибиотици е обезпокоителна, СЗО 

заяви, че ниските стойности също са от 

значение.

„Резистентността може да възникне, 

когато хората не могат да си позволят 

пълен курс на лечение или имат достъп 

само до нередовни или фалшифицира-

ни лекарства”, предупреди тя.

Докладът на СЗО показва големи раз-

лики в консумацията на антибиотици 

дори в рамките на регионите.

В Европа, която предостави най-

пълните данни за доклада, средната 

консумация на антибиотици е близо 18 

DDD на 1000 жители на ден.

Но в рамките на региона Турция, 

която се нарежда на най-високо ниво 

с над 38 DDD, показва почти пет пъти 

по-голямо потребление от най-слабата 

като потребление държава Азербай-

джан, която е имала по-малко от осем 

DDD.

СЗО признава, че картината на начи-

на, по който антибиотиците се използ-

ват по света, далеч не е пълна. Огласе-

ният преглед на състоянието включва 

само четири държави в Африка, три в 

Близкия изток и шест в Азиатско-Тихоо-

кеанския регион.

Особено липсващи в диаграмата са 

САЩ, Китай и Индия.

СЗО подчерта, че много страни са 

изправени пред големи предизвика-

телства при събирането на надеждни 

данни, включително липса на средства 

и обучен персонал.

Б
ългария е държавата в 

Европа, която за миналата 

година е ползвала най-

много евтини антибиотици 

– цефалоспорини трета генерация, 

в лечебните заведения. Това е и ос-

новната причина за антимикробната 

резистентност.

Данните са на доц. д-р Иван 

Иванов, завеждащ българската 

референтна лаборатория „Контрол 

и мониториране на антибиотичната 

резистентност”.

По думите му болниците купуват 

масово този вид антибиотици, тъй 

като те са най-евтини и печелят 

обществените поръчки. Вследствие 

болниците ги прилагат и в случаи, 

за които те не са ефективни, като 

например след операция за превен-

ция на инфекция. Той е категоричен, 

че трябва да се насърчат лекарите и 

пациентите да наблягат на мигроби-

ологичните изследвания и антибио-

грамите, преди да се пристъпи към 

предписване на антибиотик.

А
мерикански учени изследват 

исландската пустош в търсе-

не на организми, които могат 

да положат началото на ново 

поколение антибиотици.

„Издирването е като на игла в купа 

сено, но ние трябва да го направим. 

Нямаме избор. Откриването на нови 

лекарства спада драматично и ние 

трябва да ги потърсим в отдалечени 

райони като този, където открити-

ята са се случили отдавна“, смята 

професорът по лечебна химия Браян 

Мърфи.

Антибиотиците се разработват въз 

основа на естествени източници, 

които се съдържат например в рас-

тения, гъби или полезни бактерии.

И ако в момента всяка година 700 

хиляди души по света умират заради 

резистентност към антибиотици-

те, тревожните очаквания са тази 

смъртност да достигне 10 милиона 

души годишно към 2050-а. Това 

налага спешната нужда от откриване 

на нови молекули, на нови миниа-

тюрни войници в природата, към 

които човешкият организъм да не е 

привикнал. Исландските учени по-

знават добре скритите възможности 

на суровата северна среда.

„Тук пространството наистина е 

доста по-различно. Ние сме земята 

на „леда и огъня”. Въпросът е как 

организмите се борят в тази среда? 

И защо произвеждат определени 

съединения?“, пита

Сеселия Омарсдотир, която е про-

фесор по химия. Отговорите се крият 

както на сушата, така и под водата. 

Дори и в дълбините на пукнатината 

между двете тектонични плочи – на 

американския и европейския конти-

нент. В подобна среда организмите 

са развили уникални способности за 

оцеляване. Такива, каквито са почти 

непознати за хората. Такива, които 

могат да помогнат на човечеството 

да се справи с редица болести, които 

също не признават граници.

България - № 1 по прилагане 
на евтини лекарства

В търсене на нови 
антибиотици
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Е
дна от най-красивите бъл-

гарки – Кремена Оташлий-

ска, пребори световната 

модна конкуренция и засне 

специална фотосесия за 

Versace, която излезе преди 

дни.

Кремена е била избрана лично от До-

натела Версаче, която била очарована 

от формата на българката след ражда-

нето. Оташлийска е майка на 2-годишен 

син. Тя постоянно пътува по целия свят, 

тъй като работи с най-големите модни 

брандове. Българката е листната в осем 

агенции, базирани в Ню Йорк, Париж, 

Милано, Лондон, Барселона, Берлин, 

Копенхаген и Стокхолм.

„За съжаление

Кремена е по-известна в 
Ню Йорк

и в Париж, отколкото в България”, 

каза пред Dir.bg майката на успешния 

модел – Юлия Мумджиева.

През миналия септември Оташлийска 

дефилира с пролетно-лятната колекция 

на Versace по време на Седмицата на 

модата в Милано. Тя се качи на подиума 

с Кая Гербер, Наташа Поли и други из-

вестни имена. На ревюто тя показа бохо 

дизайн на рокля с взаимоизключващи 

се принтове.

През 2017 година Кремена се изяви 

за Versace, Balmain и Chanel.

Оташлийска прекарва всяка свобод-

на минута в България, където живее 

и 2-годишният й син. Въпреки че е 

гражданин на света, Кремена е избрала 

да свърже живота си с българин.

Тя е една от най-успешните млади 

моделки в целия свят и единствената 

българка, дефилирала за топ брандо-

ве на най-големите модни форуми по 

целия свят. Участвала е в ревюта на 

Шанел, Долче и Габана, Марк Джейкъбс, 

Ланвен, Питър Пилото, Джъст Кавали, 

Роберто Кавали, Ив Сен Лоран, Макс 

Мара, Валентин, Луи Вюитон, Джанба-

тиста Валли, Баленсиага, Лагерфелд 

и много други. Животът на Кремена е 

динамичен и е изпълнен с много анга-

жименти и непрекъснати приключения.

Среща се с най-известните 
звезди

от червения килим и познава лично 

някои от тях.

Още като тинейджърка Кремена има 

късмета да попадне в полезрението на 

модни агенти и да бъде “изстреляна” 

директно в модния космос. Денят й е 

изпълнен с ангажименти по целия свят 

и не спира да пътува целогодишно. 

Участва в седмиците на модата във 

всички космополитни фешън столици. 

Кремена е една от най-дисциплинира-

ните в бранша си и световноизвестните 

дизайнери обожават да работят с нея. 

Пред сайта uspelite.bg споделя, че 

майка й я е научила винаги да дава най-

доброто от себе си и да се бори докрай 

за мечтите си.

Майката на Кремена е от поколение-

то на “златните момичета” на художест-

вената ни гимнастика, европейска 

шампионка с ансамбъла. Баща й е во-

лейболист. Израснала е с много спортни 

емоции и е опитвала много спортове, 

като част от тях са тенис, художествена 

гимнастика, балет, волейбол, плуване 

и карате. Креми винаги е знаела, че 

няма да продължи 

със спорта, но е 

намерила начин да 

извлече най-полез-

ното за себе си от 

всеки спорт. Спо-

деля, че трениров-

ките са  я научили 

на дисциплина 

и постоянство, с 

които не всеки 

модел може да се 

похвали.

Въпреки че е 

много известна 

в целия свят, 

Кремена, противно 

на стериотипа за 

“звездите”,

остава 
здраво 

стъпила на 
земята

Тя е изключител-

но скромна, когато говори за себе си и 

за постиженията си в модата. Не обича 

да се набива на очи. В работата си обли-

ча най-капризните тоалети от висшата 

мода, но всекидневният й аутфит е 

дънки и тениска. Споделя, че напосле-

дък е започнала да носи и поли. Според 

Креми най-ценното във визията на една 

жена е нейното естествено излъчване, 

затова не е привърженичка на никакви 

козметични корекции.

Креми е „гражданка на света“. Живее 

в Ню Йорк, но през повечето време е 

на път, защото има ангажименти всяка 

седмица. Въпреки това тя споделя, 

че обича България и чувства, че там 

е нейният дом. Понякога се прибира 

дори за половин ден само и само да си 

бъде вкъщи. Любимото й традиционно 

ястие е мусака и много често се сеща 

за нея, когато е далеч от дома. Може да 

изяде цяла тава, без да се притеснява за 

външния си вид.

Никога не е била на диета

и с удоволствие похапва дори 

джънк фуд.

Типично в свой стил Креми опре-

деля успехите си 

като “късмет”, но 

истината е, че зад 

изящната визия 

на подиума има 

много работа зад 

кулисите. Креме-

на не се плаши от 

работа и ангажи-

менти, смело и 

упорито продъл-

жава да се изкач-

ва по стълбата на 

успеха в модния 

свят. Рецептата 

за успех според 

нея е младите да 

знаят езици, за 

да нямат никаква 

бариера пред въз-

можностите си, да 

следват мечтите 

си и да работят 

здраво, защото 

няма невъзнагра-

ден труд.

Кремена – личният избор на 
Донатела Версаче
По-известна е в Ню Йорк, 
отколкото в София, казва майка й
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Т
я е млада и красива, родена 

е не много отдавна в малкото 

българско градче Хаджиди-

мово, а днес бележи гол след 

гол по футболните терени на 

Америка за отбора на „Фло-

рида Гълф Коуст Юнивърсити“.

Преди дни Евдокия Попадинова бе 

избрана за футболистка № 1 на Бълга-

рия и макар да е българската футболна 

звезда при жените, тя от години живее 

и играе в САЩ. Не я е яд, че в Роди-

ната й се гледа пренебрежително на 

женския футбол, защото смята, че това е 

проблем на тези, които не са информи-

рани за този спорт.

„Надявам се хората да не ми се оби-

дят, но затова

обичам толкова Америка

Там съм чужденка, приемат ме с от-

ворени обятия и се радват на успехите 

ми. Американците имат най-добрите 

атлети в почти всеки един спорт. Не 

разбирам защо в България на женския 

футбол трябва да се гледа с насмешка. 

По-скоро трябва да се чудим как да 

го популяризираме, за да се запалят 

повече момичета, които един ден могат 

да прославят нашата страна“, смята 

Евдокия.

Тя стана футболистка № 1 на България 

за трета поредна година. А големите й 

успехи в Америка се изразяват в 14 гола 

в 19 мача. И 7 асистенции.

„Това е доста трудно, имайки пред-

вид, че повечето мачове побеждавахме 

с по 1-2 вкарани гола. Който си мисли, 

че е лесно да се вкарва всеки мач, мно-

го се е объркал. Постоянството изисква 

усилена работа. Силното ми оръжие 

като цяло е моята бързина. Почти ни-

кога не се задоволявам с направеното. 

Напротив, старая се да постигам все 

повече и повече“, споделя българката.

Тя разказва, че след първите й 5 мача 

всички останали отбори я познаваха 

доста добре.

„Слагаха повече защитнички около 

мен. Съперничките ме

ритаха и бутаха

с цел да ме ядосат и да ми изкарат 

картон, надявайки се това да ми повли-

яе и да не отбележа гол. За мое щастие 

все пак продължих да вкарвам почти 

всеки мач“, разказва Евдокия.

А на въпроса дали съотборничките 

й в Америка знаят нещо за България, 

отвръща: „И да не са знаели, вече знаят. 

Със сигурност някои от момичетата ще 

дойдат да ме посетят в България един 

ден.“

Отборът й „Флорида Гълф Коуст 

Юнивърсити” е добър, но шампиона-

тът е изключително оспорван. Тимът 

й се намира в NCAA Division 1, което е 

най-високата лига при университетите 

в Америка. В цялото първенство се 

състезават над 300 отбора.”

„Понеже Америка е голяма държава, 

първенството е разделено на няколко 

конференции. Победителите от всяка 

конференция се изправят един срещу 

друг в националния шампионат. Отбо-

рът ми е печелил конференцията доста 

години наред. Надявам се с моята по-

мощ да имаме повече успехи и в нацио-

налния шампионат. Там играем срещу 

много и различни университети, някои 

от които са много престижни. Универ-

ситети, от които са излезли звезди като 

Алекс Морган, Карли Лойд, Аби Уамбак. 

Отборът ми започна да пише история 

през миналия сезон и моята цел, докато 

съм там, е това да продължи”, казва 

футболистка № 1 на България.

Евдокия си има приятел 
американец

изнесмен, а не футболист. „Искам 

луксозен живот – като по филмите. В 

нашата съблекалня не е толкова по-

различно, много е забавно, танцуваме. 

О, случва се в женския футбол да бъдеш 

харесан от друга жена. Благодаря, но не 

си падам по жени“, споделя с усмивка 

талантливата българка.

Футболните идоли на Евдокия са 

Роналдо и Стоичков. Няколко български 

футболисти пък са й давали уроци и съ-

вети. Сред тях са капитанът на „Лудого-

рец” Светослав Дяков и футболистът на 

ЦСКА-София Станислав Манолев, които 

са от Благоевград. Познава се от години 

и с Даниел Златков, по-популярен като 

българския Роналдо.

Евдокия играе за Северозападния 

университет в Охайо с пълна стипен-

дия. „В Америка можеш да постигнеш 

много неща. Футболът ми даде много 

и ми се отплати най-добре в Америка“, 

признава тя.

Футболът ми се отплати 
най-добре в Америка, споделя 
българката

Евдокия бележи гол след 
гол по терените на САЩ
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Ш
арени, в различни 

геометрични фигу-

ри и ярки цветове, 

от няколко години 

пешеходните пъте-

ки в Мадрид радват 

погледа и сгряват душата. Нестандарт-

ните „зебри“ привличат и помагат – и на 

шофьори, и на пешеходци – да внима-

ват повече.

Тези многоцветни „черги“ са дело на 

българин – художника Христо Гелов. 

Той е завършил Графични изкуства 

в Мадрид и от години живее и твори 

в испанската столица. “Funnycross” е 

един от популярните му проекти, който 

превръща пешеходните пътеки в града 

в цветни произведения на изкуството.

Испанците са във възторг 
от „зебрите“ му

Всички те имат задължителните бели 

райета. Между тях художникът вкар-

ва своите невероятни геометрични 

фигури.

„Тук използвам метафората за връз-

ката между два бряга. Не съм търсил 

само естетиката, водеше ме и идеята, 

че така оцветени, местата за пресичане 

ще привличат повече вниманието на 

шофьорите”, казва Гелов.

Още едно интересно урбанистично 

решение на българския художник е 

ефектното декориране на мост, при 

това с „лего” ефект.

След художествената намеса на 

художника върху моста Älvsborgsbron в 

Гьотеборг той вече не е същият. Худож-

никът прибавя към силуета на моста 

чувствителност и лекота като в детска 

игра. Централните подпорни колони 

на моста сякаш са декорирани като 

блокчета от „лего” и привличат погледа 

отдалеч.

Проектът на българина 
има и социален ефект

Той набира за участие в него младежи 

от различни квартали на града, в който 

безработицата е висока.

Преди няколко години той печели 

голямата награда  McLaren Wall-to-Wall 

в Монреал.

Съдбата на Христо Гелов е подобна 

на много млади българи, които през 
80-те и 90-те години стягат  куфарите 
и тръгват накъдето им видят очите. По 
това време голяма група студенти от 
Художествената академия хваща пътя 
за Канада. Миграцията повлиява и на 
Христо, който стяга две чанти с бои 
и книги и със 200 спестени долара се 
качва на самолета. По ирония на съд-
бата дестинацията се оказва Монреал, 
където така и не успява да стигне, и 
след двуседмичен престой в Никарагуа, 
се установява в Мадрид.

Художникът Христо Гелов превърна пешеходните пътеки в творби

Българин нашари „зебрите“ 
на Мадрид
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У
бийството на кмета 

на Гданск Павел 

Адамович вдигна 

завесата пред дъл-

бокото обществено 

разделение в Полша 

– безпрецедентно по размери-

те си за последните 30 години 

от края на комунистическия 

режим.

Мъжът, който уби Адамович 

на благотворителен концерт 

в неделя, беше описан от по-

лицията като психично болен 

банков крадец, който обвинява 

бившата партия на кмета „Граж-

данска платформа” за лишава-

нето си от свобода.

Покушението е илюстрация 

на „мащаба на политическото 

напрежение, което съществува 

в страната”, казва пред TVN24 

Ярослав Валенса, член на Евро-

пейския парламент и някога-

шен съперник на Адамович на 

местните избори в Гданск.

„Това, което се случи в не-

деля, за съжаление е резултат 

от поведението на политици, 

които не носят отговорност за 

думите си.”

53-годишният

Адамович беше ярък 
критик

на управляващата партия 

„Право и справедливост”. Под-

крепяше каузи като правата 

на хомосексуалните и прие-

мането на мигранти, търсещи 

убежище в Полша – теми, които 

ярко контрастират на фона 

на идеологията на „Право и 

справедливост”. Убийството му 

се разглежда като симптом на 

болестното състояние, в което 

се намират полското общество 

и политика.

Кметът често беше подлаган 

на концентриран тормоз от 

страна на проправителстве-

ните медии и други активисти 

на крайната десница. Нацио-

налистическата организация 

„Всеполска младеж” дори 

издаде „политически некролог” 

за Адамович преди две години.

Благотворителното събитие, 

в което участва Адамович в не-

деля, е обект на още по-ожесто-

чени политически атаки.

„Големият благотворителен 

коледен оркестър”, създаден 

от журналиста и рок ентусиаст 

Йежи Овсяк през 1993 г., се 

превърна в най-голямата не-

правителствена благотворител-

на инициатива. Всяка година 

през януари

улиците се изпълват 
с деца

които събират дарения, а ми-

лиони полски граждани носят 

на реверите си стикери с чер-

вено сърце, за да покажат, че са 

подпомогнали „Оркестъра”.

Парите от даренията са 

предназначени за закупуването 

на болнично оборудване, което 

недофинансираната здравна 

система в Полша не може да си 

позволи – подобно на „Българ-

ската Коледа”. Успехът на Овсяк 

в комбинация с безусловния му 

либерализъм обаче го пре-

върнаха в мишена за крайната 

десница, поддръжниците на 

правителството, депутатите 

от „Право и справедливост” и 

дори за някои представители 

на католическия клир.

Смъртта на кмета накара 

Йежи Овсяк да обяви, че напус-

ка инициативата. Той поиска 

да се потърси отговорност на 

хората, които през годините са 

отправяли заплахи срещу фон-

дацията, докато полицията е 

бездействала въпреки сигнали-

те за подготвяното насилие.

„Това напомня на

езика на нацизма, на 
фашизма

на заплахата”, каза Овсяк.

Смъртта на Адамович раз-

търси цялата страна. Политици 

от всички партии призоваха за 

смирение и се обявиха срещу 

политизирането на трагичния 

инцидент. Но напрежението 

беше укротено само за миг.

