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ОТ РЕДАКТОРА

За много години, скъпи приятели! 
Да ви е спорно и харно през 2019-а и 

всички около вас да са здрави, щастливи и 
емоционални!

Началото на новата година е време, в кое-
то си даваме всякакви обещания – да се хра-
ним по-добре и да отслабнем, да спортуваме, 
да спестяваме повече, да пътуваме по-често 
и да се виждаме с близки и приятели по-ре-
довно. Дано успеем да спазим тези обещания 
към себе си.

От името на целия екип на BG VOICE мога 
да ви обещая, че ще продължим да бъдем 
честни и обективни в търсенето на обектив-
ната истина и на онези интересни български 
истории в Северна Америка, които ни карат 
да се чувстваме по-горди. И през 2019 година 
оставаме силният български глас на ваша 
страна – изпращайте ни вашите въпроси, 
проблеми и казуси, които имате нужда да 
бъдат разрешени. След намесата ни в случая 
с шофьорската книжка на нашия сънародник 
от Чикаго Боби тази седмица свързваме со-
циалната администрация с  нашата читателка 
Жаки. Тя иска да знае дали може да получава 
американската си пенсия, ако се върне в 
България. Ситуацията е сложна, особено като 
се има предвид, че САЩ и Родината ни нямат 
все още подписано социално споразумение. 
Отговора може да намерите на страница 13.

В четвъртък новият председател на 
Камарата на представителите Нанси Пелоси 
обеща да накара Конгреса да работи за бла-
гото на всички американци. Да се надяваме, 
че тя ще си спази обещанието. Вашингтон от 
години е твърде поляризиран, но никога не е 
бил толкова неработещ и скован от лудостта 
на един президент, който през час си мени 
мнението, а съпартийците му отказват да го 
държат отговорен.

2019-а обещава да разкрие резултата 
от руското разследване на специалния 
прокурор Робърт Мълър и това – обещавам 
ви – ще бъде повече от интересно. А краят 
на годината ще даде старт на предизборната 
кампания за Белия дом.

Но ми се иска, докато гледаме цирка 
на Вашингтон и жълтите павета в София, 
историите на деня – трагедиите и триумфите, 
конфликтите и успехите, поводите за скръб и 
радост, да не забравяме, че трябва да сме по-
човечни. В новогодишната нощ една история 

от България шокира мнозина.
След опит да изкачи Черни връх в 

новогодишната нощ мъж едва не умира от 
измръзване, след като му отказват достъп до 
заслона в планината, съобщи bTV.

Той и неговите другари са посрещнати 
враждебно, а запис, направен от Димитър Ке-
наров – единия от групата, разкрива момента 
на категоричния отказ, даден в кризисната 
ситуация.

Приятелите достигнали върха минути 
преди Нова година, а хората, работещи в 
заслона, вече празнували.

„Гледаха телевизия, седяха до печката, 
топлиха се, черпиха се с различни питиета”, 
разказа Кирил Радев. „Протече по следния 
начин – с удряне по вратата и отвътре гласо-
ве, които казват: „Нормалните хора си седят в 
София”, добави Кенаров.

Заради дългия преход пеша, леката 
екипировка и ниските температури Кирил 
губи телесна температура. Затова и неговите 
приятели продължават с опитите да влязат 
в хижата.

„Започнах да хвърлям снежни топки по 
прозорците, за да привлека вниманието им. 
Продължихме да удряме по вратата. Излезе 
една жена, която каза: „Тук няма никой.” И аз 
казвам: „Как няма никой, нали сте тук?” И тя 
ми обясни – така и така, тук празнуваме в 
тесен семеен кръг и представете си, че няма 
никой. В крайна сметка вратата беше затво-
рена пред носа ни”, спомни си още Димитър.

Това става при тежки условия – минус 10 
градуса, гъста мъгла и вятър. 

От чайна „Черни връх” коментираха, че 
вина у тях няма, тъй като са предупредили, 
че няма да работят. Стопаните на хижата 
вероятно ще бъдат уволнени. Но това не е 
важно.

Иска ми се през тази година да открием 
онази загубена някъде по пътя на прехода, 
имиграцията, трудностите и препятствията 
човечност, с която българите се гордеем 
толкова много. Нека това е обещанието ни 
за 2019-а!

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Обещания за 2019-а
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Н
ова мрачна статистика 

чертае мрачно бъдеще 

за България. Население-

то на страната намалява 

с 50 000 души годишно. 

110 000 са българите, 

които умират всяка година. С 1000 

по-малко са децата, които са се родили 

средногодишно в страната. Стряскащи-

те данни изнесе демографът към Инсти-

тута за изследване на населението при 

БАН Елица Димитрова.

Според нея България е една от 

страните в Европа с най-високите 

показатели за тийнейджърска ражда-

емост. Тя добави, че през 2017 г. около 

3000 са децата, родени от майки под 

18 г., увеличава се и делът на майките 

над 40 г. Димитрова припомни, че от 

90-те години в България има процес по 

отлагане на второто раждане.

 „Големият въпрос е кога й се ражда 

на българката, при какви условия и 

къде. Много млади хора избират съв-

сем целенасочено да отидат да живеят 

в чужбина и да родят там, както и да 

отложат”, смята антропологът Харалан 

Александров.

Той допълни, че в развитите обще-

ства решението за дете идва тогава, 

когато можеш да се грижиш за него, да 

го подсигуриш материално и когато си 

постигнал определен икономически и 

професионален статус.

Александров смята, че, от една стра-

на, е добра новина, че и в България това 

се случва, но от друга – „ако продъл-

жава със същия темп, това ще изкриви 

в дългосрочен план структурата на 

населението в България”.

Антропологът смята, че държавата 

трябва да има социални и икономиче-

ски местни политики, с които да бъде 

стимулирано раждането.

110 000 са българите, които умират 
всяка година

България се топи с 
50 000 души на година

З
аради неработещия 

регистър на ражданията 

никой в България, вклю-

чително Министерството 

на здравеопазването, все 

още не знае колко точно 

деца са се родили в страната през 

изминалата година.

Според различни проучвания има 

спад в раждаемостта и в трите най-

големи софийски АГ болници през 

2018 година в сравнение с 2017 г. С 

над 8% по-малко деца са се родили в  

най-голямата АГ болница в столицата 

„Майчин дом”.

В другите столични болници и в 

страната като цяло резултатите са 

приблизително същите.

От данните на здравната каса за 

броя на платените пътеки за раждане 

през 2018 г. става ясно, че те са за 53 

хиляди раждания на фона на над 58 

хиляди за предходната година. Или 

спад от почти 8% спрямо 2017-а. Раж-

данията извън платените от касата са 

по-скоро изключение.

Наличните вече данни подсказват,  

че 60 хиляди бебета ще е труднодо-

стижима бройка за 2018-а. При около 

110 хиляди починали.

На година в България се раждат тол-

кова деца, колкото да напълнят 5 пъти 

капацитета на зала „Арена Армеец“. 

За една година умират хора, колкото 

9 пъти капацитета на тази зала. Така 

всяка година населението намалява 

4 пъти колкото капацитета на тази 

спортна зала.

Д-р Дуков от „Майчин дом” смята, 

че по-притеснително от спада на 

раждаемостта е увеличаващият се 

брой на деца, които раждат деца, дори 

в София.

Официалните данни за броя на 

родените у нас ще са известни чак 

през април.

Ражданията спадат, но 
никой не знае с колко
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В
оенният минис-

тър на България 

Красимир Карака-

чанов взе пример 

от президента 

Доналд Тръмп и 

заговори за изтегляне на бъл-

гарските военни от Афганис-

тан. Той дори даде идея НАТО 

да преразгледа формата си на 

участие в Афганистан на след-

ващото заседание на Алианса.

Президентът Доналд Тръмп 

обяви в средата на декем-

ври, че предстои изтегляне 

на половината от 14 хиляди 

американски военнослужещи 

от Афганистан.

„Както виждате, Доналд 

Тръмп взема решения, които 

съответстват на неговото 

разбиране за външна полити-

ка. Той обяви и изтеглянето на 

контингента си от Сирия. Как 

ще се отрази на НАТО – аз лич-

но смятам, че България напра-

ви достатъчно”, каза Каракача-

нов при посрещането на 36-ия 

български контингент, който 

се завърна от международна 

мисия на НАТО в Афганистан.

“Този контингент, който 

посрещнахме, беше първият 

по-голям от 158 души. Този 

контингент, който замина сега, 

е от 160 души. България няма 

нужда да увеличава своето 

присъствие повече”, категори-

чен бе министър на отбраната.

На въпрос трябва ли Бълга-

рия да свие участието си, той 

отговори: „Ако политиката на 

САЩ като на съюзник в НАТО 

е да изтегли своя контингент, 

лично аз не смятам, че Бълга-

рия има повече работа там.”

Според него на следващата 

среща на военните министри 

от НАТО този въпрос трябва да 

се обсъди. “И ако някои държа-

ви смятат да изтеглят контин-

гентите си от Афганистан, аз 

смятам, че и ние трябва да 

преразгледаме позицията си”, 

допълни военният министър.

България участва в Афга-

нистан със 160 души, които 

охраняват летището в южния 

град Кандахар и изпълняват 

инструкторски задачи за мест-

ните сили за сигурност. НАТО 

продължава ангажимента си 

към тренировъчната мисия 

„Решителна подкрепа”, в която 

беше преобразувана най-дъл-

гата бойна мисия на алианса от 

2002-ра до 2015 година.

Предстои да се обсъди как 

изтеглянето на близо 7 хиляди 

американски военни ще се 

отрази на останалите нации, 

които поддържат военно при-

съствие от 16  хиляди инструк-

тори.

Към момента остават за-

плахата от ракетни атаки към 

летището в Кандахар, което 

се охранява от българите, 

каза старши националният 

командир на 36-ия контингент 

Веселин Василев.

Министърът даде идея НАТО да преразгледа формата на участието си

Каракачанов след Тръмп: 
Да се махаме от Афганистан
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М
иньорският град Маг-

нитогорск в Челябин-

ска област в Русия сви 

сърцата на хората по 

целия свят в навече-

рието на Нова година. 

10-етажен блок рухна в нощта срещу 31 

декември и погреба под руините десет-

ки спящи хора, сред тях и деца. Броят 

на жертвите е 39, 6 от тях са деца.

Рухването на големия блок посред 

нощ е трагедия и за живите. Близки, 

приятели и съграждани на загиналите 

се събраха на панихида на 30 метра от 

руините три дни след инцидента.

„Там живеят наши познати, имат апар-

тамент на шестия етаж, и двамата са 

възрастни на по 80 години!” – жена сочи 

към онова, което е останало от седмия 

вход на блока. До сутринта на 2 януари 

все още нищо не се знаеше за нейните 

познати.

Спасителните екипи не спират да 

вадят тела на загинали и да разчистват 

развалините, които стигат до третия 

етаж.