Президентът Анджей Дуда, 

съюзник на „Право и спра-

ведливост”, призова за среща 

на политическите лидери 

след атентата, но „Гражданска 

платформа” отказа да участва. 

Дуда трябваше да се откаже от 

идеята за провеждане на мъл-

чаливо шествие в Гданск, след 

като други партии го обвиниха 

в опит да извлече политиче-

ски ползи от убийството на 

Адамович.

„Реших, че шествие, воде-

но от властите, няма да бъде 

редно. Всички можем да се 

замислим за съвестта си”, каза 

Дуда.

Хиляди граждани от цяла 

Полша се събраха в понедел-

ник вечерта в Гданск, за да 

протестират срещу все по-

видимото присъствие на езика 

на омразата в националните 

политически дебати.

Хората в Полша все повече 

се изолират във враждуващи 

помежду си лагери. Градските 

либерали и поддръжниците на 

правителството се информи-

рат от различни източници на 

новини, все

по-рядко общуват 
помежду си

и имат дълбоко размина-

ващи се възгледи за мястото 

на държавата в Европа и в 

света. Социалните медии са се 

превърнали във военна зона. 

Всеки, който се отклони от 

партийната линия, подлежи на 

атаки.

Проевропейското либерал-

но крило се надява бившият 

премиер Доналд Туск, който в 

момента оглавява Европейския 

съвет, да се върне обратно в 

националната политика и да 

завоюва обратно властта от 

„Право и справедливост” на 

предстоящите парламентарни 

избори и на президентския вот, 

насрочен през 2020 г.

Туск също присъстваше на 

протестното шествие в града на 

Адамович в понеделник вечер-

та: „Ще защитим Гданск и Полша 

от омразата и презрението.”

Гданск: Омраза и траур
Убийството на кмета Павел 
Адамович обедини страната, 
но за кратко
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ДЕЯН КОЛЧЕВ

С
ъмнителният субект се 

подпираше на тухлената 

стена и пушеше цигара, 

когато мъжът с лице на 

добродушен дакел пред-

пазливо го доближи.

– Ааааа… – тихо започна мъжът, дока-

то не спираше да се оглежда, сякаш оч-

акваше всеки момент някой да изскочи 

от мъглата и да го арестува. – Разбрах, 

че сте точният човек, към когото да се 

обърна, за да ми набави определено… 

нещо. Правилно ли съм разбрал?

Съмнителният го огледа от долу до 

горе, след което смукна дълбоко от 

цигарата си, изстреля я с палец и пока-

залец на сантиметри от мъжа и с ехидна 

усмивка, разкриваща позлатен кучешки 

зъб, го попита:

– На толкова тъп ли ти изглеждам, 

куко? От пет метра миришеш на ченге!

– Аз? – посочи се мъжът. – Полицай? 

Моля ви се! В никакъв случай! Тук съм, 

за да видя дали ще можете да ми наба-

вите едно… нещо! – после отново снижи 

тон. – Черния булдог ми каза за вас.

Щом чу прякора на бившия си съки-

лийник, Съмнителния придоби съвсем 

друг вид, почти приятелски:

– Защо не каза веднага бе, мъжки, 

инфаркт ли искаш да ми докараш? Чер-

ния булдог два пъти ми спаси живота в 

панделата, сериозен пич. Щом те праща 

той, значи и ти си такъв, казвай направо 

какво ти трябва? Трева ли? Малко ма-

хорка да оправим настроението, а?

– Не, не – поклати глава мъжът, – не 

искам марихуана, благодаря ви, за друго 

съм дошъл.

Съмнителният сбръчка вежди, рядко 

грешеше в преценките си за хората, а в 

дадения случай беше сигурен, че с тая 

физиономия на добродушен дакел тоя 

надали щеше да иска нещо по-сериозно 

от една-две цигари, с които да се фука 

после пред колегите си в офиса.

- Явно си дошъл за нещо по така, а? – 

потупа го по рамото той. – Нямаш грижи, 

имам всичко – кока, херинга, амфетки… 

Какво ти трябва?

Мъжът обаче отново поклати глава:

– Вижте, извинявам се, но не съм 

дошъл за наркотици, не искам да ома-

ловажавам факта, че имате и кокаин, и 

хероин, и амфетамини, повечето хора 

си нямат, но за друго съм тук… – след 

което за пореден път се огледа да не 

би някой да ги наблюдава с бинокъл 

през затъмнения прозорец на цивилна 

полицейска кола, готов във всеки един 

момент да включи сирените.

– Щом не си тук за наркотици – ухили 

се Съмнителния, търкайки дланите си 

една в друга, – значи искаш жена, а? – и 

побутна с рамо мъжа, все едно си бяха 

авери. – Браво бе, тарикат, а в първия 

момент ми заприлича на смотаняк! 

Имам нещо точно като за тебе, мъжки! 

Казва се Шугър, класа, класа! Като от 

буквар – с бомби два декара, джуки 

като пуф фотьойл, може да крещи на 

френски…

– Не търся жена проститутка, моля ви! 

– прекъсна го за пореден път мъжът. – За 

съвсем друго съм дошъл!

Съмнителния вдигна рамене.

– Добре, работата е ясна, обаче имай 

предвид, че травеститите ми са два пъти 

по-скъпи!

– Какво? – учуди се мъжът. – Как тра-

вестити? – след което за всеки случай се 

и прекръсти.

Съмнителния започна леко да се 

изнервя.

– Значи и травестит не искаш, така ли? 

– излая той. – Хубаво де, наркотици не 

щеш, проститутка не търсиш, с травес-

тит не искаш да обмениш интимитет, за 

какво си дошъл – да ми губиш времето 

ли?

– Не, не, нищо подобно – вдигна ръце 

мъжът. – Дошъл съм за нещо, с което ни-

кой в държавата не може да се сдобие, 

обаче всички в момента го търсят. И се 

надявах вие, нали, като специалист да 

можете да ми помогнете… – после се 

наведе към Съмнителния и му прошеп-

на: „Търся електронна винетка.”

Съмнителния поклати глава с разби-

ране, след това се огледа и на свой ред 

се наведе към мъжа, за да му прошепне:

– И аз.

Криминале

блог
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“Патриотите” са царе на 

„България на три ракии”.

Бившата депутатка Татяна 

Дончева коментира действи-

ята на „Обединени патри-

оти“

„Искам да стана треньор... 

Това е нещо хубаво, защото сега 

и аз започвам да си мисля, че 

мога да бъда мениджър на „Ман-

честър Юнайтед“.

Димитър Бербатов комен-

тира събитията в бившия си 

отбор

казана дума „Обичам хейтърите, защото те се 

вълнуват от творчеството ми.“

Признание на певицата Гери-Никол по 

повод многото критики срещу нея

„Заобиколени сме със съветски 

паметници, време е да имаме и 

един на Джон Ленън.“

Певецът Васко Кръпката обмисля 

инициатива за паметник на Джон 

Ленън

„Не ни трябва самолет 

играчка за пилоти, а за бой, 

ако се наложи.“

Военният министър 

Красимир Каракачанов в 

дебатите за купуването на 

нови изтребители



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

М
алко след 21-вия си 

рожден ден никому 

неизвестният ком-

пютърен инженер 

Кристиан Родригес 

подписва договора 

на живота си. Колумбиецът е нает 

като консултант по киберсигурност 

от Хоакин Гусман, мексиканския нар-

кобарон, познат на целия свят като 

Ел Чапо. Едва ли един от най-злове-

щите наркокрале си е давал сметка 

тогава, че наемането на момчето по 

IT поддръжката може да се окаже 

най-прекият му път към затвора.

Днес 61-годишният Ел Чапо е зад 

решетките благодарение на Родри-

гес и чака присъдата си. Процесът 

срещу него започна през ноември 

в Ню Йорк и се очаква да продължи 

поне до февруари. Ел Чапо, който 

е сравняван с Ал Капоне и се смята 

за наследник на Пабло Ескобар, е 

заподозрян в

трафик на 155 тона 
наркотици

за над 14 милиарда долара в САЩ 

през последните 25 години. Ако бъде 

признат за виновен, го заплашва 

доживотен затвор.

Това не е първият престой на Ел 

Чапо зад решетките. При предиш-

ните два обаче той успява да избяга, 

като втория път прави това през 

тунел, дълъг 1.5 км, прокопан до 

килията му.

По време на сегашния процес 

срещу него един от свидетелите по 

делото, Хорхе Цифуентес, посочи 

IT специалиста като виновник за 

последното залавяне на наркобаро-

на. Цифуентес е глава на известна 

колумбийска наркофамилия и дълго-

годишен наркопартньор на мекси-

канеца. Както BG VOICE писа преди 

време, сега той свидетелства срещу 

Гусман заради обещание за по-лека 

присъда. Именно Цифуентес пред-

ложил компютърджията Родригес на 

Ел Чапо, без да подозира как ще се 

развие съвместната им работа.

По време на процеса в средата на 

декември в съдебната зала бе пуснат 

запис от преговори на Ел Чапо с 

колумбийски бунтовници в

сделка за шест тона 

кокаин
Тогава така и не стана ясно как 

властите са се сдобили с аудиото, но 

в следващите дни картината започна 

да се изяснява.

И така през 2008 година амбици-

озният и млад IT Кристиан Родригес 

посещава Гусман в едно от тайните 

му скривалища в планините Сиера 

Мадре, за да провери комуникацион-

ната му система и настройките му 

за интернет, който често изчезвал, 

когато завали. След още няколко 

срещи Родригес предложил на Ел 

Чапо, както самият той разказа пред 

съда през миналата седмица, план за 

повишаване на информационната му 

сигурност, който включвал изгражда-

не на персонална телефонна мрежа, 

която работи чрез интернет и е 

напълно криптирана.

Именно тази сложна система е 

била използвана в продължение на 

три години срещу Ел Чапо, след като 

Родригес се оказва привлечен в опе-

рация на ФБР и бива убеден да стане 

информатор. IT специалистът помага 

на американските власти тайно да 

съберат голяма част от телефонните 

обаждания и текстови съобщения на 

наркобарона, сред които и десетки-

те, които е изпращал на жена си и на 

любовницата си. В продължение на 

два дни Родригес разказа пред съда 

своята история.

А тя е като поучителен разказ за 

XXI век. Изводът?

Винаги се отнасяйте 
добре с IT

Ключовият сви
наркобарона р
историята си

Ел Чапо, IT-то му и Ф

Прокурорите представиха тази пиксализирана снимка на Кристиан Родригес, за да запазят в тайна 
самоличността му.



специалиста си. Разказът на Родри-

гес е и високотехнологичен шпион-

ски трилър, в който федералните 

агенти успяват да се възползват от 

манията за шпиониране на Ел Чапо.

Всичко започва, когато Родригес, 

сега на 32 години, взема $100 000, 

за да изгради криптираната мрежа, 

която да позволи на повече от 100-те 

членове на наркокартела на Чапо, 

Синалоа, да говорят сигурно помеж-

ду си, набирайки специални кодове 

на телефоните си. Част от договора 

му, споделя самият Родригес, включ-

вала да научи хората на наркокраля 

как да използват телефоните си. В 

съда колумбиецът си спомня как вед-

нъж давал уроци на личния секретар 

на Гусман в бронирана кола.

Но Гусман, който според запознати 

с навиците му отдавна има склонност 

към подслушване, поискал още. IT 

експертът разказва, че кримибосът 

го накарал

да инсталира шпионски 
софтуер

наречен FlexiSPY, в „специалните 

телефони“, които дал на жена си Ема, 

както и на две от любовниците си, а 

също и на бивш мексикански депутат.

Наркобаронът поискал и други 

странни неща, разказва Родригес 

пред съдебните заседатели. Той го 

накарал например да намери начин 

да прихване всяко съобщение, 

изпратено от всяко интернет кафене 

в Кулиакан, град с около 800 000 

жители в родния щат на престъпния 

бос от Синалоа. Родригес опитал, но 

не успял.

Да работиш за наркобарон може 

да бъде и опасно, казва Родригес.

Малко след провала на задачата 

за интернет кафенетата мекси-

канските военни нападат тайните 

скривалища на Гусман в планината. 

Родригес разказва, че бил принуден 

да скита три дни по стръмния терен с 

наркобоса и група тежковъоръжени 

охранители. Стрелците, спомня си 

Родригес, носели две големи оръжия 

и едно огромно, които по думите на 

гардовете

можели да свалят 
хеликоптер

По време на изтощителното 

пътуване Гусман бил винаги много 

спокоен и сигурен.

След това преживяване обаче 

Родригес решил да въведе известна 

дистанция между себе си и клана на 

Ел Чапо, обучавайки други IT специа-

листи да управляват всекидневните 

комуникации на картела. Малко след 

това, става ясно от думите му, ФБР 

започва тайна операция, за да си 

осигури сътрудничеството му.

Агент на ФБР разказа пред съдеб-

ните заседатели, че през февруари 

2010 година офицер под прикритие, 

представящ се за руски гангстер, се 

среща с Родригес в хотел в Манхатън. 

Офицерът казал, че има нужда от IT 

експерт, който да измисли начин как 

той да говори с хората си, без власти-

те да ги подслушват.

През следващата година други 

двама федерални агенти се свързали 

с Родригес в Богота, Колумбия, каз-

вайки му, че знаят, че той работи за 

Ел Чапо и предупреждавайки го, че

сериозно е загазил

Още същия ден младият колумби-

ец се съгласява да стане информатор 

на правителството. В следващите 

няколко месеца, разказва той, 

инсталирал записващ софтуер в 

мрежата на Гусман, който автоматич-

но изпращал всеки ден в полунощ 

копия от обажданията на наркобаро-

на до ФБР. Родригес дал на Бюрото и 

потребителските имена и паролите 

от специалния шпионски акаунт на 

Ел Чапо, позволявайки на агентите да 

четат почти в реално време интим-

ните и изобличаващи го съобщения, 

които наркобаронът изпращал на 

романтичните си партньори.

Перфектната схема обаче ката-

строфира през 2012 година, когато 

Родригес прихваща телефонен 

разговор между двама от роднините 

на Хорхе Цифуенте, в който ги чува 

да казват, че разбрали, че техничарят 

на Ел Чапо работи с американците. 

Родригес бяга в САЩ и цяла година 

е в състояние на нервен срив. Лежал 

и в болница, където бил лекуван с 

електроконвулсивна терапия.

През миналата седмица той из-

глеждаше по-добре, дори напълно 

добре, казвайки на съдебните засе-

датели, че е на лекарства и посещава 

психиатър.

След като приключи с показанията 

си, Родригес напусна залата, нервно 

избягвайки погледа на Гусман.

идетел срещу 
азказа 
 пред съда

ФБР в хай-тек трилър

П
о време на процеса срещу 

Ел Чапо, друг свидетел - 

Алекс Цифуентес, обяви, 

че наркотрафикантът е дал 

подкуп на бившия президент на Мек-

сико Енрике Пеня Нието, който може 

би е достигал 100 милиона долара.

На процеса в Ню Йорк свидетелят 

Алекс Цифуентес заяви, че Ел Чапо 

се е хвалил, че е подкупил бившия 

държавен глава.

На въпрос на защитата дали 

Гусман е дал на Пеня Нието 100 ми-

лиона долара Цифуентес отговори 

утвърдително, макар и впоследствие 

да добави, че не е сигурен в точния 

размер на сумата на подкупа, нито 

кога е бил даден. Защитата твърди, 

че Пеня Нието отначало е искал 250 

милиона долара, но Ел Чапо е смък-

нал сумата до 100 милиона.

Говорител на бившия президент 

заяви, че това твърдение е невярно 

и клеветническо.

$100 млн. подкуп за бивш 
президент на Мексико
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Г
рипът ни поразява и освен за 

нас и близките, които можем 

да заразим, трябва да поми-

слим и за домашните любим-

ци. Причината е, че вирусите, 

които ни повалят, могат да се 

предадат и на тях. Явлението се нарича 

„обратна зооноза” (антропозоонозa) 

и е все още недостатъчно разбрано, 

но повдигна загриженост сред някои 

учени и ветеринари, които искат да 

повишат информираността, за да се 

предотврати по-нататъшно предаване 

на грип на домашни любимци.

Добре известно е, че нови щамове на 

грип могат да се развият при животин-

ските популации като свине и птици 

и в крайна сметка да се предадат на 

хора, включително един от най-новите 

щамове H1N1. Проблемът се подценя-

ва, а експерти твърдят, че хората на-

истина предават грип H1N1 на кучета, 

котки и други животни.

Има много малко известни случаи на 

това явление и последиците му за об-

щественото здраве ще се уточняват в 

бъдеще. Ветеринарни лекари повдигат 

много тревожни въпроси и получават 

твърде малко отговори.

Ветеринарни изследователи от 

Държавния университет в Орегон и 

Щатския университет в Айова работят 

за откриване на повече случаи от този 

тип. Целта е да се осъзнаят по-добре 

рисковете за хора и домашни любим-

ци.

„Притесняваме се много за предава-

нето на болести от животни на хора”, 

каза д-р Кристиане Лоер, доцент от 

OSU колеж по ветеринарна медицина. 

„Но повечето хора не си дават сметка, 

че могат да предават болести и на 

животните. Този факт повдига въпроси 

и притеснения относно мутациите, 

новите вирусни форми и еволюира-

щите заболявания, които потенциално 

могат да бъдат и зоонотични. Разбира 

се, има и загриженост за здравето на 

животните.”

Изследователите, проучващи пре-

даването на грип на котки и кучета в 

домашни условия, твърдят, че хората с 

грипоподобно заболяване принципно 

избягват контакти със своите домашни 

любимци. Ако домашен любимец е бил 

в контакт с болен член на семейството 

от грипоподобно или респираторно 

заболяване, веднага трябва да бъде 

насочен към ветеринарен лекар за 

изследване и евентуално лечение.

Първият регистриран вероятен слу-

чай на фатално предаване на вируса 

H1N1 от човек на котка е в Орегон през 

2009 г. Подробности са публикувани в 

списание „Ветеринарна патология“. В 

този случай стопанката е била тежко 

болна от грип и е хоспитализирана. 

Притежавала е котка, живееща в апар-

тамент без достъп до външна среда и 

хора, която умира в същия период от 

пневмония, причинена от H1N1.

Оттогава учените са идентифици-

рали общо 13 котки и едно куче с 

пандемичния H1N1 вирус през 2011 г. 

и 2012 г., които са пренесени от хора. 

Домашни любимци като порове също 

са се оказали заразени, а някои от 

тях починали. Всички симптоми на 

животните са сходни с тези при хората 

– бързо развиват тежки респираторни 

заболявания, отказват храна, а някои 

умират. Серологичните проучвания 

показват, че има много по-голяма екс-

позиция на грипен вирус при котки и 

кучета, отколкото се предполага.