Над тази точка стърчат голи стени с 

части от тапети по тях и висящи врати 

между стаите. На балкон на седмия етаж 

– единствената устояла част от нечий 

апартамент, продължава да съхне 

пране.

Хората от Магнитогорск твърдят, че 

блок № 164 на ул. „Карл Маркс” е може 

би най-големият в града – 12 входа и 

10 етажа. Разказват, че живеещите в 

някои части от блока научили за взрива 

едва след като им се обадили уплашени 

приятели и роднини.

Една от тях е Зоя. Тя живее в 12-и 

вход на срутения блок. Разказва, че 

на 31 декември сутринта се събудила от звук, подобен на гръм, и си поми-

слила, че нещо е паднало в стаята на 

майка й.

„Мама ми каза: „Блокът се срути!” 

Тя е преживяла войната и вероятно 

по детски спомени... Аз започнах да 

споря с нея. Легнах си и задрямах. А 

след шест часа започнаха да ни звънят 

познати и те ни казаха, че сградата 

се е срутила”, разказва жената пред 

руската секция на BBC.

Входът, в който живее Зоя, според 

ТАСС е обявен за годен за обитаване. 

Трите съседни на срутения вход ще 

бъдат разрушени напълно.

Хората, оцелели при страшното рух-

ване, бяха пуснати два дни по-късно в 

разрушените си домове, за да вземат 

каквото им е нужно. Много от тях, 

съпроводени от полицията, грабват 

само по една дреха и бягат от руините.

Пенсионерката Ирина е една от ева-

куираните на 31 декември сутринта.  

„Искам само да си отида вкъщи... 

И документите трябва да си взема, и 

да се преоблека, и лекарствата да си 

взема. Всичко остана в апартамента”, 

споделя тя.

Жената разказва, че със семейство-

то й се нанесли в апартамента в нача-

лото на 70-те години, скоро след като 

сградата била пусната в експлоатация. 

През изминалите оттогава почти 50 

години не е имало никакви по-големи 

проблеми с газоснабдяването или 

техническото състояние на блока.

Властите обещаха компенсации за 

пострадалите.

Магнитогорск – другото име на трагедията
Десетки, сред тях и деца, останаха 
под руините на 10-етажен блок

Ч
етирима души, за които се 

предполага, че имат връзка 

с експлозията в жилищния 

блок в руския град Магнито-

горск, при която загинаха най-малко 

37 души, са били убити от руските 

служби за сигурност. Това съобщи 

радио „Ехото на Москва“, като се позо-

вава на Znak.com.

Според публикацията малко преди 

взрива мъж, вероятно от Средна 

Азия, напуснал жилище в сградата, 

което ползвал под наем.

След експлозията службите за 

сигурност прегледали видеокамери-

те в блока и около него и забелязали 

подозрителен според тях човек, 

който напуска сградата малко преди 

взрива.

Веднага след експлозията службите 

започнали извънредна проверка на 

местата в Магнитогорск, на които 

има струпване на повече хора, и 

намерили взривно устройство в 

търговски център. Устройството по 

щастлива случайност не е избухнало, 

отбелязва изданието и посочва, че 

благодарение на прикрепения към 

него мобилен телефон службите 

влезли в следите на предполагаемите 

атентатори.

Те открили четирима души в ми-

кробус и при опита да ги арестуват 

се завързала престрелка. Трима от 

предполагаемите атентатори били 

убити на място, а четвъртият избягал, 

но по-късно също бил застрелян от 

службите.

Властите отричат, че взривът в 

жилищния блок е акт на тероризъм. 

Губернаторът на Челябинска област 

Борис Дубровски и кметът на Магни-

тогорск Сергей Бедников заявили, че 

експлозията и разстрелът на четири-

мата предполагаеми атентатори не са 

свързани.

Убиха 4-има вероятно заради 
рухналия блок





М
ъже в бели 

джипове, 

изскочили с 

автомати „Ка-

лашников“ от 

прозорците 

на автомобилите, стресна 

хората в Асеновград и вдигна 

на крака местната полиция.

Кадри на порещите по ули-

ците на града скъпи коли със 

стърчащи от тях автомати се 

появиха в социалните мрежи.

На тях се вижда, че всеки 

един от мъжете е седнал на 

рамката на отворен заден 

прозорец на бял джип „Мер-

цедес” и държи автоматично-

то оръжие.

На кадрите се вижда регис-

трационният номер само на 

единия от автомобилите.

„Интересни кадри с ка-

лашници отпреди минути по 

улиците на Асеновград”, пише 

мъжът, заснел видеото – Си-

меон Добрев.

„Тези днеска по целия град 

се разхождаха – само не знам 

къде е полицията”, отговаря 

му потребителка с името Ваня 

Янкова.

След подаден от медиите 

сигнал в Областната ди-

рекция на МВР в Пловдив 

полицията се захвана да 

провери случая. По-късно 

оттам съобщиха, че в РПУ-

Асеновград са били подадени 

десетки сигнали от граждани. 

Патрулен екип е спрял двата 

джипа, като е установено, 

че младежите са решили да 

снимат клипче, а автоматите 

са бутафорни.

Материалите по случая 

обаче ще бъдат докладвани 

на прокуратурата, която ще 

се заеме със случая.

В бели джипове и с автомати из Асеновград

Младежи снимаха клип с бутафорно 
оръжие, ще ги разследват
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

1
16-ият конгрес на САЩ 

положи клетва в четвъртък. 

Демократическата партия 

пое контрола на Камарата на 

представителите, а Републи-

канската партия увеличи 

мнозинството си в Сената.

За първи път в историята на Аме-

рика в новия състав на Конгреса има 

рекордно голям брой жени и предста-

вители на малцинствата, отразявайки 

промените в етническия състав на САЩ. 

Те са основно демократи.

Републиканските представители в 

камарата все още са предимно бели 

мъже.

Александрия Оказио-Кортез влиза в 

него като най-младата жена, избирана 

някога за Конгреса, Рашида Тлаиб от 

Мичиган и Илхан Омар от Минесота 

влизат във властта като първите мю-

сюлманки.

В редиците на новия Конгрес са и Деб 

Хааланд и Шарис Дейвис – първите две 

жени от индиански произход, както и 

други 10 конгресмени, които открито са 

споделили своята хомосексуалност.

78-годишната демократка Нанси Пе-

лоси пристигна в Камарата на предста-

вителите усмихната и със семейството 

си. За втори път тя беше избрана за 

председател на Камарата на предста-

вителите. През 2007 г. тя стана първата 

жена в Америка, заемала някога този 

пост, и остана на него до 2011 г., когато 

републиканците получиха мнозинство.

„Никой от нас не е незаменим”, 

каза Пелоси пред Асошиейтед прес в 

предизборната кампания през мина-

лата есен и добави: „Но аз зная, че съм 

много добра в това, което правя.”

Пелоси остава силно полязирираща 

фигура, заклеймявана от републикан-

ците като либерал от Сан Франциско и 

карикатура на всемогъщото правител-

ство. Но тя е и майка на пет деца и баба 

на девет, пробила „стъклените тавани”, 

за да стане един от най-влиятелните 

политици на XXI век.

С президента Доналд Тръмп в Белия 

дом и републиканците, които все 

още контролират Сената, връщането 

на Пелоси на председателския пост, за 

да води демократичното мнозинство 

при най-голямото му обновяване след 

скандала „Уотъргейт“, разтърсва по-

литическата динамика във Вашингтон 

дори отвъд новата ера на разделеното 

правителство.

В Конгреса тя е

една от малцината, които 
изглежда разбират Тръмп

И двамата са потомци на известни 

фамилии, призвани сега да сключват 

сделки. Тръмп харесва силните харак-

тери и вероятно в знак на уважение тя е 

между малкото лидери на Конгреса във 

Вашингтон, на които той не е измислил 

прякор.

В четвъртък Пелоси обеща да накара 

Конгреса да работи за благото на всички 

американци, а партията й се готви да 

предизвика президента с разследвания 

и призовки, които заплашват програмата 

на Белия дом. Това е първият нов Кон-

грес, започнал работа в момент, когато 

работата на федералното правителство е 

частично спряна поради липса на финан-

сиране. Причината е в искането на Тръмп 

да се финансира изграждането на стена 

по границата между САЩ и Мексико.

Първото нещо, което демократите в 

Камарата гласуваха в четвъртък късно 

вечерта, беше пакет закони, с който да 

сложат край на частичното спиране на 

работата на федералното правителство. 

Бюджетът не предвижда исканите от 

президента Доналд Тръмп пари за стена 

по границата с Мексико.

Сега пакетът нормативни актове отива 

в Сената, където изглежда, че републи-

канците няма дори да го подложат на 

гласуване. Сенатът гласува подобни 

мерки през декември, но сега изглежда, 

че ще се съобразят с искането на Тръмп 

за 5,6 милиарда долара за стена.

Една четвърт от федералните служби 

не работят вече трета седмица.

За първи път Конгресът изглежда така

Групата на демократите....и на републиканците

В новия състав има рекордно голям брой жени и 
представители на малцинствата

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Н
овият председател на 

долната камара на Конгреса 

на САЩ Нанси Пелоси не 

изключи възможността за 

задействане на процедура по им-

пийчмънт срещу президента Доналд 

Тръмп.

В същото време демократка-

та Пелоси уточни, че това зависи 

от резултатите от разследването на 

специалния прокурор Робърт Мълър 

за евентуален таен сговор между кам-

панията на Тръмп и Русия по време 

на президентските избори в Съедине-

ните щати през 2016 г. Въпросът дали 

да бъде задействана процедурата 

по импийчмънт не бива да зависи от 

политически причини, подчерта тя в 

интервю за NBC.

По-рано Пелоси предупреди, че 

евентуалното задействане на проце-

дурата би всяло разделение.

Демократите избягваха да споме-

нават думата „импийчмънт” по време 

на кампанията за междинните избори 

поради опасения, че това може да 

има обратен политически ефект.

Самият Тръмп отрича да е извър-

шил нещо нередно.

Пелоси не изключи възможността 
за импийчмънт срещу Тръмп
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Откраднаха 9 картини на Майстора

Д
евет картини на Владимир Дими-

тров-Майстора са откраднати от 

апартамент в София.

Предполага се, че творбите са 

отмъкнати между Коледа и Нова година, а 

престъпниците са имали предварителна 

информация.

За момента не се знае точната стойност 

на откраднатите платна. Те са собственост 

на един от наследниците на известния художник.

Дни преди Нова година непозната досега картина на Майстора, смятана дори 

за градска легенда, изненадващо се появи в Художествената галерия в Кюстен-

дил. Експертите определиха появата на творбата като емблематично събитие.

Българските закони - нечувана 
самодейност

У
никална, нечувана и невиждана 

законодателна самодейност.” Така 

бившият председател на Народно-

то събрание и ексслужебен пре-

миер Огнян Герджиков определи начина, 

по който се пишат и приемат законите в 

България.

Според него това става прибързано, 

самодейно и необмислено, без нужния професионализъм.

Герджиков припомни, че Кодексът за социално осигуряване е претърпял 134 

промени от 2000 г. насам.

„Това е абсолютен световен рекорд”, категоричен е той.

За 1 г. българите изпушили цигари 
за €1 млрд.

П
рез 2017 г. българите са похарчили 

1.07 млрд. евро за цигари, което 

е малко повече от 2.1 млрд. лева. 

Това показват данните на евро-

пейската статистическа агенция Евростат. 

Средствата са дадени само за тютюневи 

изделия и в тях не влизат парите, похарчени 

за електронни цигари. За сравнение бюджетът на здравната каса за 2019 г. е 4.3 

млрд. лв.

Спрямо 2016 г. се отчита леко покачване на разходите за цигари с около 

40 млн. евро. През 2015 г. българите са похарчили 990 млн. евро за тютюневи 

изделия. През 2007 г. – десет години преди последното изследване на Евростат, 

харчовете за цигари са 875 млн. евро.

Е-винетките катастрофираха за ЧНГ

С
истемата за продажба на електрон-

ни винетки блокира веднага след 

въвеждането й още в първите дни 

след Нова година.

Проблеми бяха констатирани и със закупу-

ването на нови винетки, и с регистрирането 

на старите хартиени към електронни. Систе-

мата блокира и чрез мобилното приложение, 

и чрез настолен компютър.

Терминалите за продажба на винетки на бензиностанциите също не работеха. 

Шофьори от професионални фирми за превози над 20 часа са се опитвали да 

купят винетки без успех. Влизащите в България шофьори също се оплакаха от 

проблема.

Обраха жилището 
на спортен 
журналист

Ж
илището на спортния журна-

лист Петър Бакърджиев беше 

обрано по празниците. Семей-

ството, което живее в Горна 

Малина, разбрало за посегателството, когато се прибрало у дома на 1 януари.

Откраднати са техника и бижута на съпругата му. Крадците са минали и през 

съседите на журналиста, от които са задигнати предимно бижута.

По думите на Бакърджиев има предположение кой е извършителят. „Човекът 

почти е известен, празнува имен ден в края на октомври, почти всички в Горна 

Малина го знаят. Бил е в затвора 3 години, пуснали са го преди 2 месеца”, каза 

той.

BG ТЕЛЕГРАФ
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В
секи месец близо 63 мили-

она души в САЩ получават 

чекове от Social Security 

Administration. По по-

следни данни 3 от 5 души, 

които получават социални 

облаги за това, че са на възраст от 66 

години или повече, покриват с този 

чек повече от половината си месечни 

разходи. 

За българите в тази страна, които не 

са заделяли пари в пенсионни фондове, 

тези чекове са най-близкото нещо до 

пенсия, а много от тях се страхуват, че 

могат да я загубят, ако напуснат страна-

та за по-дълго време. 

Нашата редовна читателка Жаки 

Мизраки се обърна към нас с въпрос 

дали ще спре да получава чекове 

от Social Security Administration, ако 

прекара една календарна година в 

България. Тя е на 68 години, омъжена е 

за американски гражданин, със зелена 

карта е и живее от 11 години непрекъс-

нато в САЩ, което покрива и едно от 

изискванията за получаване на Social 

Security Benefits (да сте живели най-мал-

ко 10 години в САЩ, без да сте напуска-

ли страната за повече от 6 месеца всяка 

година).  

Нашата читателка се интересува дали 

решението на социалното министер-

ство на САЩ от 2011 г., за което BG 

VOICE вече писа, все още важи. Според 

него се отменя забраната за изплащане 

на американски пенсии на български 

граждани, прекарали повече от 6 

месеца извън САЩ. “Валидно ли е това 

решение за моя случай?”, пита нашата 

читателка.

Отговорът на този въпрос 
обаче не е толкова лесен
Ние се свързахме с представител на 

Social Security Administration от Или-

нойс, който обясни, че всеки случай е 

индивидуален. 

Но да започнем от това, че адми-

нистрацията изплаща два типа типа 

социални облаги – Social Security и 

Supplemental Security Income (SSI). 

Граждани, които получават втория 

тип SSI, са не само онези, достигнали 

пенсионна възраст, но и хора с нисък 

доход или в неравностойно положение. 

При този тип облаги, ако граждани-

нът напусне страната за повече от 30 

дни, той спира да получава чекове от 

администрацията. Той или тя може да 

възстанови тези плащания, като подаде 

заявление, когато се върне обратно в 

САЩ.

Повечето граждани, които получават 

т.нар. Regular Social Security Benefit, пък 

са работили най-малко 10 години, като 

са плащали данъци от заработката си. 

Някои от тях обаче получават такива 

облаги или “пенсии”, защото са инва-

лиди, защото са съпруг или съпруга на 

американски гражданин, който е пла-

щал данъци, или защото са наследили 

това право от починал роднина.

“Ако български гражданин, който 

има и американско гражданство, е в 

България за някакъв период от време, 

той или тя ще продължи да получава 

чек от Social Security без значение за 

колко време е там, докато продължава 

да покрива изискванията за пенсия”, 

казаха за BG VOICE oт Social Security 

Administration в Илинойс. Но в слу-

чая на нашата читателка тя получава 

американска пенсия, защото е омъжена 

за американски гражданин и е живя-

ла в САЩ 10 години (без да излиза за 

повече от 6 месеца на година), което 

значи, че тя трябва да покрива реди-

ца други изисквания, за да получава 

американска пенсия в България и след 

6-ия месец. Тъй като България няма 

споразумение със САЩ за признаване 

на трудовия стаж, по-вероятно е след 

6-ия месец нашата читателка да спре да 

получава Social Security Benefits, освен 

ако човекът, заради когото ги получа-

ва (в нейния случай съпругът й) и на 

който тя е т.нар. dependent, не получава 

пенсия посмъртно за това, че е служил 

в американската армия, или приживе, 

но като инвалид, след като е служил в 

американската армия. 

България не влиза в 
списъка със страни

чиито граждани могат да продължат 

да получават американска пенсия като 

dependents дори ако прекарат в чужби-

на повече от половин година. 

На среща с държавния секретар 

Майк Помпео през ноември българ-

ският външен министър Екатерина 

Захариева поиска Родината ни да бъде 

включена по бързата процедура в 

социалното споразумение, което САЩ 

има с редица страни от Европейския 

съюз.

Ако нашата читателка все пак реши 

да прекара 12 месеца в България и 

плащанията към нея спрат след 6-ия 

месец, тя може да ги възстанови, когато 

пристигне обратно в САЩ и след като 

представи доказателства за престоя си. 

Ако нашата читателка получаваше 

пенсия въз основа на най-малко 10 

години трудов стаж в САЩ, тя щеше да 

продължи да получава плащанията си в 

България и след периода от 6 месеца.

“Съветваме гражданите, които пла-

нират да пътуват извън Съединените 

щати за дълъг период, винаги да пре-

дупреждават администрацията кога ще 

напуснат и кога ще се върнат обратно”, 

казва Дъг Нгуен от SSA в Илинойс. 

Ако искате да проверите всички пра-

вила за изплащане на пенсии, които са 

в сила при отсъствие от страната, може 

да го направите чрез т.нар. Payments 

Abroad Screening Tool.

Ще спра ли да получавам Social Security, 
ако прекарам година в България?

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

НА ВАША СТРАНА
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П
ротести в немския град 

Кьолн заради смъртта 

на 4-годишно българче 

от Добрич. Над 800 души 

излязоха на демонстра-

ции със снимки на 4-го-

дишната Селин и с обвинения срещу 

лечебното заведение.

Според семейството на детето, което 

също беше с протестиращите, медиците 

са виновни за смъртта й.

Инцидентът, довел до смъртта на 

детето, започва в навечерието на Бъдни 

вечер, когато Селин вдига висока 

температура. Българите отвели дъщеря 

си в спешното отделение на клиниката, 

където според майката лекарите не им 

обърнали внимание и им казали да се 

прибират, защото е обикновен вирус. 

„Докторът ни изпрати у дома и каза, че 

Селин има само вирус и трябва да й да-

дем ибупрофен”, каза бащата на моми-

чето, 28-годишният Норджан. Момичето 

имало почти 40 градуса температура по 

Целзий.

На следващия ден състоянието на 

малката Селин се влошило и родите-

лите й я откарали в друга болница, 

където само след часове тя издъхнала. 

Родителите са потънали в скръб. Те ис-

кат обяснение от докторите защо са ги 

изпратили да си ходят. „Как може да се 

случва това?”, казва бащата на момичен-

цето през сълзи.

От болницата все още не са излезли с 

официално изявление по случая. Нем-

ските власти също не дават информа-

ция за инцидента. 

Близо 800 души, предимно роднини и 

приятели на семейството от България, 

се събраха на протеста пред клиниката 

в четвъртък. Те развяваха български 

знамена, издигнаха плакати с надпис 

„Протест” и скандираха „Убийци” по 

адрес на лекарите.

Демонстрациите бяха отразени в 

медиите в цяла Германия.

Стотици на протест в Кьолн заради 
смъртта на 4-годишно българчедд

Демонстрантите 
скандираха 
„убийци” и искаха 
отговори от 
болницата, в 
която първо са 
приели детето

С
ъдът в Англия чу в 

края на миналата 

година резултатите 

от разследването на 

трагичен инцидент, в който 

българин скочил от движещ се 

ван на магистрала. 

Любомир Иванов карал 

приятеля си Иво Ангелов об-

ратно към Острова за поред-

ния гурбет. Преди това Иво си 

бил в България, за да празнува 

Коледа. По средата на пътя 

обаче, както двамата наши 

сънародници се движили по 

магистрала М5 в югоизточната 

част на Англия, Иво извед-

нъж сграбчил дръжката на 

вратата и се хвърлил на пътя. 

Българинът умира на място 

на магистралата, тъй като 

шофьорите, които пътуват зад 

тях, нямат време да реагират и 

да избегнат да го ударят. 

Любомир успял само да 
извика ужасено: „Иво, 

не, не, не!”

Загиналият на място Иво Ан-

гелов, на 36 години, работил 

във ферма в северната част на 

Англия, където събирал зеле. 

Той току-що се бил разделил 

с жена си. Разследването на 

смъртта му потвърждава, че 

той е починал от множество 

наранявания вследствие на 

скока и е бил прегазен от 

колите зад тях. 

Приятелят му Любомир 

редовно помагал на бълга-

рите, работещи във Велико-

британия, с транспорт от и 

до Родината. Той прекарвал 

наши сънародници, идващи 

с ферибота от Франция, или 

качвал хора, шофирайки през 

други държави членки на 

ЕС. На 9 декември 2017 г. той 

закарал Иво Ангелов до Бъл-

гария, а на 9 февруари 2018 г. 