„Разумно е да се предположи, че има 

много повече случаи от тези, които 

сме установили, отколкото ние знаем 

и бихме желали да научим повече за 

тях”, твърди д-р Лоер. „Всеки път имаме 

вирусна инфекция от нов вид. Това е 

сериозен и неясен проблем. Не знаем 

със сигурност какви последици ще има 

и смятаме, че това заслужава по-голя-

мо внимание.”

Експериментално предаване по ес-

тествен път на грипния вирус H3N2 от 

кучета на котки в Южна Корея доказа 

възможността на грипните вируси да 

се предават между различните живо-

тински видове. Не е категорично ясно 

дали заразена котка или друг домашен 

любимец може да предаде обратно 

грип на човек.

Основен въпрос при „обратната 

зооноза”, както и при еволюиращите 

грипни вируси при традиционните до-

машни животни като птици и свине, е, 

че във всяко ново пренасяне на вируса 

от един биологичен вид към друг той 

може да мутира в по-вирулентен, по-

тежък или по-леснопреносим.

Грипът 
и домашните 
любимци

Учени смятат, че можем да 
пренесем заразата на кучетата 
и котките
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Н
овият Audi Q3 е семе-

ен SUV с множество 

разностранни таланти. 

Втората генерация 

на модела не само е 

по-уверена на външен 

вид, но е значително по-функционална 

отпреди благодарение на изобилието 

от вътрешен простор, гъвкавия вътре-

шен обем и многобройните прак-

тични детайли. Мускулестата предна 

част на новия Audi Q3 се доминира 

от предната решетка Singleframe в 

октагон дизайн и големите странични 

вентилационни отвори. Интериорната 

концепция

осигурява много място

в зависимост от позицията на 

задните седалки и техните облегалки 

багажното отделение побира до 675 

литра, а при сгънати седалки вмес-

тимостта му достига до 1.525 литра. 

Наред с това компактният SUV може да 

се похвали с многобройни иновативни 

инфо-развлекателни решения, като 

например дигитален кокпит или MMI 

touch дисплей. Интелигентни асисти-

ращи системи подпомагат водача при 

шофиране в града, при паркиране и на 

далечни разстояния, като добавят още 

комфорт към новия Audi Q3.

Линията на раменете на каросерията 

по ефектен начин се слива с мускулес-

тите издутини на задните калници и 

така подчертава атлетичния изглед на 

Q3. Контурите на каросерията напом-

нят за quattro гените на автомобила 

и карат компактния SUV да изглежда 

още по-широк. В допълнение към това 

елементите на калниците в отделен 

цвят засилват Off road визията.

В съчетание с дългия спойлер в гор-

ния капак, който обхваща задния про-

зорец и отстрани, силно наклонените 

задни колони на покрива подсилват 

стремителния силует на каросерията.

Със своите размери новият Audi 

Q3 се позиционира в горния край на 

компактния SUV сегмент: типично за 

тази категория той предлага добър 

обзор от мястото на водача и удобното 

качване, но едновременно с това и

спортната позиция на 
седене

Воланът е с почти вертикална 

позиция. Седалките по желание се 

предлагат с електрическо регулиране. 

Дългото междуосно разстояние на 

автомобила осигурява изобилие от 

място за краката, лактите и главите 

на пасажерите. Серийното гъвкаво 

управление на интериора е един от 

ключовите акценти тук: задната се-

далка може да се регулира в хоризон-

тална посока, а трите компонента на 

делимата й облегалка могат поотделно 

да се настройват в седем позиции по 

наклон.

В зависимост от позицията на зад-

ната седалка и облегалките товарният 

обем варира между 530 и 675 литра. 

При сгънати задни седалки тази 

стойност може да се увеличи до 1.525 

литра. В съчетание с предлагания като 

опция комфортен ключ задният капак 

може да се отваря и затваря с помощта 

на движение с крак.

Управляващата и ергономична кон-

цепция на този семеен SUV се пред-

ставя в изцяло дигитална форма: още 

серийното оборудване включва MMI 

Radio и дигитален комбиниран прибор 

с диагонал на дисплея 10,25 инча, кой-

то се управлява от мултифункционал-

ния волан. Предлаганото като опция 

топ оборудване MMI Navigation plus 

разполага също така с

допълнителен 10,1-инчов 
екран

и с интуитивно гласово управление 

с помощта на фрази, характерни за 

всекидневната реч. Различните пока-

зания се изобразяват на 10,25-инчовия 

Audi virtual cockpit, като благодарение 

на него виждате всички важни за шо-

фирането данни, като например MMI 

функциите, скоростта на движение 

и оборотите на двигателя директно 

в зрителното си поле, като можете 

да конфигурирате изгледа на комби-

нирания прибор според нуждите си. 

Предлаганата като опция озвучителна 

уредба Bang & Olufsen Premium Sound 

System се грижи за единствено по 

рода си акустично изживяване.

Маневрен в града, чевръст по 

извънградските пътища, уравновесен 

и спокоен по магистралата – ходовата 

част на новия Audi Q3 покрива изклю-

чително широк спектър от качества. 

Новият SUV се справя отлично с

абсорбирането на 
неравности

не на последно място заради удъл-

женото си междуосие. По желание 

характеристиките на Audi Q3 могат 

да се напасват спрямо ситуацията на 

пътя, състоянието на настилката и 

личните предпочитания на водача с 

помощта на системата Audi drive select. 

Тя предлага общо шест режима – от 

подчертано комфортен през изключи-

телно икономичен до неподправено 

спортен. Задействаният с помощта на 

бутон асистент за движение по наклон 

се предлага като опция и позволява 

автоматично поддържане на предва-

рително зададена скорост. Размерите 

на джантите варират от 17 или съот-

ветно 18 цола в зависимост от избра-

ната версия на екстериора до 20 цола 

за предложенията от Audi Sport GmbH.

Светлините на новия Audi Q3 са 

тесни и се свиват навътре, подобно 

на капка. Те са на разположение в три 

различни изпълнения, всички използ-

ващи LED технология. Като опция се 

предлагат Audi Matrix LED светли-

ни. Тяхното максимално адаптивно 

разпределение на светлинния поток 

не само осигурява по-добро осветя-

ване на пътното платно, но и носи на 

водача повече сигурност и комфорт. 

Едновременно с това динамичните 

мигачи допълнително подчертават 

прогресивната осветителна техноло-

гия – включително и в задната част на 

автомобила.

Новият Audi Q3: 
Талант за всички пътища

Автомобилът е гъвкав в града и 
спокоен по магистралата
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

А
ко хакер иска да осъщест-

ви успешна виртуална 

атака, той трябва да пробие 

защитата на чуждите ком-

пютърни системи, за да се 

добере до съответните ин-

формации. Най-добрата защита, която 

администраторите и потребителите са в 

състояние да осигурят, е да не раз-

пространяват лекомислено личните си 

данни и да пазят информациите, които 

са за вътрешна употреба. Но в повечето 

фирми и предприятия това се оказва 

проблематично. Ето най-често среща-

ните грешки, които се допускат:

1. Несигурни пароли

Най-честата грешка, която хората 

правят, е да използват за парола рож-

дената си дата, името на своя домашен 

любимец или на член от семейството – 

все неща, които един хакер лесно може 

да открие. Сигурните пароли съдържат 

главни и малки букви, цифри и специал-

ни символи. Освен това паролите тряб-

ва да се променят редовно. Друга лоша 

практика е записването на паролите на 

лист хартия и поставянето им на видно 

място край компютъра. Който ползва 

уеб камера, може – без да иска – да ги 

разгласи публично.

2. Една и съща парола за 
различни цели

Някои потребители искат всичко да е 

просто и затова употребяват само една 

парола. Но ако служител на институция 

с високо ниво на сигурност използва 

служебната си парола и за достъп до 

уебсайта на своя спортен или хоби 

клуб, той улеснява хакерите. Особено 

сред по-малките организации и фирми 

сигурността на данните невинаги е 

основен приоритет. Софтуерът не се 

обновява навреме, тъй като компютри-

те често се поддържат от хора, които не 

са професионалисти.

3. Една парола за много 
хора

Често се случва колеги да използват 

заедно една и съща парола за конкрет-

но приложение например. Такива паро-

ли обикновено се съхраняват някъде 

на сървъра, така че всички, които имат 

нужда от тях, да имат лесен достъп. Това 

улеснява онези, които искат да проник-

нат в системата, даже и да не разпола-

гат с администраторски права.

4. Фишинг и спиър 
фишинг

Класическата атака най-често се 

извършва с т.нар. фишинг (phishing) 

мейл. Такива електронни съобщения 

приканват потребителите да отворят 

прикачен файл или да кликнат върху 

линк в интернет, който след това акти-

вира програма за кражба на данни от 

компютъра. Много фишинг мейли се по-

явяват като спам в пощенските кутии и 

са лесноразпознаваеми като такива. Не 

така стоят нещата с т.нар. спиър фишинг 

(spear phishing), наричан още „харпуни-

ране”. При него нападателят си набеляз-

ва конкретен човек и му изпраща мейл, 

който да изглежда правдоподобно. 

Тогава вероятността получателят да го 

отвори е голяма. Подобно нещо пред-

полага добро познаване на жертвата на 

електронната атака.

5. Небрежни системни 
администратори

Знанието е сила! Най-амбициозните 

нападатели се стремят да се сдобият с 

администраторски права, за да кон-

тролират цялата система. Ако веднъж 

успеят да се промъкнат в нея като обик-

новени потребители, те имат достъп 

до вътрешния телефонен указател на 

компанията. От него разбират кой има 

администраторски права. А преглежда-

нето на социалните медии – например 

Facebook – може да им даде данни за 

хобитата на въпросния човек, както 

и за имената на членове на неговото 

семейство или приятели. Оттам нататък 

е вече по-лесно да се извършват пер-

сонализирани атаки, които жертвата 

възприема като приятелски поздрав от 

познат.

6. Пропуски в сигурността, 
които се откриват твърде 

късно

Производителите на софтуер често 

изчакват известно време, преди да из-

лязат публично с информация за даден 

пропуск в сигурността. Най-лошият 

сценарий е, когато този пропуск стане 

известен още преди да е разработена 

съответна поправка.

7. Немарливо инсталиран 
софтуер

Много доставчици на IT услуги са 

принудени да работят под натиск, за 

да пестят време и пари. Когато правят 

настройка на сървъра, те често слагат 

нещо елементарно като първоначална 

парола за достъп – например „1234“  

или „1111”, с идеята комбинацията да 

бъде променена по-късно от адми-

нистратор. Но ако този служител не е 

достатъчно квалифициран, той може и 

да я остави непроменена.

8. Софтуерът не е актуален

Не на последно място: операционна-

та система и всички приложения трябва 

да са актуални, за да бъдат сигурни. 

Антивирусните програми все още са 

важни, но тяхното значение постепенно 

намалява за сметка на сигурността на 

самия софтуер, който би трябвало да 

реагира на подозрителни действия. 

Добрият софтуер открива и прихваща 

вируси и други атаки, дори и ако анти-

вирусната програма не ги е забелязала.

Осем грешки, 
които правим в нета

Спазването на няколко правила 
може да прогони хакери и вируси
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S
amsung обяви две нови 

версии на своите MicroLED 

телевизори (познати в 

близкото минало като 

The Wall). Става дума за 

75-инчов представител и 

исполин с размери от 219 инча.

Samsung Micro LED дисплеите са 

конструирани с индивидуални модули 

от самоизлъчващи Micro LED, съдър-

жащи милиони неорганични червени 

и сини микроскопични LED чипове, 

които предават собствена светлина 

и възпроизвеждат наситени цветове. 

Samsung твърди, че подобни иновации 

спомагат Samsung Micro LED моделите 

да представят картина, която е ненад-

мината по качество спрямо която и да 

е технология за дисплей достъпна на 

пазара.

Любопитен за отбелязване факт е, че 

модулната функционалност на Micro 

LED позволява и създаването на

дисплей с неправилни 
размери

като 9x3, 1x7 или 5x1. Дори и с до-

бавянето на повече модули Samsung 

Micro LED дисплеите могат да се раз-

ширят с цел увеличаване на резолю-

цията – като в същото време запазват 

плътността на пикселите. В допълнение 

Micro LED поддържа всякакъв формат, 

като се започне от 16:9, премине се 

през широколентовите филми 21:9 и 

се стигне до нетрадиционните като 

32:9, и дори 1:1 – отново по думите на 

Samsung, без да се правят компромиси 

с качеството на картината.

Нататък поради факта, че Micro LED 

дисплеите са безпанелни, няма лимит в 

броя на модулите.

Ако трябва да споделим все пак един 

потенциален минус, то той за момента 

е

резолюцията на двата 
модела

Големият шум около най-новите мо-

дели от висок клас на Sony, Panasonic 

и дори Samsung се разрази най-вече 

около 8К резолюцията. В случая обаче 

75-инчовият модел ще предложи стан-

дартна 4К резолюция, докато 219-инчо-

вият звяр – „резолюция над 4К“, без да 

се назовава конкретна цифра.

Според Techradar цената на 75-ин-

човия модел ще бъде над 20 хиляди 

долара. Тази на 219-инчовия над 100 

000 долара...

Samsung пусна телевизор 
исполин – 219 инча

Цената на новата версия вероятно ще е над $100 000

M
icrosoft дава още година 

живот на Windows 7. Гиган-

тът обяви, че ще преус-

танови поддръжката на 

Windows 7 на 14 януари 2020 година. 

Разбира се, ако трябва да сме техни-

чески коректни, големите Windows 

7 ъпдейти бяха преустановени още 

през 2013 година със Service Pack 1.

В общи линии обаче след 14 януари 

следващата година потребителите, 

използващи Windows 7, ще трябва 

или да ъпгрейднат до Windows 10, 

или да се надяват напълно изоста-

вената им операционна система да 

продължи да има съвместимост с 

повечето софтуерни продукти и най-

вече да е защитена срещу хакерски 

и вирус атаки. Последното не сме 

сигурни, че е много вероятно, след 

като инженерите на MS преустановя-

ват работата си по OS-а.

Другата истина е, че Microsoft не 

може да поддържа класически опера-

ционни системи безкрайно.

Подобен анонс обаче ще хване 

неподготвени множество компа-

нии, които не са се възползвали от 

безплатния ъпдейт към Windows 10, 

който MS предоставяше в първата го-

дина след излизането на последната 

операционна система на компанията.

Разбира се, след точно една година 

Windows 7 няма спонтанно да спре да 

„буутва“ – операционната система ще 

продължи да функционира. Ако оба-

че бизнесът ви разчита на сигурнос-

тта, която предоставя MS през равни 

интервали на време чрез ъпдейти, то 

е повече от препоръчително да се за-

мислите за вариант, при който трябва 

да преминете към Windows 10.

Windows 7 – само още 
година живот
Microsoft обяви, че спира поддръжка-
та му от 14 януари 2020 година С

портният гигант Nike пуска 

в продажба първите си са-

мозавързващи баскетболни 

обувки и за да нажежи 

обстановката, компанията загатна 

неочаквана нова функция.

От публикуваното от Nike изобра-

жение самите маратонки не се виж-

дат, но става ясно, че техните връзки 

ще могат да се завързват със смарт-

фон приложение. Тази функционал-

ност ще бъде сериозно подобрение 

спрямо модела HyperAdapt 1.0 от 

2016 г. Първият чифт умни обувки 

нямаха никаква безжична връзка, а 

вместо това използваха физически 

бутони, с които да активират завърз-

ването на връзките.

Друга голяма разлика е в това, че 

новите маратонки ще струват само 

350 долара за разлика от оригинала, 

който струваше цели 720 долара.

Засега това е всичко, което знаем, 

но след броени дни ще разберем как 

изглежда „бъдещето на играта“, както 

Nike амбициозно нарича своя нов 

продукт. И добавя: „Играта нико-

га няма да бъде същата.” Звучи ви 

интригуващо? Ще разберем съвсем 

скоро.

Новите маратонки Nike се 
връзват от смартфона



О
т пухените якета до 

леопардовите щампи – 

нито един от ключовите 

силуети и принтове за 

сезона не е пощаден от 

електриковите нюанси, 

които някога предизвикваха див въз-

торг у феновете на рейв музиката.

Днес Prada ни ги предлага в комби-

нация с туид и неопрен, при Balenciaga 

ги откриваме под формата на плюшени 

поло блузи, обемни палта и аксесоари, а 

Haider Ackermann излиза от готическите 

си сънища със сатенирани костюми и 

неонови чорапогащи.

Последните обсебват и въображение-

то на Tom Ford, при това с екзотичната 

добавка на анималистични принтове, 

докато Balmain и Zinko залагат на ултра-

сексапилните минирокли.

И ако в този момент в мислите ви 

препускат въпроси от рода на „Как да 

го нося това?“ и „Защо ми е?“, помислете 

още и за всички страхове, пречещи ви 

искрено да се позабавлявате с модата, 

съветва EVA и допълва:

“Оставете неоновия демон да ги 

предизвика и ги накарайте да отстъпят 

пред усмивката и доброто ви настро-

ение. А след това, както обещават във 

всяка книжка за самоусъвършенстване, 

ще дойдат нови сили и увереност, нова 

енергия и страст към онова, което до 

момента сте се страхували да си позво-

лявате.”

Електриковият тренд
Неоновата мода превзема палта, блузи и бижута
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З
имата е истинско предизви-

кателство за красотата, но 

с няколко изпитани трика 

трудностите

стават по-малко.

По време на студените 

месеци кожата става особено чувствител-

на, лесно се изсушава и напуква, затова 

правилното гримиране играе много важна 

роля за перфектната форма.

Лека основа

Използването на лека основа за грим ще 

ви осигури безупречен вид и усещането за 

комфорт. При избора й се старайте да избе-

рете продукти с цвят, който да е съобразен 

с тона на деколтето и шията. Така ще съ-

четаете правилно основата с естествения 

цвят на лицето. Използвайте и коректор за 

скриване на несъвършенствата по кожата.

Бронзант за изтънчена 
визия

През зимата се налага да замените 

бронзанта, който използвате през лятото, с 

такъв в по-светъл нюанс. С голяма кръгла 

четка нанесете продукта върху скулите, а 

след това минете отгоре с руж в прасковен 

нюанс. За по-съблазнителна зимна визия 

използвайте сенки за очи в тъмни тонове. 

И още един съвет: стойте далеч от студени-

те цветове, тъй като те създават ефект на 

„измити“ очи.