го докарал обратно до Англия 

заедно с други работници. 

Когато двамата стигнали до 

Лийдс, нямало работа за Иво, 

затова българите се насочили 

към Бодмин, където Иво щял 

да опита късмета си в друга 

ферма. По пътя Любо оставил 

другите пътници в Кеймбри-

джшир и Лондон.

Любо си спомня, че на 

въпросния 13 февруари 

пътникът му бил тих и гово-

рил за това как съпругата му 

го е оставила заради друг 

мъж, и то точно на Коледа. 

Когато изведнъж Иво скочил 

в движение, Любо се опитал 

да протегне ръка, но не успял 

да го хване. „Той беше твърде 

далеч”, пояснява Любо. Тъж-

ното е, че няколко мига преди 

инцидента Иво се опитал да 

се обади на бившата си жена, 

но никой не му отговорил. Ве-

роятно за да потули мъката от 

раздялата, той пил и няколко 

кутии с бира. 

Следователите не са наме-

рили някакви нередности с 

дръжките на вратите на пре-

возното средство. В деня на 

инцидента валял силен дъжд, 

било ветровито и видимостта 

била лоша. Колите по трасето 

се движили с 65 мили в час 

и те не могли да заобиколят 

падналия на земята Иво. 

Инцидентът станал точно в 

6,40 ч. сутринта, линейката 

пристига в 7,05 ч., но вече 

било твърде късно. Пътят в 

този участък останал затворен 

за около осем часа.

Бъ лгарин скочил от движещ се ван на магистрала в Англия
Иво Ангелов загинал на място, току-що се бил разделил с жена си

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Снимка от мястото, където е станал инцидентът

Майката на починалото дете Вероника

Сн.: Mario Jüngling
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US ТЕЛЕГРАФ
Тежък удар за Apple – поевтиня с 
$55 млрд. за часове

Т
ежък удар за технологичния гигант Apple – 

акциите му поевтиняха с над 7% за часове, а 

общата стойност на компанията спадна с $55 

млрд.

Причината са занижените очаквания за размера на 

приходите, които фирмата обяви.

В ключовото за бизнеса със смартфони, таблети и 

компютри последно тримесечие, което включва Чер-

ния петък и коледните празници, Apple са отчели приходи от $84 млрд. срещу 

очаквания между 89 и 93 милиарда.

От компанията обявиха, че забавянето на икономиката на Китай е причина за 

спада, а те са третият им най-голям пазар след САЩ и Европа.

САЩ няма да се изтеглят от Сирия от 
днес за утре

С
АЩ няма да се изтеглят от Сирия от днес 

за утре. Това обяви президентът Доналд 

Тръмп, без да даде точен график за 

оттеглянето на американските войски от 

страната. В края на декември държавният глава 

обяви изтеглянето на САЩ от Сирия с думите, че 

всички се прибират веднага.

Преди дни Тръмп все пак обясни, че американските войски няма да стоят в 

Сирия до безкрайност. Според него Сирия е само пясък и смърт, без огромни 

богатства и е изгубена отдавна.

В момента в Северна Сирия са дислоцирани около 2000 американски воен-

нослужещи, предимно специални части. Те се бият срещу „Ислямска държава“ и 

обучават местни сили в освободени от джихадистите райони.

Тръмп получи писмо от  
Ким Чен-ън, чака среща

П
резидентът Доналд Тръмп съобщи, че е полу-

чил писмо от севернокорейския лидер Ким 

Чен-ън и очаква скоро да се срещне с него.

Пред репортери в Белия дом Тръмп защити 

преговорите си с Ким и обясни, че никога не е придавал голямо значение на 

бързината в усилията на Пхенян. След историческата среща с Тръмп в Сингапур 

през юни миналата година Ким обеща да работи за ядрено разоръжаване и 

оттогава и двете страни се мъчат да постигнат напредък.

Преди дни южнокорейският в. „Чосун илбо” съобщи, че Ким е изпратил писмо 

до Тръмп във връзка с изпадналите в застой преговори.

За САЩ нова сделка с 
Лондон е невъзможна

Н
ова търговска сделка между Лондон и 

Вашингтон не изглежда възможна при 

сегашния проект за споразумение за 

Brexit с Брюксел. Това предупреди посланикът на САЩ в Лондон. „Все 

още минаваме през етапите на вземането на решение накъде точно върви стра-

ната”, заяви Уди Джонсън.

Думите му са поредният удар за британския премиер Тереза Мей, която 

настоява, че Великобритания ще може да сключва нови и по-изгодни търговски 

споразумения без ЕС. Британският лидер твърди, че нейните екипи усилено 

договарят нови търговски сделки с големи партньори като САЩ.

Дете падна при носорозите в 
зоопарка във Флорида

2
-годишно дете пострада, след като 

падна в клетката на носорозите в 

зоопарк във Флорида. Състоянието 

му засега не е ясно, то е откарано в 

болница.

Клетката на носорозите е оградена с 

няколко реда стоманени стълбове и тел. 

Според очевидци обаче детето се е подхлъз-

нало и попаднало между два от стълбовете. 

Тогава един от носорозите се е приближил до него.

„Тогава е имало контакт с детето”, пишат от зоопарка и обясняват, че атрак-

цията работи от 2009 г. и досега такъв инцидент не е имало. Мястото ще остане 

затворено за посетители, докато не се изясни случаят и не бъдат прегледани 

мерките за сигурност.
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П
оредно голямо отличие 

за българския талант в 

САЩ. Игралният късоме-

тражен филм „Мотиви” 

на младия български 

режисьор Джоузеф ал 

Ахмад взе голямата награда „Най-добър 

късометражен филм” на кинофести-

вала в Лос Анджелис (Los Angeles Film 

Awards). Българинът грабна и приза 

„Почетен режисьор”. Отличията бяха 

огласени на 2 януари, а през миналия 

месец лентата взе и три номинации и 

награда „Най-добра филмова музика” на 

филмовия фестивал „Призма” в Рим.

„Мотиви” е криминална драма и 

е продукция на най-стария филмов 

университет в света – ВГИК в Москва, 

където българският автор се обучава 

като редовен студент в 4-ти курс.

В главната роля на филма е

звездата на руското кино 
Михаил Богдасаров

Сценарист е Роман Бобильов, cъсце-

наристи са Джоузеф ал Ахмад и Виолета 

Георгиева, също от България. Музика-

та на филма, която спечели голямата 

награда на фестивала в Рим, е дело 

на композиторите Николай Бабухин 

и Даниел Цовин (руснак от български 

произход).

Семейна сага, попечителство, стари 

сметки в бизнеса и един куп възли 

за развързване поднася на зрителя 

късометражната криминална драма. 

Действието в нея се развива в Москва. 

Виден руски бизнесмен е бил посетен 

в дома си от свой колега, а малко след 

това е намерен застрелян в колата си в 

подземен гараж. Заплетеният сценарий 

вкарва зрителя в лабиринта на търсене 

на извършителя и най-вече на мотивите, 

подбудили го към това престъпление.

Лентата получи отзвук в 
САЩ

„Изключително добре направен филм 

във всички аспекти на киноизкуството”, 

пише в своята публична рецензия Рой 

Зафрани, председател на журито на Los 

Angeles Film Awards, САЩ.

„Режисьорът Джоузеф ал Ахмад 

умело променя енергията във всяка 

една сцена, перфектно контролирайки 

цялостното настроение в течение на 

филма. Резултатът е една вълнуваща 

история, пълна с неочаквани обрати и 

непредотвратими конфликти. Зрителят 

се опитва да разгадае мотивите на всич-

ки персонажи и какви са причините зад 

действията им”, отбелязва Рой Зафрани.

Джоузеф ал Ахмад не скри радостта 

си от наградата и призна, че е доволен 

от резултата. „Благодарен съм на моя 

университет ВГИК за подкрепата, която 

ми бе предоставена. Работих с изключи-

телни млади актьори, които тепърва ще 

покажат на световното кино на какво са 

способни. За мен бе чест главната роля 

във филма да изиграе Михаил Богдаса-

ров”, каза той.

„Най-вече съм благодарен на моя 

снимачен екип, който работеше усърд-

но, доказвайки, че истинската любов 

и себеотдаване в една идея може да 

предизвика високо ниво на ентусиазъм 

и резултатност.

Снимачният колектив бие 
рекорди

по своята интернационалност. Във 

филма работиха руснаци, американци, 

украинци, българи, евреи, испанци и 

други националности, което е доказа-

телство, че за изкуството няма грани-

ци”, каза младият творец. Той изрази 

надежда филмът да бъде показан и на 

различни фестивали в България.

Джоузеф ал Ахмад е роден в София. 

Завършил е Националната гимназията 

за приложни изкуства „Св. Лука” в столи-

цата, след което е приет в Университета 

за филмово изкуство в Москва – ВГИК, 

който тази година навършва 100 годи-

ни. Има седем самостоятелни изложби 

като художник, а като режисьор – три 

късометражни документални филма. 

„Мотиви” е първата игрална лента на 

автора.

Български режисьор с 
голяма кинонаграда в LA

Криминалната драма „Мотиви“ обра овациите на кинофестивал в САЩ
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У
ниверситетът “Принстън” 

притежава църковно-пра-

вославни ръкописи на 

Византийската империя, 

които са част от дългогодиш-

на хералдическа колекция 

в библиотеката на учебното заведение. 

Сега гръцката патриаршия начело с 

Вселенския патриарх Вартоломей I от 

Константинопол твърди, че български 

партизански войски откраднали све-

щените пергаменти през 1917 г. и иска 

американските академици да ги върнат 

на гърците. Спорът е описан подробно 

от вестниците „Ню Йорк таймс” и „Ва-

шингтон пост”, както и от някои други 

американски издания.

Документите са на повече от хиля-

да години. Един от тях, „Коментар на 

Евангелието на Матей” от ХVI век, стига 

на американска земя чрез дилъри и 

“Принстън” го купува през 1921 г. През 

1942 г. благодарение на дарение на 

Вселенският патриарх Вартоломей ги иска 
обратно с дело във федерален съд в Ню Джърси

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

В университета „Принстън“: 

Гръцки ръкописи, откраднати 
от българска чета

Ръкописът „Небесната стълба” на свети Йоан Климакс
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свой дипломант

колежът се сдобива с още 
три ръкописа

„Коментар на Евангелието на Матей” 

от Йоан Златоуст, написан през 955 г. 

от писаря на нотариуса на император 

Никифор; „Небесната стълба” на св. 

Йоан Климакс (Йоан Синайски), напи-

сана през 1081 г. в Константинопол от 

писаря Йосиф; и страници от девети 

век, които вероятно са били част от 

„Коментар на Евангелието на Матей”.

Гръцките духовници са внесли иск 

срещу „Принстън” във федерален съд в 

Ню Джърси на 13 декември, в който се 

казва, че става дума за свещени тексто-

ве и произведения на изкуството, които 

са на повече от хиляда години, три от 

които са били осветени, затова имат 

изключителна стойност. Те настояват, че 

българска партизанска чета откраднала 

въпросните документи по време на 

Първата световна война от манастира 

„Св. Богородица Икосифиниса” в село 

Кормища в Северна Гърция.

Като

доказателство за 
кражбата от българска 

страна

Гръцката патриаршия цитира един 

от томовете на научния труд „Гръцки 

ръкописи в „Принстън”, VI до XIX век: 

описателен каталог”, който е публику-

ван през 2010 г. и който идентифицира 

някои ръкописи от колекцията на 

училището, които са били иззети от ма-

настира от българските власти. „Това е 

книга на „Принстън”, издадена от печат-

ницата на „Принстън”, за колекцията на 

„Принстън”, написана от служители на 

„Принстън”, казва Джордж А. Цугаракис, 

адвокат на на патриарха, манастирски-

те и регионалните църковни служители 

в случая, цитиран от вестник “Ню Йорк 

таймс”. „Според нас това е най-конкрет-

ното признание”, допълва още той.

Ден след внасянето на съдебния иск 

университетът излезе с изявление, че 

има пълната увереност, че проучва-

нето установява, че ръкописите не са 

били разграбени. В писмо от миналата 

година учени от колежа излизат със 

становище, че каталогът, цитиран от 

църквата, съдържа „широки референт-

ни сведения“ и че нито един от доку-

ментите не е описан от чешкия журна-

лист Владимир Сис, който наблюдавал 

изпращането на пратки от Гърция до 

България през периода на Първата 

световна война.

Гръцките свещеници цитират и писмо 

от местен служител до гръцката делега-

ция по външни работи в София, което 

описва

идването на българските 
партизани

в манастира “Св. Богородица” в 

Гърция четири дни след нападението. 

В писмото, написано на френски език, 

се казва, че „банда от 60 престъпници” 

насилствено е влязла в манастира, 

като двама мъже са били безмилостно 

пребити, за да разкрият къде са скрити 

скъпоценностите на манастира. След 

това нападателите събрали ръкописи, 

печатни книги и други предмети, вклю-

чително златни монети (флорини), и се 

отправили към София. От нашата столи-

ца предметите били раздадени на тър-

говци, продавачи на книги и аукционни 

къщи в Централна Европа. „Бандитите, 

след като взеха всички ценности от 

манастира, натовариха плячката си на 

24 мулета, които бяха взели със себе си 

за тази цел, и си тръгнаха, без да се без-

покоят от никого”, пише Н. Бакопулос в 

това писмо.

В съдебното дело е подчертано, че 

четирите ръкописа всъщност първона-

чално идват в “Принстън” от франкфур-

тската аукционна къща  „Джоузеф Байер 

и ко” („Joseph Baer & Co”).

Гръцката патриаршията проявява за 

първи път претенции към свои църков-

но-исторически документи в „Принс-

тън” през 2015 г. Тогава чрез писмо е

отправено искане за пет 
ръкописа

В отговор академичното заведение 

казва, че два от ръкописите първо са 

били дадени на друг манастир, който 

после ги продал, и чак тогава те били 

получени като подарък от колежа. 

Гръцката патриаршия вече не търси да 

получи тези документи, но изглежда 

няма да се откаже от документите, за 

които твърди, че българите откраднали, 

като нападнали техния манастир.

Според служител на патриаршията в 

Ню Йорк, преди ръкописите да бъдат 

откраднати, те са били активно използ-

вани в манастира „Света Богородица 

Икосифиниса”, където монаси палели 

свещи и тамян и четели от тях по време 

на хранене и религиозни служби. Отец 

Карлуцос казва, че ищците са в разгово-

ри с университета „Дюк“ и библиотеката 

„Морган” в Ню Йорк за връщането на 

допълнителни ръкописи, които също са 

били откраднати по време на нападе-

нието от 1917 година. Длъжностни лица 

от Дюк са отказали да коментират, а 

говорителка на библиотеката Норийн 

Халид Ахмад е заявила, че са в контакт с 

патриаршията и са предложили някак-

во решение.

Официални църковни представители 

на патриаршията вече потвърдиха, че 

преди две години лутеранското учи-

лище по теология в Чикаго е върнало 

337-странично издание на Новия завет, 

написано през девети век от монах, на 

име Сабас, също поради опасения, че е 

откраднато от българските войници.

Искът във федералния съд

Вселенският патриарх Вартоломей I



Лондон гледа към Канада след Brexit

Л
ондон прогнозира пренасочване на 

политическия си фокус след Brexit и за-

дълбочаване на отношенията с Австра-

лия, Канада, Нова Зеландия, Африка и 

Карибите. Това стана ясно от думите на британ-

ския военен министър Гавин Уилямсън.

Той обясни, че Великобритания може да 

създаде нови военни бази в Карибския басейн и 

Далечния изток, след като напусне ЕС.

Разширяването ще бъде част от стратегията на Великобритания „да стане 

истински световен играч” след Brexit.

Това е най-големият ни момент като нация от края на Втората световна война, 

когато можем да се поставим в различна позиция”, каза Уилямсън.

Москва задържа канадски 
гражданин за шпионаж

М
инистерството на външните работи на 

Канада е осведомено за задържането на 

канадски гражданин в Москва по обвине-

ние в шпионаж.

“Консулските служби са осведомени за задър-

жането на канадски гражданин в Русия”, потвърди 

представител на външното министерство на Канада, 

отговаряйки на въпрос дали задържаният при спецоперация Пол Уилън е 

канадец.

От ведомството подчертаха, че друга информация няма да предоставят, позо-

вавайки се на закона за неприкосновеност на личния живот.

По-рано бе съобщено, че задържаният от Русия шпионин е американец.

Нов процес срещу канадец заради 
дрога в Китай

К
анадец, осъден за трафик на наркотици в 

Китай, може да получи нова по-тежка при-

съда, след като китайски съд нареди да бъде 

проведен нов процес.

Робърт Лойд Шелънбърг е бил съден през 2016 

година, но за делото му бе съобщено от китайските медии след ареста в Канада 

на главния финансов директор на технологичния гигант Huawei Мън Ванчжоу 

на 1 декември.

Апелативен съд прие твърдението на прокуратурата, че 15-годишната присъ-

да на Шелънбърг за помагачество при наркотрафик е твърде снизходителна.

Има доказателства, че е възможно той да е играл „значителна роля”, отбелязва 

съдът.

Транстихоокеанско партньорство 
вече е в сила

С
поразумението за свободна търговия, 

известно първоначално като Трансти-

хоокеанско партньорство (ТТП), влезе 

в сила между 11 страни от Азиатско-Ти-

хоокеанския регион. Документът вече е валиден 

за  Япония, Мексико, Канада, Нова Зеландия, 

Сингапур и Австралия.

Очаква се Виетнам да се присъедини в средата 

на януари, а ратификацията в Бруней, Чили, Перу и Малайзия все още предстои.

 САЩ бяха част от първоначалното споразумение, инициативата за което бе 

на бившия президент Барак Обама. Администрацията на Доналд Теръмп обаче 

изтегли страната от сделката.

Пекин пусна канадската 
учителка на свобода

К
анадска преподавателка, която бе арестува-

на в Китай по административни причини, е 

освободена и се е завърна в Канада. Новина-

та бе потвърдена от Отава.

Сара Макайвър бе задържана в Китай през де-

кември по обвинение, че е работила нелегално в Китай. По официални данни 

арестът й нямаше връзка с дипломатическата криза между Пекин и Отава.

За задържането й стана ясно малко след като в Китай бяха арестувани други 

двама канадци – бившият дипломат Майкъл Ковриг, работещ за мозъчния тръст 

„Международна кризисна група“, и Майкъл Спавър, консултант, който често има 

контакти със Северна Корея.

Те бяха арестувани на 10 декември по подозрение, че са заплаха за национал-

ната сигурност.

ТЕЛЕГРАФ CANADA
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Е
дин от най-новите холивуд-

ски филми, „Аквамен“, се 

превърна в сцена за едно 

талантливо момиче с корени 

от България. Габриела 

Петкова е едва на 11 години, 

а на премиерата на филма в Нова Зелан-

дия тя бе в компанията на Уилям Дефо, 

Джейсън Момоа, Амбър Хърд, Патрик 

Уилсън и др.

Габи всъщност е родена в Нова Зелан-

дия, където от много време живеят ней-

ните родители Стоян и Ирина Петкови. 

Професията и желанието да видят нови 

земи ги отвеждат там, където те се засел-

ват трайно и раждат децата си. Габриела 

има по-голям брат, който се нарича 

Християн. Когато започва кастингът за 

„Аквамен“ и става ясно, че търсят малки 

момче и момиче за лентата, Габриела се 

явява и печели. От малка тя проявява 

интерес към актьорската професия и с 

удоволствие участва в театрални сценки 

и постановки за деца.

„Аквамен“ е фентъзи филм за едно-

именния персонаж на Ди Си Комикс. 

Режисьор е Джеймс Уaн, а сценарият 

е на Уил Бийл, Джеф Джоунс и Джеймс 

Уaн. Това е 6-ият филм в Разширената 

вселена на Ди Си. Премиерата в САЩ бе 

на 21 декември 2018 г. Още с появата си 

филмът оглави класациите и вероятно 

ще се превърне в голям хит.

Малката българка тренира активно и 

акробатика, което се оказало

решаващо за  
спечелването на ролята й
в „Аквамен“. На официалната премие-

ра на „Аквамен” в Лос Анджелис звездата 

на лентата Джейсън Момоа взриви фе-

новете с невероятно шоу. Той, актьори 

от филма и негови приятели изпълниха 

традиционния боен танц хака, типичен 

за маорите от Нова Зеландия. А след 

това “Аквамен” взриви и боксофиса. 

Само за няколко дни лентата събра 

над 500 милиона долара приходи, като 

повече от половината от тях дойдоха от 

Китай.

Малката звезда с български корени 

Габи партнира на Момоа и съпругата на 

Джони Деп – Амбър Хърд, в ролята на 

италианското момиче от рецепцията.

През 1993 година Ирина Петкова 

и Стоян Петков напускат България в 

търсене на по-добър живот и приключе-

ния. Така те се оказват в Уелингтън, Нова 

Зеландия – на другия край на света. Той 

е IT специалист, а тя борави със счето-

водство. През 2004-та се ражда техният 

син Християн, а малко след това те 

решават да се преместят на държавата 

континент Австралия. Установяват се в 

Бризбейн, а после – през 2007-а, на бял 

свят се появява и Габи.

“Още от малка Габи показваше 

огромен интерес към актьорството. Тя 

участваше с

ентусиазъм и талант

в часовете по драма”, разказва майка й 

Ирина пред „Труд“.

Записва се на уроци по актьорско май-

сторство, тренира акробатика и какво ли 

още не.