Устни в червено, 
шоколадово или лилаво

Червилата в червен, шоколадов и лилав 

цвят са абсолютен хит тази зима. Подчер-

тайте красотата на устните си с някой от 

тези цветове, като ги комбинирате със 

сенки в сребристо, златисто или кафяво. 

Зимата не предполага тежък грим и затова 

би било добре да се придържате към 

правилото – „колкото по-малко, толкова 

по-добре“.

Когато кожата е суха от студа, правилното гримиране е важно

3 съвета: Гримът през зимата

Т
я е трендът, който постоянно 

се променя, но никога не изли-

за от мода.

Този сезон очна линия 

обаче не означава прецизна линия. 

Дори и ръката ви да трепне, само 

ще сте в крак с тенденциите, които 

предизвикат твореца в нас с умишле-

но асиметрична, груба и размазана 

очна линия. Разбира се, класическото 

котешко око не си е отишло, но не е в 

този толкова кокетен вариант, колко-

то сме свикнали да го виждаме.

Небрежна очна линия може да се 

открие при: Max Mara, Chloe, Alberta 

Ferreti, Miu Miu, Sonia Rykiel, Zadig & 

Voltaire

„Да нанасяш черна очна линия е 

като да караш колело – практиката е 

това, което го усъвършенства“, смята 

Том Пешу, който е международен 

козметичен директор на YSL Beauty.

Н
яма жена, която да не иска 

лицето й да изглежда по-

младо. ELLE дава няколко 

ценни хитрини, които ще 

помогнат на жените да се сдобият с 

по-младежко излъчване.

Не на тежкия грим

Ако искате да изглеждате по-млади, 

не посягайте към тежките гримове, 

особено към плътния фондьотен. За 

свеж и подмладен вид си правете по-

лек макиаж. Оставете по-драматична-

та визия само за специални поводи.

Прическата е важна

Заложете на коса, прибрана в 

конска опашка. Тази прическа всъщ-

ност подчертава скулите, като опъва 

кожата около очите и придава по-

младежки вид на лицето. Освен това 

конската опашка винаги изгле жда 

добре оформена. Небрежният висок 

кок също е удачно решение.

Използвайте хайлайтър

Освен че той е част от всяка 

грим визия, хайлайтърът придава 

и момичешко излъчване на лицето. 

Нанасяйте го под околоочния контур, 

а за да повдигнете лицето оптически, 

нанесете малко количество и върху 

най-високата точка на скулите.

Устни в неутрален цвят

Червилата в телесен цвят и про-

зрачните гланцове правят устните по-

обемни. Избягвайте тъмните червила, 

които придават строго излъчване и 

състаряват лицето.

Плътни вежди

Веждите играят важна роля в 

излъчването и затова е важно да са 

добре поддържани и красиви. Нищо 

не състарява повече една жена от 

тънките вежди. Разбира се, това не 

означава да не ги скубете, просто го 

правете само там, където е необходи-

мо. Препоръчваме ви да използвате 

и подходящ молив за вежди, с който 

да запълните празните места между 

косъмчетата.

Черната очна линия – 
винаги на мода

По-младежко лице – ето как
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О
т него страдат 

млади и стари, 

мъже и жени. 

То е знак за 

много неразпо-

ложения и чес-

то е свързано с много болка.

Обикновено човек лесно 

може да познае, когато в орга-

низма му има остро възпале-

ние. Например при настинка 

– хремата и високата темпе-

ратура веднага ви показват, 

че вашето тяло не е здраво. 

Всъщност острото възпаление 

е естествен и здравословен 

процес, който помага на орга-

низма да се излекува.

Хроничното възпаление  

обаче няма нищо общо с вре-

менното такова. То се появява, 

когато имунната система е

в постоянна „защитна 

позиция“

В резултат на това тя непре-

къснато освобождава поток от 

вредни химикали, които могат 

да разболеят вашите клетки.

За да си го представите още 

по-ясно, хроничното възпале-

ние е като горски пожар, който 

не се потушава и нанася все 

повече щети.

Последни изследвания 

показват, че хроничното 

възпаление е свързано с много 

съвременни заболявания, 

включително затлъстяване и 

сърдечни заболявания. В до-

пълнение то може да ви накара 

да се чувствате перманентно 

уморени.

Може да си направите 

изследване, с което да изме-

рите нивото на С-реактивния 

протеин – маркер за възпале-

ние. С него има възможност 

да се отчете до каква степен 

възпалението може да „увреди“ 

вашия организъм.

Съществуват обаче и някол-

ко признака, чрез които тя-

лото ви само ви подсказва, че 

всъщност страда от хронично 

възпаление. Ето и кои са те:

Повече мазнини около 

корема

Мастните клетки в областта 

на корема създават възпа-

лителни химикали и колкото 

повече мазнини имате, толкова 

повече вредни химикали ще 

произвеждат те. Ето защо ня-

кои специалисти наричат маз-

нините около зоната на корема 

„разсадник на възпаление“.

Високи нива на кръвната 

захар

Високата кръвна захар уве-

личава броя на възпалителни-

те цитокини (малки клетъчни 

сигнални молекули), циркули-

ращи в кръвта. Тя също така 

повишава нивата на разруши-

телните молекули, наречени 

крайни продукти на гликира-

нето (AGEs), които подпомагат 

възпалението.

Проблеми с храносмила-

нето

Това са газове, диария, 

подуване на корема, запек… 

Всички тези неприятни про-

блеми могат да произтичат от 

болни възпалени черва, които 

са прекалено пропускливи и 

позволяват на токсините да по-

паднат в кръвта. Това е и една 

от основните причини в тялото 

да има хронично възпаление.

Перманентна умора

Възпалените клетки са болни 

клетки, които не успяват да 

произвеждат енергията, от 

която вие се нуждаете, за да се 

чувствате свежи и бодри. В ре-

зултат на това вие се чувствате 

уморени дори в началото на 

деня – след като се събуждате, 

а в следобедните часове вече 

усещате тялото си изтощено.

Кожни проблеми

Това всякакви видове екзе-

ми, псориазис, петна… Тези 

кожни проблеми могат да бъ-

дат външният знак за вътрешни 

болести. Поради тази причина 

има връзка между псориазиса 

и възпалителни състояния, 

проявяващи се вътрешно като 

диабет и сърдечно-съдови 

заболявания.

Алергии

Ако страдате от постоянно 

сълзене на очите или пък 

постоянна хрема, това може да 

се дължи на хронично възпа-

ление.

Подпухнало лице

Подпухналото лице и 

торбичките под очите също 

са често срещан признак за 

вътрешно възпаление, което 

трябва да овладеете.

Заболяване на венците

Този неприятен проблем 

също може да се дължи на 

вътрешно възпаление във 

вашия организъм.

Депресия, тревожност и 

мозъчна мъгла

Възпалението може да се 

отрази на химичните процеси 

в мозъка, предизвиквайки 

промени в начина, по който 

мислите и се чувствате.

Ако имате някои от тези 

здравословни проблеми, 

сочещи вътрешно възпаление, 

добрата новина е, че можете да 

го овладеете. Тайната на успеха 

се крие в някои промени, свър-

зани с вашия начин на живот.

Започнете с премахването на 

всички възпалителни храни от 

вашето меню, като например 

тези, богати на захар. Вместо 

това наблегнете на хранене с 

по-чисти белтъчини, зеленчуци 

и здравословни мазнини.

Упражнявайте се редовно. 

Не забравяйте, че физическата 

активност е изключително ва-

жна за цялостното ви здраве.

Спете достатъчно време (ми-

нимум 7-8 часа за денонощие).

Намерете начин да релак-

сирате не само тялото си, но и 

своя ум.

Възпалението – 10 признака, 
че е хронично
Ако трябва, променете начина си на хранене и спортувайте
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В
одата е най-бързо 

действащото и 

най-лесно достъп-

но лекарство от 

всички познати 

ни до момента. В 

повечето случаи на хронични 

болести хидратирането е ос-

новна загриженост на лечите-

ля, но рядко попада в радара 

на лекаря.

Хидратирането на обезвод-

неното тяло отнема около 40 

дни, ако процесът се изпълня-

ва прецизно и нужното коли-

чество вода се приема всеки 

ден, без прекъсване. Лечения, 

приложени върху тяло, което 

е обезводнено, не могат да 

допринесат до очакваните мак-

симално добри резултати, тъй 

като липсата на вода забавя 

процесите в тялото.

Основните функции на 

водата на клетъчно ниво са да 

поддържа стабилна клетъчна 

среда както вътре в клетката, 

така и извън нея, позволявайки 

усвояването на достатъчно ко-

личество хранителни вещества 

под формата на минерали и 

соли и спомагане за елимини-

рането на

токсични отпадъци 
от клетката

С помощта на водата нашето 

тяло поддържа нужната телес-

на температура и оптимално 

количество течност в ставите.

Водата, която няма вкус, 

аромат и цвят, е тази, която 

преминава през тялото, без да 

има нужда от храносмилане, 

директно отива в стомаш-

но-чревния тракт и оттам се 

изтегля в тялото.

За да ни дари с оптималните 

си качества, водата, която кон-

сумираме, трябва да бъде чиста 

и да снабдява тялото с нужните 

електролити.

Поради съвременните еколо-

гични условия трябва да сме 

сигурни, че изворът, от който 

си наливаме животворната 

течност, е сертифициран или 

че някой прави тестове на тази 

вода и гарантира питейността 

й. Изворната вода съдържа 

множество микроорганизми, 

които при чиста вода са с 

благотворни влияния върху 

човека.

Видовете вода могат да се 

ползват при различни условия, 

така че да се извлече

максимална полза от 
качествата им

За да разграничим предим-

ствата на видовете минерални 

води, ще ги разделим на ниско- 

и високоминерализирани. 

Нискоминерализираните 

води съдържат максимум 500 

mg/l разтворими частици (на 

английски се използва ppm или 

parts per million 1 ppm = 1 mg/

liter) и са подходящи за всеки-

дневна консумация в големи 

количества. Те са подходящи 

при спортуване, пътуване и по-

сещение на събития като кон-

церти, лекции и т. н. Този вид 

води не ни карат да се чувст-

ваме жадни. Да, точно така, 

жадни. Тези води са подходящи 

в случаи на стомашно-чревни, 

бъбречни, жлъчни и черно-

дробни заболявания. Минерал-

ни води с ниско съдържание на 

флуор (F) са подходящи за кон-

сумация както от възрастни, 

така и от деца. Те са по-пивки 

и леки за усвояване от органи-

зма. Пример за този вид води е 

„Evian“ с 300-330 ppm.

Водите с високо 
съдържание на 

минерали

като „San Pellegrino“ с ppm от 

930 mg/l имат различна употре-

ба. Поради високата си минера-

лизация те не се препоръчват 

за всекидневна употреба, или 

поне не в големи количества. 

Някои от тези води имат много 

високо съдържание на содиум, 

което предизвиква жажда при 

употребата им. Този тип води 

не се препоръчват за използ-

ване по време на спортуване 

и трябва да се използват след 

консултацията с лекар при 

случаи на горепосочените 

заболявания.

Дълбочината на водния 

източник не е гаранция за 

по-богато съдържание на 

разтворимите минерални 

единици във водата. Напри-

мер „San Pellegrino“ се добива 

от дълбочина 396 метра и е 

с ppm 930mg/l, а минерална 

вода „Велинград“ се добива от 

дълбочина 1100 метра и има 

обща минерализация само 

195mg/l. Поради високото си 

минерално съдържание „San 

Pellegrino“ е с киселинност pH 

7.3 (при водозахващането), а 

минерална вода „Велинград“ е 

с pH 9.20.

Количеството нискоминера-

лизирана вода, която трябва да 

пием, зависи от начина ни на 

живот. Колкото повече стиму-

лиращи напитки приемаме,

толкова повече вода 
трябва да пием

Обикновено съотношението 

е 1:2 в полза на водата.

Водата, която трябва да 

приемаме всекидневно, се 

изчислява, като разделите те-

глото си в паунди на 70. Така ще 

получите количеството литри, 

което трябва да приемате през 

деня.

Също така можете да умно-

жите теглото си в килограми 

по 0.033 и да получите литрите 

вода на ден.

Различните формули дават 

приблизително еднакви ре-

зултати. Те са само ориентир 

за дневното количество вода, 

което трябва да изпиваме.

Водата – най-бързото и 
достъпно лекарство
Какви са видовете минерална вода и как трябва да се пие

МАРИЯ ТАНЕВА
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ОВЕН
Тpябва да спазвате златната 

среда - край-
ностите 
вредят на 
авторитета ви. 
Добре е да се 
заемете с ру-
тинната си ра-

бота. През почивните дни всичко 
ще дойде на местата си. Доверете 
се на хода на събитията.

ТЕЛЕЦ
Благоприятно време за профе-

сионални постижения. Усилията 
ви ще дадат завидни резултати, 
което ще доведе до трайни поло-
жителни последици за вас. Запа-

зете неутрал-
на позиция, 
ако станете 
участник в 
спор. През по-
чивните дни 
направете 

всичко, за да възстановите хар-
монията в отношенията у дома.

БЛИЗНАЦИ
Обърнете внимание на здра-

вето си. Посъветвайте се как да 
промените режима си на хранене 

и движение. 
В личен план 
може да 
ангажирате 
и партньора 
си в това ви 
начинание. 

Бъдете последователни и не се 
колебайте да си създадете нови 
полезни навици.

PАК
Ще получите пpизнание от упо-

ритата си работа. Това означава, 
че заслужавате малко почивка. 
Помислете къде бихте могли да 

отидете през 
уикенда, за да 
си подарите 
по-различно 
преживяване. 
В личен план 
нещата се раз-

виват интензивно. Не се изненад-
вайте от претенциите на партньо-
ра ви, а проявете разбирате.

ЛЪВ
Намалете темпото. Време е 

да обърнете 
повече внима-
ние на личния 
си живот и 
да оставите 
другите да 
се доказват в 

офиса. Защо да не си направите 
един втори меден месец с поло-
винката ви?

ДЕВА
Обърнете повече внимание на 

бюджета си. Помислете добре с 
какво бихте искали да се сдоби-
ете, но не се хвърляйте веднага. 

Направете 
си план на 
разходите. Не 
забравяйте, че 
сме в зимен се-
зон и сметките 

нарастват. При добро планиране 
към пролетта ще може да осъ-
ществите мечтите си.

ВЕЗНИ
На преден план ще излязат 

философските аспекти от живота. 
Това не означава да се затваря-

те в себе си. Със сигурност има 
хора, които имат същите про-

блеми като вас. 
Щом веднъж 
сте осъзнали 
проблема си - 
много е кра-
тък пътят към 

неговото разрешаване. Добро 
време за служебни преговори. В 
личен план не създавайте сами 
конфликтни ситуации.

СКОPПИОН
Положителните ви мисли ще са 

двигателят, който ще спомогне в 
живота ви да се появят нужните 
ви хора и добрите събития. Ако 

сте скептични 
към всекиго 
и всички, 
едва ли бихте 
могли да 
постигнете 

мечтаното. Добронамереността 
е това, което ще ви вдъхнови за 
нови постижения и за промяната, 
която ви е нужна. Не занемаря-
вайте здравето си.

СТPЕЛЕЦ
Трябва ви тактика, която да ви 

помогне да преодолеете слу-
жебните препятствия по пътя си. 

Сега всяко ваше 
действие трябва 
да бъде внима-
телно преме-
рено. Емоциите 
сега нямат място 

за изяви нитов личен, нито в 
професионален план. Почивните 
дни са възможност да претвори-
те вашите идеи, свързани с вида 
на дома ви.

КОЗИPОГ
Ще имате шанс за ново начало. 

За целта ще трябва да се раздели-
те с предразсъдъците и стереоти-

пите. Подобрете 
отношения, 
които изискват 
по-високо ниво. 
В края на работ-
ната седмица ви 

очаква успешна командировка. 
През почивните дни не забравяй-
те за близките си. Посветете се на 
семейството.

ВОДОЛЕЙ
Стегнете се. От вас ще се изис-

ква максимална мобилизация на 
психически и физически сили. 

Най-важното е 
енергията ви да 
е конструктивна. 
Сега имате нужда 
да създавате, а 
не да рушите. 

Плодотворните ви действия сега 
ще се окажат решаващи за благо-
състоянието ви пред следващите 
седмици и месеци.

PИБИ
Добре е да сте реалисти. Имате 

много амбиции, но силите и вре-
мето ви са ограничени. Подре-
дете приоритетите и следвайте 
предварително утвърден график. 
Така ще ви е много по-лесно. 

Освен това не 
бягайте от труд-
ните въпроси за 
решаване. Ще се 
изненадате кол-
ко бързо и лесно 
ще се разреши 

това, което ви притеснява най-
силно.

Астрологическа прогноза за 
18-24 януари 2019 г.
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ , Зипкод 60056
Предлагам помощ в домакинството. По-
чистване, готвене, грижа за деца - всичко 
за което не Ви достига време. Всички до-
макински задължения съобразени с Ва-
шият график. Имам предишен опит. Тел.
за контакт 7735101992 №15764

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001
Диспечер с опит търси работа. Нами-
рам се в България..Fluent in English and 
Russian. : +359-876-511-784 или Viber 
+359876511784 №15767

ОЗВУЧАВАМ РЕКЛАМИ 
Цена US$ , Зипкод
Търся работа дистанционно за озвуча-
ване на рекламни клипове.Благодаря за 
вниманието.Успех. 0895229972 №15780

ТЪРСЯ РАБОТА В ОФИС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564
Търся работа в 
строителството,автосервиз или офис. 
Отворен за всякакви възможности. До-
сегашен опит над 10г. като Sales Manager 
в международни компании в България.
Отскоро в САЩ,с документи. 5716999103 
№15783

DISPATCH FROM BG
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001
Диспечер с опит търси работа. Нами-

рам се в България.Fluent in English and 
Russian. : +359-876-511-784 или Viber 
+359876511784 №15784

ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005
Търся да гледам дете в моя дом,почасово 
или целодневно.Живея в Arlington 
Heights,IL.Предлагам домашно приготве-
на храна,ежедневни разходки и занима-
ния .При нужда и интерес моля позвъне-
те на тел.224 253 9524. №15787

CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60631
Предлагам работа за pick up/Delivery 
Volvo 2016 Automatic,Постоянна работа 
, средно 3000 на седмица. Заплащане .60 
цента Телефон 757-338-6477 №15750

HAZMAT DRIVER NEEDED
Цена US$ 0.60, Зипкод 60005
Looking for a driver for 2019 Volvo I shift 
with hazmat endorsement and minimum 
experience needed. All miles paid at 0.60c/
mi .Weekly approx 3000 mi.Flexible drivers 
schedule. Mostly mid west and south runs. 
Friendly and experienced dispatch. You 
will not regret to call. Please do at 414 702 
4349..Tiho №15752

CDL CLASS A
Цена US$ , Зипкод 60564
Транспортна компания набира шофьо-

ри Class A на дълги дистанции в 48 щата. 
Изисквания: 14 дни на работа и 2 години 
опит на позицията .Предлагаме $1500 на 
седмица и директ депозит. За повече ин-
формация Васко 6307799945 №15757

CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60068
CDL Driver добро заплащане,коректно 
отношение 2244270455 №15732

ШОФЬОР ЗА СУХИ ТОВАРИ
Цена US$ 0.60, Зипкод 60005
Диспечър търси шофьор за сухи товари. 
Има и опция за закупуване на камиона, 
който е автоматик с APU. Обадете се на 
2242539434 №15739

DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60056
Транспортна компания търси 
DISPATCHER. Говорене на български & 
English е задължително. Изисква се общ 
опит за работа с компютър. Други езици 
са от голям плюс. Моля обадете се на 847 
668 0373 №15741

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
ТРАНСПОРТНА ФИРМА НАМИРАЩА СЕ 
В WOOD DALE IL ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ 
SAFETY MANAGER НА ПЪЛЕН РАБОТЕН 
ДЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА 630.948.4547 
№15702

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
Търся CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 цента на 
миля (пълни и празни) 3000-4000 мили 
на седмица, бонус след 6 месеца ($2000) 
Може и без опит (Обучавам)773-946-3517 
№15705

SAFETY ASSISTANT
Цена US$ , Зипкод 60007
We are looking to hire a motivated and 
hard working safety assistant. Experience 
in the transportation industry is a plus but 
not mandatory, English is a must! For more 
information please e-mail your resume 
to information@cellexconsultinggroup.
com or contact our offi  ce 224-404-6114. 
№15710

CDL DRIVER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60181
Търся OTR шофьор за Volvo камион 

без log book Looking for CDL driver for 
Volvo,no electronic log book, over the road 
6309652001 №15711

ОБЩ РАБОТНИК
Цена US$ 10.00, Зипкод 60160
Търся мъж за обща работа без англий-
скик на открито в Melrose Park. Работата 
не е тежка, но трябва да може да вди-
га поне 40 кг понякога. Заплащането е 
между 10-12 долара на час Обадете се на 
3125179163 №15714

ТЪРСЯ ШОФЬОР КЛАС С
Цена US$ , Зипкод 60007
Търся шофьор за малък камион с клас 
“С”. Ако Вашият CDL изтича и не можете 
да го подновите, все още може да изка-
рате клас С. Нужен е шофьорски опит, 
мога да помогна за изкарването на клас 
С. 8477499161 №15692

ЧИСТАЧКА ЗА ОФИС
Цена US$ , Зипкод 60007
Търся жена за почистване на офис в Елк 
Грове, сряда и уикенд. За повече инфо: 
847-312-3672 №15701

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
Tранспортна фирма намираща се в Wood 
Dale , IL търси да назначи Safety manager 
на пълен работен ден. За повече ин-
формация моля свържете се с нас на 
630.948.4547 №15702

DRY VAN ШОФЬОР
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Търсим шофьор на ТИР за работа от по-
неделник до петък (dry van) Заплащане 
всяка седмица без никакви удръжки 
$300 на ден 708-953-9035 Вера №15704

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
Търся CDL hazmat drivers ,0.65 цента на 
миля (пълни и празни) 3000-4000 мили 
на седмица, бонус след 6 месеца ($2000) 
Може и без опит (Обучавам)773-946-3517 
7739463517 №15705

HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60010
Trucking company is hiring Truck Drivers for 
OTR New 2019 Volvo and 2020 Kenworth 
trucks available and 2019 Dry vans Min 3 
years experience OTR for more info call 773-
580-4032 №15663

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60007
Owner Operators wanted.Are you ready 
for more freight, more miles and more top-
earning opportunities.Please call us for 
more details. 3127097973 №15638

CDL DRIVER W/ HAZMAT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068
Търся шофьор с HazMat за 2017 Volvo 
с I Shift. Ще прави по 3000 miles weekly, 
$0.70 CPM. Плащат се всички мили, stops, 
detentions и Safety Bonus. Cell: 224-659-
1690 №15630

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 30518
Looking for Owner Operators only.Clean 
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел.: 224-600-1550

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

СЕРВИТЬОРКИ И БАРМАНИ
Цена US$ , Зипкод
Newly opened Balkan style restaurant is 
looking for waitresses and bartenders on 
full and part-time. Please call 773-344-
6317 №15604

CLEANING SERVICE
Цена US$ , Зипкод 60634
Фирма за почистване на къщи търси 
да наеме на full time жена. работи се 5 
дни в седмицата.Пон- Пет. За предпо-
читане е кандидата да живее в района 
на Belmont- Lawrance Ave & Naraganset 
- Central Ave. не е необходима кола ако 
живеете в този район, ние ще ви караме 
от/до работа. Необходим е личен транс-
порт ако живеете по-далеч. Плащаме 
добре. Необходими са минимални по-
знания по английски. Тел.: 773-802-5501 
№15725

РАБОТА В СЕРВИЗ
Цена US$ , Зипкод 60007
Предлагам работа в сервиз за мъж до 
55 г. За информация пишете на емаил: 
dvametaltd@gmail.com или на тел: 224-
577-8217 Димитър №15731

OFFICE ASSISTANT NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60160
Busy tractor trailer repair shop seeking a 
full-time offi  ce assistant. Duties include 
fi ling, answering phones, Quick Books, 
Excel, and other projects as assigned. Must 
be computer literate, organized, have 
attention to detail and speak Bulgarian. 
Please call 708-223-0984, Elena P., or 
Roxanna. №15602

Local CDL 
class A
Цена US$ 
, Зипкод 
60194
CTG Inc is 
looking for 
a CDL class 
A drivers 
to fi ll up a 
local driving 
positions out of Naperville IL. • $1000 
sign on bonus • Make $65,000 - $85,000 
per year • Be home every night • 45 - 65 
hours a week • No Containers • At least 1 
year verifi able experience • Clean driving 
record. For more info call: 773-789-7236 
№15734
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driving record. Direct deposit every Friday. 
All 48 states. For details call 4045132422. 
№15605

ДЕТСКИ АНИМАТОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202
ART splash ME търси да назначи атис-
тичен екип от момичета и момчета за 
почасова работа като детски аниматор 
за рождени дни и партита. Изисквания 
- добра комуникативност с деца, орга-
низиране на игри и креативност. С пре-
димство са кандидатите с опит и личен 
автомобил. (224)408-0045 - Julia №15584

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ
Цена US$ , Зипкод 60008
Почистваща компания търси да назначи 
жени за почистване на домове.Телефон 
за контакти 224-425-2197 №15564

МЕХАНИК НА КАМИОНИ
Цена US$ , Зипкод 60191
Транспортна компания със собствен 
сервиз в Wood Dale, IL търси да назначи 
механик на камиони и трейлъри. Oпит 
не е необходим, но е препоръчителен. За 
повече информация, моля обадете се на 
630-948-4547 ext.601 №15545

CDL DRIVERS VOLVO
Цена US$ 0.00, Зипкод 60181
Предлагам работа за CDL class A шофьо-
ри VOLVO без електронен лог, заплащане 
от $0.60 на миля/Looking for CDL class A 
driver for VOLVO -no log book, over the 
road with $0.60 per mile. CALL 6309652001 
6309652001 №15511

TRUCK DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047
Trucking Company Needs CDL Truck Drivers 
REGIONAL OR OVER THE ROAD Weekends 
home avail 7735804032 №15521

HIRING MECHANICS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60101
Repair shop located in Addison,IL Hiring 
full time Mechanics and Diesel Mechanics.
We repair trucks,trailers and cars.Friendly 
work environment and good pay.If you 
want to be a part of a Great team,please 
call 224 623 2446 or 773 732 6604.We also 
speak Bulgarian and Turkish. №15489

CDL CLASS A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Търся шофьор за камион Volvo 2016 от 
понеделник до петък Midwest South 
Southwest товари 0.57$ на миля всички 
мили платени 6303637787 №15497

RESTAURANT HIRING
Цена US$ , Зипкод
Hubs Restaurant located at 3727 Dempster 
str, Skokie, IL is looking to fi ll a delivery 
driver position and a cashier position. 
Please come in to fi ll out an application and 
talk to the hiring manager. Call us at 847-
677-7695 №15429

COAST TO COAST

AAA
Цена US$ , Зипкод 60005
A trucking company is seeking to contract 
with experienced independent owner 
operators(IOO) in the Chicagoland. We 
contract IOOs with all types of vehicles and 
equipment.We off er expedited, dry and 
refrigerated freight.Great pay. Please call us 
for more details. 3127097973 №15639

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод

Транспортна фирма набира owner 
operators за регионални и OTR курсове. 
Добро и коректно заплащане. Моля оба-
дете се на 312 709 7973 №15649

OWNER OPERATORS CDL
Цена US$ , Зипкод
Транспортна компания набира контрак-
тори с hazmat и tanker endorsements. 
Бързо и добро заплащане. Коректно от-
ношение. Лесни за работене ELD’s. Моля 
обадете се на 312 709 7973 за повече ин-
формация №15650

HOUSEKEEPERS
Цена US$ 10.50, Зипкод 17109
Нужни са housekeepers в Pennsylvania по-
магаме с жилище 3039748716 3039748716 
№15609

EНЕРГИЧНА ПОМОЩНИЦА
Цена US$ 18.00, Зипкод 171110
Необходима е млaда и eнергична помощ-
ница за управлението на few companies 
in Pennsylvania $18 per hour 3039748716 
№15612

TERMINAL DO TERMINAL
Цена US$ , Зипкод 60016
Набираме шофьори за работа от терми-
нал до терминал. Повечето курсове са 
WEST,SOUTH. Предлагаме коретни отно-
шения и възможност за steady курсове. 
7737470875 №15517

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
Малка компания търси Owner Operators 
със собствен трейлър! Midwest; 24/7 
Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Леки товари; Постоянни курсове! Чек 
всеки петък! Коректно отношение! 
8476659273 №15778

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
ТЪРСИШ НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? 
**********Тел. 847-665-9273 ************ 
24/7 Диспеч * Регионална работа * Леки 
товари * Fuel Discounts – 70 цента на га-
лон 8476659273 №15779

DEDICATED RUNS !CDL-A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527
Transportation company is hiring Class A 
CDL drivers for regional dedicated runs. 
Terminal location is in Gary,IN ( 35 min from 
Chicago) Available 5-6 days dedicated runs.
Same place everyday. Home daily! Average 
weekly check $1400 Please contact : 773-
398-7136 №15785

ГЛЕДА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090
Гледам деца в моя или във вашият дом. 
Имам дългогодишен опит. Живея в 
Wheeling IL. Тел.за котакти 872 484 3052 
№15721

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171
Гледам деца в моят дом в River Grove.Пред-
лагам домашна вкусна храна,занимания 
и следобеден сън.Информация на теле-

фон 7739712024 №15697

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60074
Търся работа като детегледачка. Живея в 
района на Палатайн. За повече информа-
ция 224-324-0655 №15626

ПРАВЯ НОВИ BROKER
Цена US$ 30.00, Зипкод 34652
правя нови broker set up za trucking 
companii 7278355206 №15502

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 34652
TRUCKING DISPATCHER dry van, reefer. 
fl at bed, car hauler, 3% Nick 7278355206 
№15503

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

1 BED MT.PROSPECT
Цена US$ , Зипкод 60005
Под наем: едностаен сутерен Mt Prospect. 
Ток, отопление, вода, пералня +, кабелна 
TV, интернет – включени. Shopping plaza; 
Mt Prospect център; Metra rара. Tel. 847-
942-8242, 847-259-2991 №15766

APARTMENT FOR RENT
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005
Renovated 2 bedroom 2 bathroom 
apartment in most desirable part of 
Arlington Heights. Everything included in 
the rent (heat, cooking gas, water, garbage), 
new carpet, new paint, new vanities, 
Prospect High School, close to downtown 
and stores. For more information call 847-
644-8952. №15777

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018
Стая под наем в Des Plaines, в близост 
до Малинчо за шофьор. $450/на месец 
включва интернет, ток и газ. За контакт: 
773-209-1813 №15744

СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$ , Зипкод 60016
обзаведена стая под наем за жена в 
къща Des Plaines за контакт: 847 609-3535 
№15751

FOR RENT
Цена US$ 1,350.00
Зипкод 60007, Completely renovated 
2bedroom, 2bathroom apartment available 
for RENT in Buff alo Grove. Heat, water, 
garbage included in the rent. For more 
information call 773 996 8900 №15759

FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
2 bdr apartment available for RENT in 
downtown Elk Grove Village. Everything 
brand new - kitchen, bathrooms, windows, 
fl ooring, painting etc. For more information 
call 773 996 8900. №15760

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018
Стая под наем в Des Plaines, в близост до 
Малинчо. $450/на несец включва интер-
нет, ток и газ. За контакт: 773-209-1813 
№15742

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ 4.50, Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен ап. 
на II ет. в Шилер Парк.Наема е $450+ел.
ток.Задължителен депозит от $450 
тел.7737042622 №15707

ЕТАЖ ПОД НАЕМ/АДИСЪН
Цена US$ 650, Зипкод 60101
Уютен приземен етаж от къща с голяма 
стая и самостоятелна баня. На етажа има 
отделен вход и перално помещение. В 
наема се включват консумативи, интер-
нет и едно парко място. Предпочитаме 

жена или двойка. Имаме куче. $700-850. 
+17738292393 №15713

HOFFMAN ESTATES
Цена US$ 600.00, Зипкод 60169
Стая от апартамент в Hoff man 
Estates,всичко включено в наема 
8478046160 №15715

ПОД НАЕМ
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016
За жена,обзаведена стая ,самостоятелна 
баня и всички консумативи включени. 
Condomonium -Des Plaines на границата 
със Park Ridge. за контакт: 224 659-0357 
№15717

2 BED FOR RENT
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60007
2 bedroom apartment in downtown Elk 
Grove Village! Brand new everything! Heat, 
cooking gas, water, garbage included in the 
rent. For more information please call 773 
996 8900 №15642

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен в Ши-
лер Парк от 01Март19г.Наема е $ 450+ел.
ток+нет,депозит $450тел. 7737042622 
№15629

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за едностаен в 
Шилер Парк Наем $ 425 + ел. ток + депо-
зит, тел: 18473122511 №15631

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634
Давам стая под наем във високо мазе. 
$370 с всичко включено. Chicago - 
Belmont/Naragansent 7734252700 
№15588

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
Давам под наем едностаен апартамент 
(1bdr.) в ADDISON IL. Подовото отопление 
и готварската печка са на газ и са вклю-
чени в наема. tel. 347-543-6879 №15565

ДАВАМ ПОД НАЕМ
Цена US$ , Зипкод 60656
Давам под наем едностаен апартамент 
(1bdr.) в ADDISON IL. Подовото отопление 
и готварската печка са на газ и са вклю-
чени в наема. tel. 347-543-6879 №15567

APARTMENT FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007
Renovated 2 bedroom apartment in 
most desirable part of Arlington Heights. 
Everything included in the rent (heat, 
central air, water, garbage). John Hersey 
High School! Available as of December 
15th. For more information call 773 996 
8900 №15487

СТАЯ В ЧИКАГО

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

FULL TIME IN TRUCKING COMPANY
Цена US$ , Зипкод 60160
VV Logistic Solutions in Melrose Park is now 
looking to fi ll multiple positions within the 
organization. If you have experience in the 
transportation industry, we are looking for 
you. The following departments currently 
have positions available ready to fi ll: - 
Safety (ELD Experience and Knowledge 
of HOS helpful) - Billing Clerk - Fleet 
Maintenance Clerk - Dispatcher Positions 
- Experienced Diesel Mechanics and Shop 
Assistants - OTR Drivers (Clean MVR and 
2 Years OTR Experience Needed) Please 
submit your resume/qualifi cation for 
immediate consideration OR CALL 708-
223-0984, Recruiting. №15603

Шофьори Class A
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Транспортна компания набира шофьо-
ри Class A на дълги дистанции в 48 щата. 
Заплащането е за заработена седмица, с 
възмойност да се заработят до $2000.00 
и да станете собственик на камион. За 
повече подробности - тел 847-350-7070. 
№15768

ШОФЬОРИ CDL Class А
Цена US$ , Зипкод 60126
Търсим шофьори с CDL Class A, с пре-
поръчителен Hazmat и/или Tanker 
Endorsement. Заплащат се всички мили 
- пълни/празни. Цена на миля първона-
чално е 60 цента, ако имате опит директ-
но 70 цента. Включени бонуси - бонус 
за рестарт на пътя, бонус за добър DOT 
инспекшън. Платени са екстра стоповете 
- $50, платени детеншъни. Бонус за по-
кратки курсове. За повече информация 
773-822-9974 или 224-386-4103 №15770

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60160
Стая под наем от къща в Мелрос парк 
Nort/25 ave.Подходяща локация за шо-
фьори на камиони .Наемът е$400+газ и 
ток. /около $30-$40/Общо ползване на 
хол и кухня с другите квартиранти.Пе-
ралня и сушилня без кодари.Вез съжи-
телство с хазаи.Ще бъде свободна от 1ви 
февруари 7733879465 №15632

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от.напълно обзаве-
ден приземен етаж за един или два 
месеца.$400 със включени всички 
консумативи+безплатен интернет и пе-
ралня 7733879465 №15722

3 BDR TOWNHOUSE
Цена US$ 1500, Зипкод 60172
Давам под наем 3 bdroom, 3 bathrooms 
townhouse в Roselle, central air, central 
heat, 2 parking spots, хубави училища, 
близо до Метра и магистрали I290, I355, 
след основен ремонт, Наем: $1,500 на 
месец. Tel.: 312-493-5471 оставете съоб-
щение. №15723

А п а е т а м е н т 
2Bed2Bath
Цена US$ 1,350.00, Зи-
пкод 60008
Давам под наем го-
лям двустаен апар-
тамент (1000 sqft) 
Адрес 3275 Kirchoff  
Rd, Rolling Meadows 
Zip 6008. 2 спални, 2 
бани, пералня и су-
шилня в апарамента, 
stainelss steal уреди в кухнята, джакузи, 
фитнес басейн. $1350/месец. Телефон 
22482916898 №15706



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

Цена US$ 480.00, Зипкод 60634
Давам стая под наем в Чикаго (Belmont 
и NAragansent). US$ 480 на месец, всич-
ки разходи са включени 7734252700 
№15501