“През миналата година, когато раз-

брахме, че “Аквамен” ще се снима на 

Златния бряг и търсят момиче за филма, 

записахме Габи на кастинг. Харесаха я 

и заедно с брат си започнаха пробни 

снимки”, казва Ирина. Габи е дубльор 

на актрисата, която играе “момичето от 

фонтана”, но на снимачната площадка 

младата актриса прави впечатление на 

режисьора Джеймс Уан, защото много 

точно изпълнява неговите инструкции 

и се справя безпроблемно със задачите 

си. Така тя получава ролята на “Момиче-

то под камбаната” на самата снимачна 

площадка.

Майка й разказва, че на сета е било 

много емоционално и весело. Габи се 

среща и работи със Джейсон Момоа, 

Амбър Хърд – преживяване, което ще 

помни завинаги. Тя не успява да отиде на 

премиерата в Лос Анджелис, но минава 

на червения килим в Робина, Златния 

бряг, където е заснет и филмът „Аквамен”.

Малко след края на снимките малката 

звезда се явява на кастинг и е

избрана да играе  
главната роля

в амбициозния проект на една нова 

компания – Cleveland film company, 

който е с работното заглавие “Петте луни 

на Плутон”. Фентъзито е с амбицията да 

прерасне в мащабен сериал или пълно-

метражен филм. Габи ще влезе в ролята 

на Пайпър, а снимките започват през 

март 2019 г. в Бризбейн.

Въпреки че е австралийка по рожде-

ние, Габриела пътува до България всяка 

година, за да посети баби, роднини и 

приятели. Освен Пловдив и София тя 

обожава да ходи в родопското село 

Равногор, където има много роднини.

В България много харесва планината, 

морето, хората. Мечтата й е един ден да 

се снима и в български филм. Заразата 

на киното е вече в кръвта й и тя иска 

да се показва в реклами, телевизионни 

сериали, но и най-много да се появи 

отново на големия екран.

В момента Габи учи активно актьорско 

майсторство. Опитва се да говори на ан-

глийски с американски акцент, изучава 

руски език и танцува хип-хоп с кубински 

треньор.

11-годишното  
момиче има роля в „Аквамен“

Габи – малката българска 
звезда в Холивуд



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

К
ечист постигна поредната 

голяма българска победа 

в САЩ. Александър Русев 

спечели американската 

титла в кеча навръх Коледа! 

В този ден той има и рож-

ден ден и така сам си направи най-хуба-

вия подарък.

След победата поздравите „Happy 

Birthday!” към него бяха заменени с: 

„Happy Rusev Day!”

Победата си Мирослав Бърняшев, 

както е истинското име на голямата 

звезда в кеча, спечели срещу шампиона 

Шинсуке Накамура от Япония. Оспор-

ваният мач за титлата продължи 22 

минути и 45 секунди.

След победата Русев стисна ръцете 

на няколко от близките фенове, преди 

да отиде пред камерата. Той заяви, че

посвещава своята титла 
на майка си

която го е родила преди 33 години, 

а после с въздушна целувка и с думите 

„Благодаря, мамо” я поздрави, преди да 

се прибере в бекстейджа.

Русев е български професионален 

кечист, състезаващ се за WWE. Познат 

е от участието му в NXT. Той е първият 

българин в WWE.

Мирослав Барняшев, както е истин-

ското му име, е роден на 25 декември 

1985 г. в Пловдив. Като ученик учи в 

спортно училище, където се насочва 

към академичното гребане. По-късно се 

занимава със силов трибой.

В началото на новия век той еми-

грира в САЩ, където първоначално 

живее в щата Вирджиния, а по-късно 

се премества в Торънс, Калифорния. 

Там започва да тренира кеч в академия 

Knokx Pro при бившите звезди от WWE 

Гангрел и Рикиши. Барняшев официал-

но дебютира като кечист на 22 ноември 

2008 г. в малките кеч шоута с името 

Мирослав Макаров, като побеждава 

Ериъл Стар.

През 2010 г. се състезава за Vendetta 

Pro Wrestling с името Мирослав. Негов 

мениджър там е Маркъс Мак.Той и 

няколко други кечисти участват във 

видеото на песента The Whole F’n Show 

на Роб ван Дам.

През септември 2010 г. Барняшев

подписва договор с WWE

Като всички новоподписали млади та-

ланти е изпратен в Florida Championship 

Wrestling (FCW), тренировъчна компа-

ния, където получава името Алексан-

дър Русев. Първият му телевизионен 

мач е на 17 юли 2011 г., като побеждава 

Майк Долтън, а негов мениджър е Ракел 

Диаз. Малко след дебюта си къса пред-

ни кръстни връзки и менискус и излиза 

от спорта за 6 месеца. Русев се завръща 

в FCW през март 2012 г. През лятото на 

2012 г. претърпява фрактура на шиен 

прешлен, в резултат на което временно 

ръката му е парализирана. По време 

на възстановяването си той пътува до 

Тайланд, където учи муай тай.

Русев дебютира в основите шоута на 

26 януари 2014 г. в турнира „Кралски 

грохот“. Следват турнирите Extreme 

Rules, „WWE Battleground“, „Нощта на 

шампионите“…

Новият шампион на Америка в кеча 

пристигнал в САЩ по време на студент-

ска бригада.

“Винаги

още от дете исках 
да отида в Америка

не знам поради каква причина. Зато-

ва английският език ме влечеше още от 

малък, както и кечът. Записах се на сту-

дентска бригада. Първата работа, която 

ми предложиха, беше като бояджия в 

Ричмънд, Вирджиния. А никога не бях 

боядисвал в живота си. Но ми казаха, 

че ако откажа работата, няма гаранции, 

че ще има второ предложение. Така се 

хванах на тази работа”, спомня си Русев 

сега.

С боядисването обаче не му провър-

вяло, изгонили го от работа, защото 

явно не се справял добре.

„Имах 200 долара в джоба, когато 

ми казаха, че трябва да напусна. Бях се 

запознал с две-три момчета, с които 

заедно боядисвахме, и те ме приеха в 

техния апартамент. Живяхме осем души 

в един двустаен апартамент. Помагаха 

ми. Един приятел реши, че иска да оти-

де в Лос Анджелис и си казах, че няма 

начин там да няма кеч.

В Холивуд има всичко!

Взехме една кола и отидохме там”, 

продължава разказа си звездата в кеча.

Започнал да тренира през 2008 г. 

“Смених няколко училища и ме изпра-

тиха на контролно състезание през 

2010 г. Харесаха ме и ми предложиха 

договор”, разказва за американската си 

приказка Русев днес.

Българин грабна титлата по кеч 
на САЩ

Александър Русев извоюва 
победата навръх рождения си ден 
на Коледа
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З
а трета поредна година 

традицията да се хвърля 

кръстът в ледените води на 

Богоявление ще бъде спа-

зена и от българите в Чика-

го тази неделя, 6 януари.

11 смелчаци са се записали да скочат 

в езерото в Dawes Park в чикагското 

предградие Евънстън (1700 Sheridan 

Rd., Evanston, Illinois 60201), научи BG 

VOICE от организатора Делчо Стоев. 

Преди три години той беше и първият, 

който хвана кръста. Тогава температу-

рата беше минус 24 градуса по Целзий.

BG VOICE ще излъчи на живо хвърля-

нето на кръста в неделя на нашия сайт и 

във Facebook страницата ни.

През 2018 година термометрите 

показваха минус 10 градуса по Цел-

зий, а смелчаците бяха петима – почти 

двойно повече от предходната година, 

когато беше дадено началото на тази 

традиция.

Кръста хвана Миро, който живее във 

Финикс, Аризона, и е в Чикаго на гости. 

Той решил да се хвърли в ледената 

вода само няколко часа преди това без 

никаква подготовка.

Йордан Илчев пък спази традицията 

и даде кръста на най-младото българче, 

а публиката беше от стотина души, кои-

то развяваха родния флаг и подкрепяха 

ентусиастите.

И тази година празничната литургия 

ще бъде отслужена от поп Грую от хра-

ма “Света София” в Дес Плейнс. Преди 

това всички ще се съберат в храма за 

почерпка и молитва. А литийното шест-

вие ще тръгне от църквата в 1:30 РМ.

На Богоявление имен ден празну-

ват Банчо, Бистра, Богдан, Богдана, 

Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, 

Божана, Божидар, Божидара, Божил, 

Бончо, Борислав, Борислава, Боян, 

Бояна, Данка, Данко, Данчо, Йордан, 

Йордана, Йорданкa, Найден, Теодосий.

А ко и вие искате да скочите за кръста, 

може да се обадите на телефон: 224 800 

4009.

За трета година скачаме за кръста 
на Богоявление в Чикаго

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

П
рез януари има най-много 

именници – близо 900 

хиляди българи празнуват 

на Васильовден, Йорда-

новден (Богоявление), 

Ивановден, Антоновден и Атанасов-

ден. Това сочат данните от Национал-

ния статистически институт.

В първия месец от годината имен 

ден имат и Теодосий (11.01.), Татяна 

(12.01.), Евтим (20.01.), Максим (21.01.) 

и Григорий (25.01.). Най-голям е броят 

на празнуващите имен ден на Цветни-

ца – 374 хил. жени и мъже.

Декември е най-наситеният откъм 

именни дни месец през годината – 

всеки втори ден някой има повод да 

почерпи, за да се слави името му.

 900 000 българи празнуват 
имен ден през януари
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2
019 г. ще е година на нара-

стващи разриви. Популисти 

ще твърдят, че знаят отго-

ворите; традиционалисти 

ще казват, че няма проблем, 

който те да не могат да пре-

одолеят. Едно обаче е сигурно: старият 

ни удобен ред ще се промени, и то не по 

постепенния начин, който повече или 

по-малко можем да преглътнем.

Така започва анализът на Ник Ро-

бъртсън от CNN за предизвикателства и 

сътресенията, пред които ще се изправи 

светът през 2019 г.

Въпреки че 2019-а може и да не е 

годината, в която ще се катурнем през 

ръба, ще се измени балансът между 

тези, които са малко или много доволни 

от настоящото статукво, и тези, според 

които светът не работи правилно и 

трябва да бъде променен.

Неизменният факт, че

населението на света расте

е ключов елемент за тълкуването 

на случващото се по света. Нуждите от 

ресурси растат, а очакванията на хората 

става все по-непосредствени. Въпреки 

че способността на човечеството за 

промяна, възможностите на планетата 

за подобна промяна са ограничени. 

Поколението, което се е наслаждавало 

на максимален комфорт, рискува да 

прехвърли на наследниците си преките 

последици от собственото си невъздър-

жане и бездействие.

За да предвидим каква ще е 2019-а, 

погледнете каква беше Европа през 

2018 г.

Активизмът бележи възход. Нови и 

умели в работата със социалните медии 

движения набират популярност – от ак-

тивисти срещу климатичните промени, 

затварящи централната част на Лондон, 

до „жълти жилетки”, противопоставящи 

се на опитите за прокарване на ново 

трудово законодателство във Франция, 

вилнеещи в центъра на Париж.