2 BEDROOM FOR RENT
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60195
Давам под наем $1200 - 2 bedroom 
with 1.5 bathroom apartment в района 
на Pavilion. Cumberland and Foster Ave. 
На една спирка от летището с Blue line. 
Бърза връзка с I-90 and I-294. Топлото е 
включено в цената на наема. 224-595-
2552 №15458

ЕТАЖ ОТ КЪЩА
Цена US$ , Зипкод 60641
Дава се етаж от къща под наем в Чика-
го близо до Belmont и Central. 2 спални, 
хол, кухня, баня/тоалетна. 773-283-8276 
след обед №15181

COAST TO COAST

КЪЩА В ХАРИСБЪР
Цена US$ , Зипкод 17104
Даваме под наем къща в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15610

ROOM
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104
Даваме под наем room в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 
№15611

ИМОТИ 
Търся под наем

SOMEWHERE ELSE

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173
СТАЯ под наем в таунхаус .SCHAUMBURG- 
mecham /higins-всичко включено -лукс 
спешно. ЗА ровече информация тел.708 
769 3578 №15573

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

FOR SALE
Цена US$ 324,900.00, Зипкод 60007
Completely remodeled 4bdr 2bth single 
family house in Elk Grove Village available 
for Sale. Everything brand new - roof, 
siding, windows, electrical, plumbing, 
kitchen, bathrooms, fl ooring, painting etc. 
For more information call 773 996 8900 
Sylvia №15761

HOUSE FOR SALE
Цена US$ 269,900.00, Зипкод 60007
5 bedroom 2 bathroom completely 
renovated single family house for sale 
in Streamwood. Everything brand new. 
For more information call 773 996 8900. 
№15762

ЖИЛИЩЕ С НИСКИ ТАКСИ
Цена US$ 120000, Зипкод 60008
Продава се ремонтиран двустаен апар-
тамент с една баня в Rolling Meadows. 
Жилището е на два етажа. Годишните 
такси са под $400, а месечната вноска за 
асоциацията е $300 и включва отопле-
ние и вода. Отделно се плаща само ток. 
Невероятна възможност за всеки ново-
домец. 8478452791 №15763

EXTERIOR SERVICE
Цена US$ , Зипкод 60056
Exterior service for houses, siding,roofi ng, 
windows and doors 8478096144 №15724

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 8650 Chicago ave, Village 
of Lakewood. Sat, Dec 8 · 12pm - 2pm. 
Тел: 847-854-8094 Къща след основен 
ремонт. 2 спални, баня, хол, кухня, пе-
рално. В близост огромно езеро и плаж. 
САМО $137,900. Защо да плащате $1200 
за наем, когато МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В 
СОБСТВЕНА КЪЩА САМО ЗА $740 на ме-
сец. 8478548094 №15589

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 7421 Chippewa dr, Wonder 
Lake. Sat, Dec 8 · 12pm - 1pm. Къща след 
пълен ремонт. 2 спални, 1 баня. В бли-

зост красиво езеро. САМО $126,900. От-
ворена за посещение на 9-ти декември 
(неделя) от 12 до 13 часа. Тел: 847-854-
8094. 8478548094 №15590

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ 127,900, Зипкод
OPEN HOUSE: 7704 S Oak St. Wonder Lake. 
San, Dec 9 · 1pm - 2pm. Къща след ремонт. 
Всичко ново. Красиво място! На минути 
от езерото и плажа, обяд с лодка. САМО 
$127,900. Трябва да видите! ОТВОРЕНА 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти декември (не-
деля) от 13 до 14 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15591

ПРОДАВА СЕ КЪЩА
Цена US$ , Зипкод 
Защо да плащате $1000 за наем, когато 
МОЖЕ ДА ЖИВЕЕТЕ В СОБСТВЕНА КЪЩА 
САМО ЗА $740 на месец. Crystal Lake. 
Тих, спокоен квартал. След основен ре-
монт. 2 спални, баня, хол, кухня, перал-
но. В близост огромно езеро и плаж. 
САМО $137,900. OPEN HOUSE Sun, Nov 
18 · 12:00am - 2:00pm. Тел: 847-854-8094 
№15484

SOMEWHERE ELSE

ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Цена US$ 0.00, Зипкод 
Екоимоти предлага за продажба 3-стаен 
апартамент в кв. Лозенец на бул. Свети 
Наум, с площ 85кв.м. Състои се от отдел-
на кухня, просторен хол, две спални, 
баня с тоалетна. Цена: 170 000 Euro. Тел. 
за контакт: +359897463810-Георгиева 
№15776

ИМОТИ 
Купувам

Chicago + suburbs

КУПУВАМ ИМОТИ В BG
Цена US$ , Зипкод
Екоимоти търси да закупи за свои кли-
енти апартаменти и магазини в София. 
0893669881 №15771

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

HOME DAYCARE
Цена US$ , Зипкод 60707
DCFS licensed Home Daycare has opening 
for international group of kids 6 weeks 
-12 years old.The provider is with Master 
degree in Education. Former English 
teacher in Bulgaria.Speaks English, 
Bulgarian, Turkish and Rossian fl uently. 
7087763357 №15782

FREE PORTRAITSESSION
Цена US$ , Зипкод 60515
We will create the best buisness portrait 
you ever had or you don’t own us anything! 
Your location or our Studio in Downers 
Grove. To schedule appointment please 
call Paul at 630-401-2938 or visit www.
beitel2043.com 6304012938 №15745

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005
Гледам дечица в моя дом .Живея в 
Arlington Heights , IL.Предлагам домаш-
но приготвена храна , ежедневни раз-
ходки и занимания . Имам опит и препо-
ръки . Ако имате нужда от някой , който 
да се грижи за детето ви , моля позвъне-
те на тел. 224 253 9524-Милена . №15738

МАНИКЮР
Цена US$ 15.00, Зипкод 60195
Гел,гел лак ,изграждане,декорация. Кра-
сиво и изгодно. Миглена 224 423 4245 
№15740

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090
Гледам деца в моя или във вашият дом. 
Имам дългогодишен опит. Живея в 
Wheeling IL. Тел.за контакти 872 484 3052 
№15720

GPS TRACKERS,ELD
Цена US$ , Зипкод 60070
GPS trackers,ELD,Remote start sales,service 
and install.oktracks.com cell:6084660182 
№15696

ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО

Цена US$ , Зипкод
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО. Стай и къщи. 
За ден, два, три, седмица, месец. Без 
договор. Северозападните квартали. 
Тел: 847-854-8094, е-майл: dimitrova07@
yahoo.com №15693

2 BEDROOM EGV $1150
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60007
Давам апартамент под наем във 902 
Ridge Square, Elk Grove Village, в ком-
плекс The Terrace. 2 bedroom, 1 bathroom 
, $ 1150. Свободен от 1-ви февруари. Те-
лефон (773) 603-4962 - Евелина №15700

РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ.,
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Ремонт на всички видове Перални, 
Сушилни, Съдомиялни, Хладилници, 
Фризери, Микровълнови и Готварски 
Печки. Търсете Свилен 847-962-0242 
8479620242 №15674

IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 605515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us IFTA CALCULATION 
CLASS Monday January 28, 6.00 PM - 9.00 
PM OR Tuesday January 29, 6.00 PM - 9.00 
PM TO REGISTER, CALL 331-551-8787 
OR EMAIL VAN53CO@GMAIL.COM www.
smarttrucking.us 3315518787 №15679

DISPATCH TRAINING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Dispatch Training 
- starts January 31 TO REGISTER, PLEASE 
CALL 331-551-8787 OR EMAIL VAN53CO@
GMAIL.COM 3315518787 №15680

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам строителни ремонти, рабо-
тя професионално 2248300447 №15656

BOOK KEEPING CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Book-Keeping For 
Trucking Companies starts January 14! 
For more information, please call 331-
551-8787 or email van53co@gmail.com 
№15659

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60007
Грижа се за деца в близост до Meacham 
Rd / Nerge Rd. (срещу Wal Mart) на гра-
ницата на Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. 
Домашно приготвена храна, включващи 
2 закуски и обяд. Над 18 години опит. 
За повече информация: 773-931-8516 
№15627

ШИВАШКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам шивашки услуги. Намирам 
се в Дес Плайнс. Биляна Николаева 224-
410-9027 №15607

ЗАСТРАХОВКИ:
Цена US$ , Зипкод 
Всички видове ЗАСТРАХОВКИ: коли, 
къщи, камиони, бизнес, живот, стомато-
логични. Доверете вашата сигурност в 
сигурни ръце. Най-добрите застрахова-
телни компании в САЩ. 21 г. в бизнеса. 
Тел: (847) 854-8094. Е-майл: dimitrova07@
yahoo.com №15485

ШОФЬОРСКА КНИЖКА
Цена US$ , Зипкод 
Междунадна шофьорска книжка, ID 
Card. Без Social Security номер, без виза, 
без изпит. Статуса няма значение. За 
туристи, студенти, временно пребива-
ващи. Валидна 10 г. В САЩ, България, 
Европа и други страни. Тел: 847-854-
8094. Е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
№15486

НЮ ЙОРК

ТОМБОЛА ЗА ТЕРМАЖ
Цена US$ 0.00, Зипкод 1505
1. Харесайте страницата на Pretty Lab 
https://prettylab.bg в ФБ (ако не сте го 
направили https://www.facebook.com/

prettylab.bg)! 2. Споделете публикация-
та с играта! 3. Коментирайте с „ УЧАСТ-
ВАМ“! Имената на печелившия ще се 
определят на 31.12.2018г. 0885108502 
№15651

SOMEWHERE ELSE

PAINTING SERVICE
Цена US$ , Зипкод V3E 3C8
Commercial interior, exterior painting 
Residential interior, exterior painting 
Power Washing Deck & fence staining 
Drywall repairs Plaster repairs Service: All 
Metro Vancouver For more information 
visit my website: www.toppaintingrepairs.
com 6044409163 №15574

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

HITCH FOR SALE
Цена US$ 120.00, Зипкод 60056
Продавам ХИЧ за теглене на лека кола. 
ХИЧА е не използван! 7732555987 
№15709

FOR SALE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Volvo vnl 770 С хартиен log book 
7735400101 №15633

2016 FREIGHTLINER
Цена US$ 71,500.00, Зипкод 60047
2016 Freightliner Cascadia For Sale - Only 
3 More Trucks Available Engine - Dd15 
Transmission - Dt12 395000 - 420000 Miles 
Excellent Condition - All 3 Are Currently 
On The Road And Making $$$ Financing 
Options Available. For More Info, Contact 
Me @ 708-655-7884 №15636

ПРОДАВАМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008
Продавам Volvo VNL 630, 2013г. I shift 640 
000 мили. Много добро състояния, готов 
за работа.За допълнителна информация 
224 595 0257. 2245950257 №15568

ПРОДАВАМ СКИ
Цена US$ , Зипкод 60176
Продавам ски в много добро състоя-
ние. И на добра цена Тел: 630 386 5280 
6303865280 №15581

MINI COOPER 2009
Цена US$ 4,100.00, Зипкод 60089
Продавам Mini Cooper 2009 с ръчни 
скорости, на 112 000 мили Цвят - сив, с 
черен кожен салон в отлично състояние 
3123511785 №15548

STOUGHTON 2005
Цена US$ , Зипкод 60515
Stoughton 2005 and Great Dane 2010 53ft 
dry van trailers 7735400101 №15518

ДРУГИ 

Chicago + suburbs

ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074
ЕРУСАЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 
2019. ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИ-
ЛЕТА ОТ 300-400лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУ-
ПУВА САМ. МОЖЕ И ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ 
ЧИКАГО ДО ЕРУСАЛИМ. ЦЕНА НА ЕКС-
КУРЗИЯТА Е 550ДОЛАРА ВСИЧКО Е ВКЛЮ-
ЧЕНО. ХОТЕЛ,ЗАКУСКА,АВТОБУС,МУЗЕИ. 
ЗОРА АВРАМОВА 0894 61 70 69 №15765

NEED CDL TRAINER
Цена US$ , Зипкод 60056
Need CDL trainer / saturday- sunday 
paying by Hours/ Mount prospect,IL 
7736560232 Thanks №15747

TRAILER FOR RENT
Цена US$ , Зипкод 60193
Давам trailer под наем Great Dane 2017 
Kosta 224 409 4035 №15730

У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
У-ще за инвестиции в недвижими имоти 
набира студенти.Легални стратегии,пр
епродаване,Fix&Flip,маркетинг и още.
Физически и онлайн уроци всяка седми-
ца.Изискват се мотивация,решителност 
и сериозност.Ние не само препо-
даваме инвестиции,ние създава-
ме инвеститори!За контакти: Вале-
ри(224)404-0404 №15712

ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ
Цена US$ , Зипкод 60069, Гледам деца в 
моя дом в Buff alo Grove. Почасово или 
целодневно. Тел.: 224-595-0685 №15726
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К
окошката/ петелът се обтрива със сол и черен пипер 

и се залива с вода, за да ври. Ако предпочитате, 

може да направите птицата на порции и да не е цяла.

Лукът се нарязва на ситно и се запържва в олиото 

до златисто. Слага се и оризът и когато се запържи леко, се 

слага черен пипер, нарязаният магданоз и сол.

С готовата смес от ориз и лук се правят сармички със 

зелевите листа. Те не трябва да са стегнати много, за да може 

да има място оризът да набъбне.

В тенджера се слага полусвареният петел/кокошка и око-

ло него се нареждат готовите сармички. Заливат се с бульона 

(да покрие сармите), добавя се свинската мас (за да станат 

по-вкусни) и нарязаните на кубчета домати.

Затискат се с чиния и се 

оставят на бавен 

огън, докато пе-

телът се свари.

След като 

всичко уври, 

може да до-

бавите 1 с.л. 

брашно раз-

мито в малко 

вода, за да се 

сгъсти сосът.

Н
арязваме 

зелето и го 

обезсо-

ляваме, 

като го киснем във 

вода, след което го 

изстискваме много 

добре от водата.

Запържваме 

ориза с черен 

пипер. Нарязваме 

сланината на тънки 

филийки.

В глинен съд 

около 7-10 л редим съставките в следния ред: сланина - зеле 

- кървавица, суджук - зеле - свинско - пак зеле - телешко - 

зеле - цвекло - зеле - ориз - дафинов лист (3-4 листа) - зеле 

- пилешко - зеле - сланина.

Оризът трябва да е задължително в горните слоеве, за да 

не загори отдолу.

Сложете киснало цвекло (чекане) само ако го харесвате 

като вкус, в противен случай не.

Под капака на гювеча слагаме фолио за печене, притисна-

то към главата на съда, за да не издиша под капака.

Поставяме глинения съд във фурната и оставяме капамата 

да заври за 30-40 минути на 250 C. Като се чуе бълбукане, 

значи е завряла. Намаляме на 

по-слабо на 

160 градуса и 

печем 4 часа.

По желание 

може да се 

сложи и чер-

вено цвекло, 

нарязано на 

дребно към 

продуктите.

РОДОПСКА КАПАМА БАНСКА КАПАМА

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Сабатини (Габриела). Правопис. Сенатор. Съди-
лище. РТЛ. ТАРОМ. Бъз. Ев. Ришар (Пиер). Ризото. Аргон. Синод. 
Риган. Дож. Мужик. Заб. Механика. Барни. Ла. Кичево. Магия. 
Вол. РАМ. Торта. „Оксер”. Иш. Тарзан. Арапя. Пакет. Баобаб. Уба. 
Габон. Слалом. Чля. Пелена. Тепе. Куба. Колело. Мо. КПП. Секта. 
Аванта. Лоа (Емили). ГРАНТ’С. Стийл (Даниел). Маски. Ахчиева 
(Валя). Клозе (Мирослав). АЕК. Дъжд. Бие. Книн. Саздърма. Стоев 
(Мартин). Бонбон. Тил. Прасе. Сукалче. Моа. Гнайс. До. Око. „Лев-
ски”. Плява. План.

ОТВЕСНО: Паст. „Риека”. Аге. Плаки. Име. Белег. Химикал. По-
слеслов. БАН. Водач. Шебек. „Ако”. Ас. Тат. Нонет. Тонус. Изкоп. 
Житар. Живот. Набег. „Енерги”. Норис (Чък). Кораб. Акра. Иван. 
Хирошима. Трасе. Тахан. Сап. Ману. Мазол. Канче. Бейл. Епс 
(Омар). Рожба. Абадо (Клаудио). Тиксо. Ся. Ръб. Диагонал. Ласе. 
Анс. Кадър. Крик. Ботев (Христо). Възбуда. Визир. Няса. Меласа. 
Доко. Кол. Зизи. Еру (Пол). Понт. Дъна. Пирога. Врабче. Тигър. 
Лол. Бищ. Табло. ПАЛ. Май. Жмичка. Сезон. Алея. Ято. ЛАДА. Еон.

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Мостове се играе на правоъгълна решетка. Някои клетки са заети от кръгчета с цифри 
от 1 до 8 - това са островите. Останалите клетки са празни. Целта е да се свържат всички 
острови в единствена, свързана група като се прекарват мостове между тях при следните 
условия: Мостовете трябва да започват и завършват от острови по права линия хори-
зонтално или вертикално; Мостовете не трябва да пресичат други острови или мостове; 
Най-много два моста могат да свързват двойка острови; Броят на мостовете свързани с 
даден остров трябва да е равен на цифрата на острова.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.
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З
а малко повече от 24 часа 

човечеството се докосна до 

мечтата да направи Луната 

по-близка до себе си и до 

живота, който познава.

В средата на седмцита 

бе съобщена невероятната новина, че 

там, от обратната страна на Луната, е 

поникнал памук! Семена, изпратени с 

китайската космическа мисия „Чанье-4”, 

покълнаха. Това бе първият случай в 

историята, в който някаква биологич-

на материя израства на естествения 

спътник на планетата ни. Разбира се, 

семената покълнали в земна пръст, 

намираща се в контейнер в китайския 

космически апарат, след като той се 

приземи на тъмната страна на Луната 

на 3 януари.

Но радостта от чудото, че земен 

живот вирее на Луната не трая дъл-

го. Семената от памук са погубени от 

студената лунна нощ, по време на която 

температурата пада до минус 170 граду-

са по Целзий.

И все пак семената на памука успяха 

да покълнат, независимо от ниската 

гравитация, силната радиация и висока-

та разлика в температурите

Защо е толкова важно да порасне 

памук на Луната?

Защото според учените зад биоло-

гичния експеримент това е една от 

първите крачки по пътя към

установяването на 
космическа база

на повърхността на спътника.

В миналото растения са расли в Меж-

дународната космическа станция (МКС), 

но никога и на самата Луна.

Възможността да се отглеждат 

растения има важна роля за бъдещите 

космически мисии, включително и 

евентуално пътуване до Марс, тъй като 

означава, че астронавтите ще могат да 

се сдобиват със собствена храна в Кос-

моса, ограничавайки нуждата от това 

да се връщат до Земята за снабдяване 

с такава. С оглед на разстоянията в кос-

мическото пространство и необходи-

мото време за пътуване в него, колкото 

повече време (и ресурси) се спестява, 

толкова по-добре.

На борда на китайския лунен апарат 

освен останалата апаратура има и 

затворен контейнер, който съдържа 

земна почва. В нея китайските учени ос-

тавят семена от памук, рапица и картоф,

дрожди и яйца на плодови 
мушички

Шестте вида организми са избрани 

заради това, че са малки и могат да се 

развиват в затворено и ограничено 

пространство. Същевременно могат да 

издържат и на някои от екстремните 

условия на лунната повърхност.

Агенция Xinhua разказа, че семената 

са държани в латентно състояние по 

време на 20-дневното пътуване на кос-

мическия апарат от Земята до Луната. 

Започват да растат едва след като от 

наземния контрол изпращат команда 

към кораба да ги полее с вода.

По думите на проф. Хъси Гънгъсин – 

човека, работил по подготовката на екс-

перимента – контейнерът е оборудван 

с „малка, но мощна” контролна система, 

която поддържа вътрешната температу-

ра на ниво 25 градуса по Целзий.

Подбраните организми трябва да 

оформят микроекосистема –

изкуствена 
самоподдържаща се среда

Ръководителят на експеримента – 

професор Лу Ханлонг, коментира, че 

памучните семена са първите, които 

са образували пъпки, макар да не се 

посочва кога точно е станало това. Пос-

ледвали са ги семената на картофите и 

рапицата в събота, съобщава китайски-

ят South China Morning Post.

Лу коментира, че шестте компонента 

са „създаващи, консумиращи и раз-

лагащи” организми в микроекосисте-

мата, която е пристигнала на Луната. 

Растенията произвеждат кислород и 

хранителни вещества чрез фотосинтеза 

и осигуряват условия за съществуване 

на плодовите мушици.

Дрождите – едноклетъчни гъби – 

служат като редуценти и по този начин 

обработват отпадъците, оставени от 

мушичките и мъртвите растения, чрез 

което създават допълнителен храните-

лен източник.

Астрономът Фред Уотсън от Австра-

лийската астрономическа обсерва-

тория коментира пред BBC, че експе-

риментът има за цел да проучи дали 

астронавтите ще могат сами да отглеж-

дат храна за себе си в контролирана 

среда на Луната. Според него има голям 

интерес към това спътникът да бъде 

използван като

отправна точка за полети 
към Марс

Проф. Хъси също коментира пред 

китайските медии, че експеримен-

тът е насочен към подсигуряване на 

„бъдещето оцеляване в Космоса”. По 

думите му изследването на това как 

тези растения се развиват в среда с 

ниска гравитация ще даде възможност 

да бъдат поставени основите на една 

бъдеща космическа база.

Според екипа отглеждането на памук 

би могло евентуално да спомогне 

за създаването на дрехи на Луната, 

докато картофите ще са хранителен 

източник за астронавтите, а рапица-

та – за производство на олио и други 

видове масла.

Това е само един от експериментите, 

планирани от Китайската космическа 

агенция за изпълнение като част от 

мисията „Чанье-4”. Тя е първата такава, 

при която апарат каца на далечната 

страна на Луната – тази, която не гледа 

към Земята. До момента космически-

ят апарат е направил 170 снимки на 

лунната повърхност, които са били 

изпратени до Земята.

За мечтата за живот на Луната
Учените търсят начин там да се установи космическа база
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К
ато няма достатъчно хляб, да 

има поне зрелища: четири 

балкански страни, които си 

приличат по това, че в иконо-

мически план не се предста-

вят особено добре, искат да 

спечелят домакинството на Световното 

първенство по футбол през 2030 година, 

а по всяка вероятност да се кандидатират 

и за Европейското първенство две години 

по-рано. Тези четири страни са България, 

Гърция, Румъния и Сърбия, пише швейцар-

ският „Нойе Цюрхер цайтунг” и припомня, 

че на среща в края на миналата година 

лидерите на четирите съседни страни са 

разбраха да създадат организационен 

комитет, който ще се събере за първи път 

през февруари.

„Балканската кандидатура 
има добри шансове”

Тази кандидатура ще помогне да бъдат 

модернизирани инфраструктурата и стади-

оните в региона, твърди сръбският прези-

дент Александър Вучич. А понеже Мексико 

е сред съорганизаторите на Световното 

първенство през 2026 година, балканската 

кандидатура имала добри шансове срещу 

южноамериканското трио Аржентина, 

Парагвай и Уругвай, смята още той.

В действителност обаче четирите бал-

кански страни изобщо даже не са подгот-

вени да организират събитие като Светов-

ното първенство – тази цел изглежда дори 

още по-далечна от амбицията на Сърбия 

да се присъедини към ЕС, коментира по-

нататък швейцарското издание. Вярно е, 

че през 1976 година тогавашна Югославия 

беше домакин на Европейско първенство, 

но тогава се изиграха само четири мача на 

два стадиона. Междувременно обаче за 

едно Световно първенство по футбол са 

необходими 16 модерни стадиона, а за Ев-

ропейско – поне десет. След Олимпийските 

игри в Атина през 2004 година Гърция 

разполага с няколко стадиона, на които 

биха могли да се играят срещи, но и те са 

поостарели и трябва да бъдат разширени. 

Румъния също има две модерни спортни 

съоръжения – в Букурещ и в Клуж, докато 

България и Сърбия тепърва трябва да си 

построят стадиони.

„Когато политиците станат 
проектанти...”

Друг проблем е транспортната инфра-

структура в региона – заради окаяното 

състояние на железниците футболните 

запалянковци ще трябва да се придвижват 

по балканските пътища. А Румъния дори 

не разполага с общонационална мрежа от 

магистрали.

Заради всичко това шансовете за успех 

на тази кандидатура са минимални. Но 

четирите балкански страни са се хванали 

здраво за идеята – навярно и по чисто по-

литически причини. И в четирите държави 

през тази година ще има избори, а новина-

та за домакинство на Световно първенство 

със сигурност ще привлече гласове. Или 

както заяви сръбският архитект Драгослав 

Бакич: „Когато политици влязат в ролята на 

проектанти, няма невъзможни неща – дори 

издигането на цели стадиони за броени 

месеци.”

Липсата на стадиони и пътна инфраструктура може да спънат идеята

Мондиал на Балканите – мечти 
срещу реалност

Б
ългария, Румъния, Сърбия 

и Гърция поискаха да са 

домакини на Световното 

първенство по футбол през 

2030 година. Четирите държави 

обявиха намерението си да кандидат-

стват за мондиала след срещата на 

четиримата им лидери в резиденция 

„Евксиноград“. Те се разбраха още да 

продължат работата си и по пълното 

свързване на Балканите с магистрали 

и скоростни влакове.

Организационен комитет от 16 души 

ще работи по кандидатурата на бал-

канските държави за мондиала, стана 

ясно по-късно сред среща на спортни-

те министри от четирите страни.

В комитета влизат по двама предста-

вители от държавите и по още толкова 

от футболните съюзи. Ако Балканите 

не бъдат избрани, ще продължат с 

кандидатура за европейското през 

2032 г. и световното през 2034 г.

Според спортните министри 

проектът за обща кандидатура дава 

силен политически знак от страна на 

Балканите към останалия свят. “Готови 

сме да защитаваме като екип полити-

ческите и икономическите интереси 

на Балканите”, обясни българският 

спортен министър Красен Кралев.

Представителите на футболните 

асоциации бяха категорични, че 

изграждането на спортна инфраструк-

тура е важна за всяка от страните. 

Борислав Михайлов, който е член на 

Изпълнителния комитет на УЕФА от 

осем години, изрази увереност, че 

кандидатурата на България, Сърбия, 

Румъния и Гърция е достатъчно силна 

и имаме шанс за успех.

Идеята за Мондиал 2030
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С
ките имат нов секси 

идол! Микаела Шифрин 

сякаш няма никаква 

конкуренция на пистата. 

23-годишната американ-

ка изглежда все по-непо-

бедима в Световната купа при алпий-

ките, вече печели дори в скоростните 

дисциплини. Но паралелно с това мла-

дата спортистка завладява и нови тери-

тории. Тя попадна сред “най-горещите 

100” на списание “Максим”. Изданието 

отбелязва, че най-яркият секссимвол 

на ските – Линдзи Вон, е пред залез и 

именно Шифрин ще заеме мястото й не 

само на върха в класирането, но и като 

красивото лице на спорта.

За разлика от бляскавата Вон, на 

която тази роля се удаваше естествено, 

младата й наследничка няма намере-

ние да прави каквото и да било, за да 

минава за секси.

Сред стоте най-секси

“Казаха ми, че съм на света и се чудех 

дали да участвам във фотосесията 

– разказва Шифрин. – В началото не 

исках да го правя, смятах, че не това е 

имиджът, който искам за себе си. Но от 

друга страна, исках да проявя уваже-

ние към списанието, защото начинът, 

по който представиха класацията, ми 

хареса.”

Скиорката обаче не позира по бански 

или секси облекло, а в спортния си екип 

с двата олимпийски медала, окачени на 

врата й. Иска да покаже, че постижени-

ята й са по-секси от външния й вид.

“Аз се определям като целеустреме-

на, лоялна, скромна и страстна – твърди 

Мики. – За мен това е секси. Опитвам 

се да бъда такава, пък хората нека ме 

възприемат както искат. Искам да дам 

пример на младите момичета, които 

сега избират какви искат да бъдат. Няма 

нужда да правите нещо

различно, за да сте секси

Да, аз и досега си казвам, че искам да 

бъда красива на светски събития. Вина-

ги си слагам грим и си правя прическа, 

но гледам да не прекалявам.”

В това Шифрин взема пример от 

идола си Роджър Федерер. По това си 

прилича с Линдзи Вон, която също е 

голяма фенка на швейцарското тенис 

величие.

“Срещала съм се с известни хора и се 

е случвало да остана разочарована от 

начина, по който се държат на живо – 

признава Мики, цитирана от „Труд“. – Но 

Роджър беше невероятен. Може би го 

хванах в добър ден, в който беше толко-

ва щастлив. Непрекъснато се усмихва-

ше, много лесно се говореше с него. Той 

е спортист от огромен калибър, държи 

се елегантно, щедро и мило. Като го ви-

диш толкова зрял и скромен, няма как 

да не се запиташ за какво всички други 

се правят на какви ли не.”

Секссимволите на 
бъдещето

“Разбирането какво е секси непре-

къснато се променя – смята тя. – Вече 

виждаме доста по-пълнички модели и 

много повече спортистки на червения 

килим. Хубаво е хората да видят, че не 

само един тип тяло или лице могат да 

бъдат секси.”

Постиженията могат да са по-
секси от външния вид, смята тя

Микаела Шифрин –  

новият секссимвол на ските
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Н
идерландската корабо-

строителница Oceanco 

е доставила дългата 109 

метра суперяхта Bravo 

Eugenia на щатския ми-

лиардер и собственик на 

отбора от Националната футболна лига 

Dallas Cowboys, Джери Джоунс.

Яхтата бе технически започната през 

2017 г.

Тя е била доставена на новия си соб-

ственик на 20 декември, малко преди 

коледната му обиколка в Скандинавия. 

Яхтата бе пусната пробно на вода в 

началото на декември.

Проектираната от Nuvolari Lenard и 

Lateral Naval Architects яхта е първата 

в света с LIFE (съкращение от удължен, 

иновативен, икономичен, екологичен) 

дизайн.

Интериорът на яхтата е дело на 

Reymond Langton, а плавателният съд 

може да достигне максимална скорост 

от 17.5 възела. Bravo Eugenia използва

хибридна задвижваща 
система

Джери Джоунс прикова вниманието 

преди години с това, че използва най-

обикновен мобилен телефон. В сутреш-

ния блок на CBS той обясни, че това, че 

използва именно такъв телефон, му е 

помогнало да забогатее. Джоунс извади 

апарата в ефир и обясни, че този тип 

телефони предлагат по-голямо уедине-

ние. Освен това именно този телефон 

била една от причините да има много 

пари. „Така се строи стадион за 1.2 млрд. 

долара, ако внимаваш с разходите и 

ползваш телефони тип „мида“,” каза 

Джоунс. „Човек не може да има всич-

ко.” Това определено помага, а идеята, 

че като е „внимавал с разходите“, е 

натрупвал състояние от 3 млрд. долара, 

омаловажава многото находчиви биз-

нес решения, които Джоунс е взел през 

годините. Едно от тях е да купи Dallas 

Cowboys само за 140 млн. долара през 

1989 г. Този отбор в момента струва 2.3 

млрд. долара.

Собственикът на Dallas Cowboys 
получи 109-метровата си красавица

Милиардерът и неговата яхта
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Н
аградният сезон е в разгара си, а кулми-

нацията му – церемонията по раздава-

не на оскарите, наближава. Въпросите 

кои ще са победителите в надпреварата 

за така желаните отличия тепърва ще намират 

отговор.

На този етап наблюдателите свеждат съревно-

ванието в категорията за най-добър актьор до 

двама фаворити – Рами Малек и Крисчън Бейл. 

Малек се превъплъщава в образа на легендар-

ния вокал на група „Куийн” Фреди Меркюри в му-

зикалната драма „Бохемска рапсодия”. Крисчън 

Бейл играе бившия вицепрезидент на САЩ Дик 

Чейни в политическата комедия „Вице” („Vice”).

Преди две седмици „Бохемска рапсодия” 

спечели двете награди „Златен глобус“, за които 

беше номиниран – з .а най-добра драма и най-

добър актьор в драма. Те увеличават шансовете 

на актьора за „Оскар“ за главна мъжка роля.

На церемонията за наградите „Златен глобус“ 

Крисчън Бейл грабна отличието за най-добър 

актьор в комедия.  Това накара наблюдателите да 

сведат борбата за приза за главна мъжка роля до 

него и Малек.

К
им Кардашиян Уест потвърди, че заедно 

с Кание Уест чакат четвъртото си дете, 

което ще бъде момче. Звездата се появи 

във вечерното предаване на Анди Коен, 

където тя коментира за първи път новината.

Водещият попита Ким дали „работите за още 

едно дете“, на което тя отговори „да“. Звездата, 

която бе в студиото заедно със сестрите си Кърт-

ни и Клои, каза на Анди „ще е момче“.

След това 38-годишната Ким призна, че но-

вината за четвъртото им дете й се е изплъзнала 

по време на коледното парти, когато тя е пила 

много.

„Напих се на коледното парти и казах на някои 

хора. Не мога да си спомня на кого казах, тъй 

като аз никога не се бях напивала“, сподели тя.

Злодей vs герой за 
актьорския „Оскар“

Ким и Кание чакат 
четвърто дете

Д
иректорът на Или-

нойската филхар-

мония, който е и 

един от най-перс-

пективните български ди-

ригенти, Стилиян Киров, 

застава за първи път пред 

Софийската филхармония 

на сцената на Зала „Бълга-

рия“ в София. В програма-

та са включени Концерт за 

пиано и оркестър No 2 от 

Лист и Симфония No 4 от 

Брамс.

34-годишният Киров е 

сред младите български 

диригенти, които очаро-

ват със своята непосред-

ственост и професиона-

лизъм. За него „Чикаго 

трибюн” пише: „Стилиян 

Киров - свежа аномалия 

в епоха на музиканти, 

които мислят само за 

автобиографиите си”. 

Възпитаник е на прес-

тижния „Джулиард” в Но 

Йорк, където завършва с 

награда за изключителни 

постижения. Магистра-

тура по дирижиране 

завършва в „Екол Нормал 

дьо мюзик” в Париж. 

Посещавал е майсторски 

класове на големите Курт 

Мазур и Майкъл Тилсън 

Томас. Бил е музикален 

директор на „Симфония 

в до” в Ню Джърси и на 

симфоничния оркестър на 

Бейкърсфийлд в Кали-

форния. Работата му със 

симфоничния оркестър на 

Мемфис му носи награда 

ЕМИ.

„2019-та започва с въл-

нуващо завръщане у дома 

за концерт със Софийска-

та филхармония и Петра 

Погади. Това е оркестърът, 

който чух на най-първия 

си концерт като дете. 

Оркестърът, който слушах 

всеки четвъртък в зала 

„България”, мечтаейки 

един ден да имам възмож-

ността да работя с тези 

невероятни музиканти. 

Чувствам се изключи-

телно привилигирован 

и щастлив, че този ден 

дойде !”, сподели Киров в 

социалните мрежи.

А
мериканец нае 

апартамент за 

двете котки на дъ-

щеря си, след като 

се оказа, че няма право да 

гледа животни в новото си 

жилище.

Трой Гуд разбрал за 

правилото чак след като 

се пренесъл в новия си 

апартамент. Затова наел 

на котките Тина и Луиз 

гарсониера наблизо за 

1500 долара на месец. 

„Те определено имат 

най-хубавия котешки 

апартамент в Силициевата 

долина”, каза Гуд.

Собственикът на гар-

сониерата е доволен от 

наемателите, защото са 

много тихи, макар и малко 

да вмирисват обстанов-

ката.

Дъщерята на Трой Гуд 

Виктория Амит е на 18 

години и е заминала да 

учи в колеж.

Директорът на 
Илинойската филхармония 
дирижира в София

Баща нае апартамент за 
котките на дъщеря си

Р
иана съди баща 

си, защото той е 

мамил хора да 

вярват, че тя има 

нещо обща с компанията 

му, тъй като използва 

името Фенти (Fenty), кое-

то тя направи известно.

Певицата всъщност е 

родена като Робин Риана 

Фенти, така че е логично 

нейният баща да реши 

да кръсти компанията на 

себе си. Но делото всъщ-

ност е за това, че баща 

й и неговият бизнес 

партньор са се опитали 

да лъжат инвеститори 

относно участието на 

поп дивата в бизнеса.

Те двамата са обви-

нени „в използване на 

лъжи, за да привлекат 

милиони долари от 

неподозиращи трети 

страни, като им обещава, 

че те са оторизирани 

да действат от името на 

Риана или за това, че 

тя ще пее на различни 

места по света“, пише ад-

вокат Карла Уитсчефър в 

жалбата.

„По-просто казано, 

двамата обвиняеми и 

тяхната фирма са нямали 

и нямат правомощията 

да използват името на 

Риана и нейната инте-

лектуална собственост, 

както и с бранда й Фенти 

или който и да е бизнес, 

който тя притежава“, 

пише още адвокатката.

Риана съди баща си за измама
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П
апараци успяха да заснемат на нюйорк-

ското летище „Кенеди” „застиналото” 

лице на Мадона, което не променя 

изражението си след направените 

козметични процедури по него.