Под повърхността на всяка една 

грозна улична проява се крие по един 

сериозен

айсберг от 
социално недоволство

а Brexit е перфектен пример за това. 

Той завладя въображението на масите 

преди всичко като лост, с който Велико-

британия може да контролира притока 

на имигранти в страната, заедно с още 

редица други обещания. Сега обаче това 

е събитие, което неминуемо разкъсва 

сплотеността на Европа.

Това, което в началото на 2018 г. 

започна като един откровено хаоти-

чен развод, сега вече затъва в горчива 

злоба и от двете страни на Ламанша, а 

през следващата година ще утежнява 

ситуацията в Европа допълнително.

Самата Обединена Европа изведнъж 

изглежда нестабилна и колеблива. И ако 

това реално е нещо, което сме вижда-

ли и преди, сега фактът, че основният 

съюзник на ЕС – САЩ, започва да се дър-

жи откровено агресивно и да обръща 

гръб на десетилетията партньорство, 

превръща ситуацията в потенциален 

сериозен проблем.

През 2018 г. американският президент 

Доналд Тръмп ясно показа, че

не се интересува особено 
от Европа

Той подрони авторитета на британ-

ския премиер Тереза Мей, разкритикува 

германския канцлер Ангела Меркел 

и демонстрира открита враждебност 

спрямо френския президент Еманюел 

Макрон. Накратко, той отхвърля естест-

вените съюзници на Америка.

Тръмп превръща 2019-а от потенци-

ално рискова година директно опасна 

такава – и то не само заради Европа.

Той засили напрежението в отноше-

нията на САЩ с Китай и се ангажира с 

наподобяващи фарс опасни заблуди, 

че е лишил Ким Чен-ън от ядрено-

то му оръжие. Тръмп се помири със 

саудитския престолонаследник принц 

Мохамед бин Салман за убийството на 

журналиста Джамал Кашоги и се сближи 

с Владимир Путин, докато страната му 

налагаше санкции срещу Русия.

Но вероятно най-деструктивно за 

самата американска външна политика 

беше пренебрегването на позициите на 

министъра на отбраната Джеймс Матис 

и последвалата му оставка.

Това премахна спирачките на Тръмп 

пред един от най-погрешните му между-

народни пориви – изтеглянето от Сирия 

и оставянето на региона

в ръцете на Иран, 
Турция и Русия

Като свежда силите на САЩ в Сирия 

до нула и намалява тези в Афганистан 

наполовина, той демонстрира липсата 

си на разбиране какво точно поддържа 

баланса на Америка, нейните интереси 

и глобалната стабилност.

За тази една година Доналд Тръмп за-

емаше безспорно едно от най-важните 

места на глобалната сцена, и то не само 

защото е държавен глава на най-могъ-

щата държава в света в момента, но и 

заради поляризиращия начин, по който 

упражняваше властта си.

Той ускорява популистката политика 

на разделение както в собствената си 

държава, така и като пример за много 

други по света. Това вътрешно разделе-

ние неминуемо отслабва самите САЩ 

– нещо, което се възприема като зелена 

светлина за сили като Москва и Пекин.

Глобалните амбиции на Китай се 

засилват, Путин оказва натиск върху 

Разривите са последното, 
от което се нуждае 
човечеството сега2019-а 

– капаните, пред които е изправен светът
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съседите си, Северна Корея остава 

ядрената заплаха, която все още стои на 

пътя на световната безопасност, а Иран 

беснее от новите санкции на САЩ и се 

подготвя за регионален конфликт със 

Саудитска Арабия.

Откакто Тръмп зае президентския 

пост в САЩ, се приемаше, че Европа ще 

поддържа международния ред. През 

2019 г. обаче Старият континент е изпра-

вен пред достатъчно собствени

заплахи на много 
фронтове:

Путин на Изток, турският президент 

Реджеп Тайип Ердоган на Юг, Тръмп на 

Запад. И все пак собствените му вътреш-

ни проблеми го отслабват най-много.

Само преди година френският пре-

зидент Макрон изглеждаше специален, 

различен, от ново поколение и с ново 

мислене, предлагащ изкусително ши-

рока политическа идеология, и с добър 

рейтинг. Сега популярността му се е 

сринала. В Германия Ангела Меркел, 

някога дълбоко уважаван морален ком-

пас на Европа, е заменена като лидер на 

партията си и е канцлер с изтичащ ман-

дат. Във Великобритания подходът на 

Мей по отношение на Brexit я принуди 

да се откаже от политически амбиции, 

само и само за да запази поста си.

Във всяка от тези водещи държави 

недоволството нараства. Разривът в об-

ществото по въпроси като имиграцията 

и много други се увеличава. Политиче-

ските конфликти между тези държави 

се разрастват, докато те се стараят да 

запазят Европа цяла и основана на 

европейските ценности.

През 2018 г. мащабите на предизви-

кателствата, пред които бяха изправени 

европейските лидери, доведоха до 

очаквани последици.

За да видите какви са те, достатъчно 

е да погледнете Брюксел в средата 

на декември. Малко по-малко от три 

месеци преди датата на Brexit Мей в 

нетипичен за нея стил влезе в конфликт 

с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, 

като го разкритикува за неща, които 

може би е казал, а може би не е казал за 

нея. По-късно той в нетипичен за него 

стил предупреди британските депутати 

да ограничат реториката си срещу Евро-

пейския съюз.

Това е ясен знак колко далеч са стиг-

нали нещата за година и предупрежде-

ние къде биха могли да се окажат през 

2019 г.

Светът е по-взаимосвързан и взаимо-

зависим от всякога: като един цялос-

тен организъм ние сме свързани и не 

можем да си позволим разривите, които 

ни очакват през тази година. Нужни 

бяха две поколения, за да се преодолее 

последният глобален разрив, причинен 

от Втората световна война. Разривите 

са последното, от което се нуждае чове-

чеството в момента.
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С
ветовните финансови 

пазари преминават през 

доста труден етап, но 

дори това не попречи за 

натрупването на мегабо-

гатство през изминалата 

2018 г. Годината се оказа особено добра 

за увеличаването на личното състояние 

за доста милиардери, за които турбу-

лентната глобална икономика даде 

отличен резултат.

Феноменалната популярност на игра-

та Fortnite добави 7,2 милиарда долара 

към личното състояние на създателя на 

Epic Games Тим Суини, посочва анализ 

на „Блумбърг”. 80-годишният петролен 

магнат от Тексас Отри Стивънс

се изстреля рязко напред 
в класацията

на най-богатите хора, след като 

контролираната от него добивна 

компания Endeavour Energy Resources 

получи предложения за придобиване 

срещу цена от 15 милиарда долара. С 

малко над 4 млрд. долара Дениз Коутс 

– основателката и главна изпълнител-

на директорка на онлайн букмейкъра 

Bet365 – вече притежава почти 10 пъти 

повече пари от кралица Елизабет II.

Това са само част от общо 31 души, 

които се изкачиха нагоре в списъка 

на световните милиардери, показват 

данните от едноименния индекс на 

„Блумбърг“ – въпреки задълбочаващото 

се напрежение, породено от търговски-

те войни между САЩ, Европа и Китай, и 

въпреки спадовете на пазарите, които 

заличиха половин трилион долара 

богатство.

500-те най-богати хора в света са 

регистрирали обща загуба в размер на 

451 милиарда долара за една година – 

значително понижение в сравнение с 

2017-а, когато

успяха да добавят 1 
трилион долара

 към активите си.

За втора поредна година основате-

лят на Amazon Джеф Безос оглавява 

класацията на най-големите победители 

сред милиардерите. Най-богатият човек 

в света успя да увеличи нетното си със-

тояние с около 24 млрд. долара (до 123 

млрд.). По ирония дори той може да се 

причисли към списъка на най-сериоз-

ните губещи след срива на финансовите 

пазари през втората половина на 2018. 

След достигането на пика от 168 млрд. 

долара през септември Безос загуби 

общо 45 милиарда долара от състоя-

нието си.

Въпрек че китайските милиардери 

изгубиха близо 76 млрд. долара за една 

година, в челните редици на най-богати-

те хора в света отново се виждат доста 

имена от Китай. Сред тях са Лей Джун, 

основател на производителя на смарт-

фони Xiaomi Corp., който е добавил 8,6 

млрд. долара към състоянието си.

Милиардерите от САЩ ще 
запомнят 2018 г.

със сериозни неприятности – ко-

лективната им загуба се равнява на 76 

млрд. долара предимно заради срива 

на пазарите в края на декември.

Марк Зукърбърг регистрира най-

сериозния отлив на пари през 2018 г., 

докато Facebook се колебаеше от една 

криза в друга. Нетното му състояние е 

спаднало с близо 20 милиарда долара. 

В момента създателят на най-голямата 

социална мрежа разполага с „едва” 53 

млрд. долара.

Сред 10-те най-големи губещи мили-

ардери за последната година са хора 

като основателя на китайския конгломе-

рат Dalian Wanda Ван Дзянлин (съсоб-

ственик в „Атлетико Мадрид“), създа-

теля на Alibaba Джак Ма и Ма Хуатен 

(Tencent). 50 души изпадат от списъка на 

хората с богатство над 1 млрд. долара – 

от тях 11 са от Китай и Хонконг, 9 от САЩ 

и 4-ма от Русия.

Сред „бившите” милиардери е чеш-

кият премиер Андрей Бабиш, чието 

богатство се дължи на химико-селско-

стопанската компания Agrofert.

През 2018 г. руският магнат Олег 

Дерипаска попадна в черния списък 

на САЩ с икономичеки санкции срещу 

лица, свързани с режима в Кремъл. Това

доведе до рекорден срив

както на личното му нетно богатство, 

така и на акциите на алуминиевия 

гигант „Русал“.

Още тринадесет имена бяха заличени 

от списъка на световните милиардери 

през 2018 г., но по причина, която няма 

нищо общо с временната финансова 

криза.

През октомври почина Пол Алън, 

съоснователят на Microsoft, един от 

най-влиятелните хора в света на тех-

нологиите и солиден дарител. Уолтър 

Куок, член на едно от най-богатите 

семейства в Азия и наследник на ком-

панията за недвижими имоти Sun Hung 

Kai Propertes, почина в Хонконг след 

претърпян инсулт.

Собственикът на футболния клуб 

„Лестър” Вичай Шривадханапраба 

загина при трагичен инцидент при 

падането на хеликоптер край стадион 

„Кинг пауър”. Бизнесменът от Тайланд 

беше на 5-о място сред най-богатите 

хора в Родината си, като богатството му 

се оценяваше на 4,9 млрд. долара.