60-годишната певица и бивш секссимвол се 

появи в доста непривичен вид на летището и е 

било трудно да бъде разпозната.

Това е първата поява на поп звездата, след 

като фотографи я засякоха в нюйоркски бар по 

Нова година. Тогава Мадона беше заподозряна в 

уголемяване на задните си части, които изглеж-

даха като от знаменития еталон, наложен от Ким 

Кардашиян.

Но този път папараците не се съсредоточиха 

върху силуета на поп примата, а на нейното лице. 

Мадона беше нахлупила ушанка с дълъг косъм 

и яке на „Ню Йорк янкис”. Всичко това съчетано с 

черен спортен панталон и маратонки на „Долче 

и Габана”.

Гладкото като восък лице на Мадона изглежда-

ло като замръзнало и не показвало изражения. 

Видимо носталгична по предишните времена, 

певицата пусна в инстаграм свои снимки отпре-

ди 10 години.

П
евицата и актриса Селена Гомес се 

завърна в социалните мрежи, за да бла-

годари на феновете си за подкрепата.

Тя честити новата година на после-

дователите си и написа, че се гордее със себе си, 

защото се е откъснала от светлината на прожек-

торите, за да обърне по-голямо внимание на 

психичното си здраве.

26-годишната звезда не се беше изявявала в 

социалните мрежи от септември.

През октомври Селена Гомес влезе в клини-

ка заради „емоционален срив” след няколко 

престоя в болница. Певицата има много здраво-

словни проблеми, защото страда от лупус, а през 

2017 година й беше трансплантиран бъбрек.

Папараци щракнаха 
Мадона в непривичен вид

Селена Гомес се завърна 
в социалните мрежи

Б
урният романс 

между амери-

канския актьор 

Крис Прат и 

Катрин Шварценегер 

доведе до годеж.

Звездата от „Пазители 

на галактиката“ публи-

кува снимка на своята 

29-годишна любима 

с годежния пръстен 

в Instagram и написа: 

„Мила Катрин, толкова 

съм щастлив, че каза 

„Да”.

Катрин е най-голяма-

та дъщеря на Арнолд 

Шварценегер и Мария 

Шрайвър. Наред с изяви-

те си като журналистка 

и блогърка красавицата 

е авторка и на няколко 

книги.

Сред тях са детската 

книжка „Маверик и аз”, 

издадена през 2017 г., и 

книгата за положително 

самочувствие, издадена 

през 2010 г.

Крис Прат е на 39 

години. Той се разведе 

с актрисата Ана Фарис 

през 2017 г. след почти 

деветгодишен брак. Те 

имат син Джак, роден 

през август 2012 г.

Р
ъководителят на 

американската 

космическа аген-

ция НАСА Джим 

Брайдънстайн потвърди, 

че е готов да посети Русия. 

Той каза това в телефонен 

разговор с ръководителя 

на руската космическа 

агенция „Роскосмос“ 

Дмитрий Рогозин, който го 

покани в страната си.

„В разговора Дмитрий 

Рогозин и Джим Брай-

дънстайн подчертаха, че 

„Роскосмос“ и НАСА са ан-

гажирани със съвместното 

проучване на Космоса. Те 

се договориха за продъл-

жаване на сътрудничест-

вото“, заяви „Роскомсос“.

„Дмитрий Рогозин пока-

ни ръководителя на НАСА 

да посети в близките месе-

ци Русия или Байконур, за 

да обсъдят лично натру-

палите се въпроси. Джим 

Брайдънстайн потвърди 

своята готовност да прис-

тигне на работно посе-

щение“, казаха от руската 

космическа агенция.

Представител на НАСА 

заяви, че засега не е опре-

делена дата за посещение 

на Брайдънстайн в Русия.

Крис Прат се сгоди с Катрин 
Шварценегер

Шефът на НАСА на гости на  
„Роскосмос“

Х
ерцогинята на 

Съсекс – Меган, 

обяви пред почи-

татели на британ-

ското кралско семейство, 

че е бременна в шестия 

месец и че със съпруга й 

принц Хари не знаят пола 

на първо си дете.

Бившата американска 

актриса се омъжи за 

принц Хари през май 

2018 г. През октомври те 

съобщиха, че тази пролет 

очакват бебе, без да 

споменават подробнос-

ти. В разговор с жена от 

събралите се за тяхното 

посещение в град Бър-

кънхед, Северна Англия, 

37-годишната Меган 

сподели, че бременността 

й е в шестия месец. Така 

тя загатна, че следващи-

ят член на британското 

кралско семейство се 

очаква да се роди през 

април.

Меган и Хари не знаят 

дали седмият претендент 

за британската корона 

ще бъде момченце или 

момиченце. Това ще бъде 

„изненада”.

Бебето на Меган и Хари ще 
се появи през април
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Д
ъщерята на Майкъл Джексън – Парис, е 

приета в болница. Причината е емоцио-

налната й нестабилност през последните 

няколко месеца.

Според източник, близък до нея, тя ще бъде 

подложена на специален уелнес план, с който да 

подобри не само физиката си, но и психиката.

20-годишната Парис Джексън е споделила, че 

в продължение на няколко години ту изпадала 

в депресия, ту се избавяла от нея. Освен това 

имала ниско самочувствие и изпитвала омраза 

към себе си. Целта й е в болницата да се откъсне 

от забързания начин на живот и да добие увере-

ност и спокойствие.

По-рано Парис разкрива в няколко интервюта, 

че твърде бързо е искала да порасне и още на 13 

г. започнала да прави неща, които другите учени-

ци не познавали. С течение на времето започна-

ла да се самонаранява, а на 15 г. направила опит 

да се самоубие.

М
еглена Каканашева-Мегз припадна в 

съдебната зала, а нейният приятел, 

транспортният бос Румен Рончев, бе 

оставен в ареста.

Решението на магистратите е окончателно и 

не подлежи на обжалване. Спрямо Рончев са 

повдигнати обвинения за обсебване и за кражба. 

Известната дизайнерка е в съдебната зала, за да 

подкрепи приятеля си, въпреки че на предното 

заседание през миналата седмица той я обвини, 

че искала да му открадне фирмата.

„Господин Рончев е под много силен психиче-

ски стрес. Влизат хора при него и се възползват, 

че аз не мога да говоря с него. Обясняват му как 

съм затворила фирмата, как съм се отказала от 

него. Това никога няма да стане. Въпреки цялата 

ми болка съм тук“, с треперещ глас обясни Кака-

нашева.

Дъщерята на Майкъл 
Джексън влезе в болница

Мегз припадна в 
съдебната зала

С
тотици нюйорк-

чани за 18-и 

път се возиха 

в метрото без 

панталон в неделя, а 

инициативата бе подкре-

пена от десетки градове 

по целия свят. Ежегодното 

возене по бельо в метрото 

в Ню Йорк започва през 

2002 г. по идея на група 

шегаджии с названието 

„Подобрение навсякъде”. 

В него се включват големи 

градове като Лондон, 

Копенхаген, Буенос Айрес, 

Чикаго, Сан Франсиско и 

Берлин.

Въпреки нулевите 

температури в Ню Йорк 

десетки мъже и жени вля-

зоха в метрото и се возиха 

във вагоните, облечени по 

описания начин.

„Не съществуват 

никакви изисквания за 

организацията на съби-

тието, освен да разсмеем 

другите”, поясни Improve 

Everywhere на своя сайт. 

Основателят на инициати-

вата Чарли Тод окачестви 

събитието като „честване 

на глупостта”.

И
зследователка 

от университета 

„Джонс Хопкинс”, 

която отиде на 

фитнес веднага щом се 

върна от Южна Африка, 

откри неочакван парт-

ньор за тренировки в за-

лата – жаба от застрашен 

вид, скрила се в маратон-

ката й.

Нанси Корнъл разпоз-

нала жабката, когато я 

видяла в шкафчето си. 

Тя била същата, която 

непрекъснато скачала в 

ботушите й в провинция 

Западна Капска. Нанси 

разказа пред в. „Балтимор 

сън”, че редовно проверя-

вала ботушите си, но не се 

сетила да направи същото 

и с маратонките.

Нанси нарекла жабката 

Райли, на починалата 

си котка. След като се 

погрижила за настинката 

й и обезводняването и 

я нахранила, потърсила 

службата за помощ на 

животните в Балтимор. Тя 

сега търси зоологическа 

градина, която да приюти 

бегълката.

Стотици по бельо пътуваха 
в метрото

Жаба стигна от Африка до 
САЩ с маратонка

С
амо няколко сил-

ни удара с бухал-

ка са необходими 

на 16-годишната 

ученичка Цю Съюй, за да 

разбие подобие на старо 

автомобилно радио, след 

което заедно с двама при-

ятели да направят на пух 

и прах телефони, аудиоко-

лони, уреди за готвене на 

ориз и дори манекен.

Тримата младежи са пла-

тили 158 юана (23 долара), 

за да прекарат половин 

час в „Смаш” – специална 

„стая на гнева”. Клиенти-

те, облечени в защитни 

дрехи, използват чукове 

и бухалки, за да излеят 

яда си върху предмети от 

бита, докато служителите 

им пускат музика по свой 

избор.

Специалната стая отваря 

врати през септември 

миналата година. Оттогава 

клиентите разбиват около 

15 000 бутилки месечно, 

отбелязва 25-годишната 

съоснователка на „Смаш” 

Цзин Мън. Помещението 

не е създадено с цел да 

промотира насилие, а 

да помага на хората да 

противодействат на всеки-

дневното натоварване, на 

което ги подлага животът 

в големи градове като 

Пекин.

Пекин отвори „стая на 
гнева“ срещу стреса
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Х
оливудската актри-

са Нина Добрев се 

нареди сред най-

добре облечените 

звезди на червения килим 

на наградите „Изборът на 

критиците“.

Родената в България 

красавица беше избра-

ла дантелена рокля на 

Valentino в огненочервен 

цвят, която беше съчета-

ла с обувки и чантичка 

„Jimmy Choo“. Елегантен 

кок и естествен грим 

допълваха визията на 

звездата от „Дневниците 

на вампира“.

В компанията Джа-

нин Мейсън от сериала 

„Roswell, New Mexico“ 

Нина Добрев връчи награ-

дата „Изборът на крити-

ците“ за най-добра млада 

актриса на Елси Фишър.

Наградите „Изборът на 

критиците“ се присъж-

дат от Асоциацията на 

кинокритиците, работещи 

за телевизията, радиото 

и интернет изданията 

(Broadcast Film Critics 

Association), която обеди-

нява 250 професионали-

сти от САЩ и Канада, както 

и от Асоциацията на теле-

визионните журналисти. 

Отличията бяха раздадени 

за 24-ти път на церемония 

в Санта Моника, Калифор- ния. Водещ на шоуто беше актьорът Тей Дигс.

Нина Добрев блесна с 
Valentino в Калифорния

Д
иректорът на българския антрактически 

институт проф. Христо Пимпирев се за-

върна от своята 27-а полярна експедиция 

на Антрактида.

„По време на престоя уловихме прозрачна 

риба без кръв. Тя е единственото гръбначно 

животно в света, което няма хемоглобин. Един-

ственият такъв екземпляр се намира в Токио. 

Успяхме да я съхраним, за да я изложим в музей”, 

каза Пимпирев.

Той допълни, че експедицията ще приключи 

в края на март, а сега е протекла първата й част. 

По думите му предстоят още изследвания на 

животинския свят. Професорът очаква да бъдат 

намерени нови видове организми. 

Б
ританският актьор Хю Грант написа в 

Twitter молба до крадеца, който разби 

автомобила му и задигна чантата му: 

„Моля върнете сценария, който беше 

вътре.”

Грант, който през 1994 г. участва в светов-

ноизвестната комедия „Четири сватби и едно 

погребение”, съобщи за инцидента в социалната 

мрежа в неделя вечерта. „Въпреки минималния 

шанс някой да знае кой е нахлул в колата ми тази 

вечер и е откраднал чантата ми, все пак опитайте 

да го убедите да ми върне поне сценария, който 

беше в чантата”, написа актьорът.

В него има много „бележки и идеи”, които са 

плод на седмици труд.

Не е ясно по какъв сценарий е работел Хю 

Грант, но той помоли да бъде изпратен на фил-

мова компания в Западен Лондон. Грант изрази и 

притеснението си относно медицинските карто-

ни на децата си. Полицията не направи коментар 

по съобщената кражба.

Прозрачна риба без 
кръв откриха български 
антрактици

Хю Грант моли крадец 
да му върне сценария

О
ткриха двой-

ник на един от 

лидерите на 

Г-7 – канадския 

премиер Жустен Трюдо. 

Изумителна прилика 

беше забелязана по вре-

ме на телевизионно шоу 

за таланти, в което участ-

ва Абдул Салам Мафтун. 

Той е от Североизточен 

Афганистан и е сватбен 

певец.

29-годишният афга-

нистанец се състезава в 

популярното шоу „Афга-

нистанска звезда”. Мафтун 

е вече на осминафинала 

на състезанието.  Член на 

журито, който е наполо-

вина канадец, забелязал 

приликата с премиера 

на Канада. По думите му 

Мафтун е изключително 

талантлив.

„Не знаех нищо за 

Жустен Трюдо, преди да 

видя снимките в социал-

ните мрежи. Тази прилика 

увеличи шансовете ми 

за победа с 50%”, каза 

Мафтун.

М
узикантите от 

D2 ще зарадват 

своите почи-

татели с нов 

сингъл и видео, озаглаве-

но „Марс”. Официалната 

премиера на видеото ще 

се състои на 26 януари.

„Писахме текста с Руши 

Видинлиев. Видеото е на 

Валери Милев. То е готово, 

а тези дни ще довършим 

песента в студиото. Горде-

ем се с нея”, каза музикан-

тът Митко Кърнев.

Деян Каменов-Дидо 

допълни, че веднага след 

официалната премиера 

на новото парче групата 

стартира и национално 

клубно турне в повече от 

20 български града.

Откриха двойник на 
канадския премиер в шоу

D2 пускат нов сингъл и 
видео „Марс“
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ИЛИЯНА АЛИПИЕВА

А
цтеки и маи изградили 

империя, създадена два 

века преди Римската и 

просъществувала четири 

века след завладяването 

на Римската империя от 

варварите. Огромна, развита, богата, 

създала забележителни исторически 

паметници, останали неразгадани в 

голямата си част, потънали в дебрите на 

великата Природа, която ги съхранила 

под зеленото си покривало, след като 

поради много причини дошъл краят на 

империята.

Днес Мексико е огромна държава със 

седмата в света икономика и амбиция 

в скоро време да се изкачи до третото 

място. Населението й е 130 милиона.

Митът за раждането на Мексико 

разказва, че боговете създали хората, 

за да ги почитат и славят. Смисълът на 

техния живот бил да свържат подзем-

ното с небесното царство. Най-напред 

направили човека от кал. Бил много 

крехък. След това го издялали от дърво. 

Не се получило добре. При третия опит 

боговете дали на човека от собствената 

си кръв. Оттогава хората имат дълг към 

боговете да върнат кръвта.

Астрономи, математици, 
изкусни инженери

вещи познавачи на природните 

явления, те създали развита и огромна 

империя. Предимно земеделци, те на-

пълно зависели от природните условия, 

които почитали като божества. Имали 

бог на слънцето, бог на луната, бог на 

дъжда, бог на вятъра. Колкото повече 

се развивала тяхната цивилизация, 

толкова повече се променяли услови-

ята. Горите отстъпили място на градо-

вете, флората и фауната се променили. 

Дошли периоди на тежки суши, фатални 

за живота.

Историята на Мексико прави съд-

бовен завой, след като по тези земи 

стъпва един голям авантюрист и алчен 

за богатства испанец със своята армия 

от 500 мъже. Годината е 1519-а. Срещат 

се два свята антиподи. Сблъсъкът им е 

фатален за цивилизацията на индианци-

те. В митологията на ацтеките

прогоненият бог на 
слънцето

Кетцалкоатъл ще се върне един ден 

откъм морето. Ацтекският владетел 

Монтесума видял като сбъднато чудо 

явяването на испанския конкистадор 

Ернан Кортес на кон. Кортес веднага 

разбрал, че е попаднал на изключител-

ни находки. Представил се за наместник 

на папата, разказал за тежката болест 

на сърцето си, която се лекувала само 

с много злато. Получил много злато. За 

две години Кортес ликвидирал импери-

ята. Испанците разрушили индианския 

град и на негово място изградили Мек-

сико сити. Всичко, за което испанците 

не можели да проумеят как е създадено 

от „нецивилизовани“, било анатемосано 

като творение на дявола и било физиче-

ски унищожено. История, нрави, тради-

ции, митове, език – всичко продължило 

да се предава от уста на уста.

Ацтеките основали 
Мексико сити

като Теотчитлан. Когато испанците 

влезли в града, били изумени от велико-

лепието и разкоша. Нарекли го Венеция 

на Новия свят заради каналите, които го 

опасвали. Кортес построил град – днеш-

ния Мексико сити, наречен на името на 

ацтекското племе мешики. Днес той е с 

26 млн. население. Един от най-големи-

те градове в света. Въпреки че мястото е 

най-големият дефицит в този мегаполис, 

центърът му е красив и разточителен 

на паркове, градини, места за отдих и 

разходки сред пищна растителност.

Старият град е в испански колониален 

стил с впечатляваща катедрала, която 

е копие на катедралата в Севиля и е 

най-голямата в Северна Америка. Отвън 

на централния площад Ел Цоколо се 

вихрят индиански ритуални танци на 

древните народи по тези земи, насреща 

е президентството с богато изрисуван 

вътрешен двор със стенописи на голе-

мия художник на Мексико Диего Ривера. 

Импозантни картини, които разказват 

просто и ясно историята на страната… 

Из центъра има множество красиви 

постройки от времето на Конкиста. 

Всички те са силно увредени. Не само от 

времето, но също и

поради потъването на 
града

който е построен на няколко острова 

в блатиста местност. Такива сгради се 

купуват от богати местни хора, които ги 

санират и ги трансформират в общест-

вени места, за да могат повече хора да 

ги посещават. Мексико сити расте бързо 

и красиво. Препратките към историята 

са видни по новите сгради, които много 

добре са хармонизирани със средата 

на сгради от стари времена. Зелен и 

подреден, чист и организиран – такъв 

е градът. Ангелът на победата, който е 

център на всички важни събития, пар-

кът Чутултепек с удивително красивия 

дворец и множеството музеи са пре-

красно място за един смислен и много 

ограмотителен уикенд.

Държавата със 130 млн. население е седмата 
икономика в света

Мексико – разточително и древно



18-21 януари 2019 63