Световните милиардери – възход 
и падение

Създателят на Epic Games и основателката на Bet365 пренаредиха класацията

Тим Суини

Ван Дзянлин
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C
лeд нeoчaĸвaн пoдeм, 

ĸoйтo издигнa дoлapa 

дo 18-мeceчeн вpъx 

и гo пpeвъpнa в нaй-

ycпeшния aĸтив нa 

инвecтитopитe, вaлyтaтa 

e изпpaвeнa пpeд пpeдизвиĸaтeлcтвa 

пpeз cлeдвaщaтa гoдинa.

Te вĸлючвaт виcoĸa цeнa, бyм нa 

ĸaпитaлoвитe инcтpyмeнти, нaмaля-

вaнe нa пapичнитe пoтoци, ĸoитo 

aмepиĸaнcĸи ĸoмпaнии вpъщaт oбpaтнo 

в CAЩ, ĸaĸтo и възмoжнocттa Фeдepaл-

ният peзepв дa пoвиши лиxвитe пo-

мaлĸo пъти, oтĸoлĸoтo ce oчaĸвa.

Ocвeн тoвa мeceчнoтo пpoyчвaнe нa 

инвecтитopитe нa Ваnk оf Аmеrіса Меrrіll 

Lуnсh пoĸaзвa, чe зeлeнитe пapи cи вpъ-

щaт титлaтa нa нaй-aпeтитeн зa инвecти-

тopитe aĸтив oт гpyпaтa нa aĸциитe нa 

нaй-гoлeмитe тexнoлoгични ĸoмпaнии.

Toзи aĸтив дoнece

ycпex нa инвecтитopитe

през пocлeднитe гoдини, cлeд ĸaтo 

гoлeмитe им зaлoзи, нacoчeни ĸъм Віt-

соіn, тexнoлoгичнитe aĸции и... дoлapът 

(cpeщy ĸoйтo пaзapитe мacoвo зaлaгaxa 

в ĸpaя нa 2017 г.) ce пpoвaлиxa.

„Oт глeднa тoчĸa нa пoзициoниpaнeтo 

oбxвaтът нa дoлapa дa ce пoвиши знaчи-

тeлнo нe e нaлицe, ocвeн aĸo pacтeжът 

в ocтaнaлaтa чacт нa cвeтa нaиcтинa 

нe oтcлaбнe, a CAЩ пpoдължaвaт дa 

бъдaт cилни”, ĸaзвa Юджийн Филaли-

тиc, пopтфoлиo мeниджъp във Fіdеlіtу 

Іntеrnаtіоnаl.

Oт иĸoнoмичecĸa глeднa тoчĸa 

дaннитe зa зaeтocттa и жилищaтa 

пoĸaзвaт, чe aмepиĸaнcĸoтo възcтaнo-

вявaнe oт дeceтилeтия гyби cцeплeниe, 

a cплecĸaнaтa ĸpивa нa дoxoднocттa нa 

oблигaциитe пopaждa ĸлacичecĸo

пpeдyпpeждeниe зa 
peцecия

Maĸap Фeдepaлният peзepв дa пoви-

ши лиxвeнитe пpoцeнти пpeз дeĸeмвpи, 

дaвaйĸи знaĸ, чe щe пpoдължи ĸypca 

зa зaтягaнe нa пoлитиĸaтa, пapичнитe 

пaзapи cмятaт дpyгo.

Oщe пpeди paлитo нa дoлapa дa 

зaпoчнe пpeз aпpил, тoй бeшe нaдцeнeн 

в cpaвнeниe c иcтopичecĸитe cpeд-

ни cтoйнocти cпpямo вaлyтитe нa 

тъpгoвcĸитe пapтньopи, ĸopигиpaни 

cпpямo инфлaциятa. Ceгa зeлeнитe пapи 

ca c 12% пo-cĸъпи oт cpeднaтa cтoйнocт 

зa 10 гoдини нa тaзи ocнoвa.

Дpyгитe пapични eдиници, 

вĸлючитeлнo бpитaнcĸият пayнд и 

няĸoи вaлyти нa гoлeми paзвивaщи ce 

пaзapи, изглeждaт знaчитeлнo пoдцeнe-

ни – тypcĸaтa лиpa и бpaзилcĸият peaл 

ca c oĸoлo 20% пo-eвтини.

Ho aĸo вce пoвeчe зaлoзи ce нaтpyп-

вaт cpeщy дoлapa, зaщo инвecтитopитe 

ce втypнаха ĸъм нeгo в ĸpaя нa 2018 г.?

Teopиятa зa

ycмивĸaтa нa дoлapa

пpeдcтaвeнa oт бившия cтpaтeг нa 

Моrgаn Ѕtаnlеу Cтивън Джeн, пpeдлaгa 

oбяcнeниe нa тoзи фeнoмeн.

Cпopeд нeя дoлapът ce зacилвa, 

ĸoгaтo нeжeлaниeтo зa pиcĸ нapacтвa 

– ĸaĸтo ce cлyчвa ceгa, зaщoтo ин-

вecтитopитe ce втypвaт ĸъм бeзoпacни 

лиĸвидни aĸтиви. Cлeд тoвa вaлyтaтa щe 

oтcлaбнe, тъй ĸaтo pacтeжът oтcлaбвa, 

пpeди дa ce издигнe oтнoвo, дoĸaтo 

иĸoнoмиĸaтa ce възcтaнoвявa.

Bcъщнocт Джeн, ceгa инфopмaциoнeн 

диpeĸтop в xeдж фoндa Еurіzоn ЅLЈ, cмя-

тa, чe дoлapът e нaй-дoбpaтa инвecти-

ция пpeз 2019 г.

Ho пpeдизвиĸaтeлcтвaтa ce нaтpyп-

вaт и в пo-шиpoĸaтa иĸoнoмиĸa. През 

миналия мeceц пpoyчвaнe пoĸaзa, чe 

инвecтитopитe ca нaй-пecимиcтични 

пo oтнoшeниe нa глoбaлния pacтeж oт 

вpeмeтo нa финaнcoвaтa ĸpизa oт 

2008 г.

2019-а: Рисковете пред долара и 
неговата хегемония

Американското възстановяване от години губи сцепление
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З
дравей, Ангеле! Често следя 
статиите ти и покрай 
тях научавам много за 
финансовата система 
не само в Америка, но и в 
по-голямата част от ос-

таналия свят. Точно твоите статии 
подбудиха моя интерес и постоянно се 
ровя да мога да науча нещо повече.

Би ли споделил някои книги, които ти 
си чел и от които си научил основни 
финансови концепти и мислиш, че 
някой като мен би имал практическа 
полза от тях също? Ще съм ти много 
благодарна, а съм сигурна, че би било 
интересно и за останалите твои 
читатели.

Здравейте и от мен и благодаря за 

хубавия въпрос. Това определено не 

е първият път, в който някой ме пита 

за препоръки на книги в сферата на 

финансите и с изключителна радост бих 

се радвал да споделя тези, които са ми 

помогнали да науча най-много и са ми 

дали нова гледна точка на системата, 

която пък ми е помогнала да имам едно 

по-добро възприятие за нея.

“Най-богатият човек във 
Вавилон“

 от Джордж Клейсън / “THE RICHEST 

MAN IN BABYLON” by George Clason

Това е една от най-фундаменталните 

книги за законите на парите. В нея са 

описани много основни финансови 

концепти, които ни помагат да станем 

по-организирани в правенето и най-

вече в контрола върху парите, които 

имаме. Цялата книга е подбрала 10 

различни приказки за парите и чрез 

тях авторът се опитва да помогне на 

читателя да види практическата страна 

на тези финансови концепти. Стилът, на 

който е написана тази книга, е много 

достъпен и много лесен за разбиране. 

Определено тя е едно бижу (въпреки че 

е доста поомачкано вече) в моята лична 

библиотека.

“Разговори с Бога”

от Нийл Доналд Уолш / 

“CONVERSATIONS WITH GOD” by Neale 

Donald Walsh

Дори и от заглавието й се разбира, 

че тя не е изцяло финансова книга. Тази 

творба е повече в сферата на духовно-

то, но аз научих много от нея за живота 

и парите като енергия, която привли-

чаме или отблъскваме с мислите и 

действията си. Финансовите проблеми 

на повечето хора не идват от незнание 

за парите, а от емоционални състояния, 

които трябва да се променят и пренасо-

чат. Това е една от поуките, с които тази 

книга ни помага и ни дава правилната 

насока, за да можем да привлечем по-

вече възможности за правене на пари в 

живота си.

“Интелигентният 
инвеститор“

от Бенджамин Греъм / “THE 

INTELLIGENT INVESTOR” by Benjamin 

Graham

Тук имаме една наистина техническа 

книга, която е ориентирана основно 

към различните видове инвестиции и 

начини на инвестиране в различните 

отрасли на икономиката чрез различни 

финансови инструменти. Авторът по-

лага усилия да помогне на читателя да 

намери това, което би работило добре 

за неговия начин на живот и житей-

ски разбирания, след като изброява 

формите на инвестиране и споделя 

своето мнение за това какви са плюсо-

вете и минусите при всяка една от тях. 

Определено това е енциклопедия за 

всеки инвеститор и човек, който иска 

да е наясно къде отиват парите му или 

как да ги удвои по-бързо. Тази книга би 

се харесала особено много на по-техни-

чески ориентираните читатели.

“Богат като татко, беден 
като татко”

от Робърт Кийосаки / “RICH DAD, 

POOR DAD” by Robert Kiyosaki

Класика от световен мащаб в темати-

ката за бизнес и финансово образова-

ние. Книгата е пълна с много примери 

от житейския опит на автора и особено 

внимание е отделено на разликата меж-

ду концептите “актив” и “пасив”. Тези две 

понятия са обяснени надълго и широко 

и си струва човек да препрочита тази 

книга всеки поне две-три години, за 

да си припомни основните точки и да 

я види през нови очи, все по-широко 

отворени от житейския опит.

“Здрав разум“

от Арт Уилямс / “COMMON SENSE” by 

Art Williams

Това е една от книгите, които излага 

много простички и лесноразбираеми 

финансови стратегии, които много от 

нас дори са научили сами от живота. 

Концепти като например избягване на 

кредитни карти; спестяване на поне 

10% от дохода ни за пенсиониране; 

имайки спестовен фонд за “черни 

дни” от 3 до 6 месеца от заплатата ни и 

много други. Авторът е изключително 

успял и е изградил огромна компания, 

която всеки ден учи средната класа как 

да борави с парите си и е вдъхновил 

много хора със своите простички, но 

ефективни начини за адаптирането и 

правилното ползване на финансовата 

система в Америка.

“Опростено богатство, 
неизбежно богатство”

от Ник Мърей / “SIMPLE WEALTH, 

INEVITABLE WEALTH” by Nick Murray

Тази книга е една от най-интерес-

ните в моята финансова библиотека 

и за първи път се срещнах с нея 

преди 10 години. Определено е за 

хора, които искат да разберат как 

да направят най-голяма печалба от 

стоковата борса в дългосрочен план, 

и особено за хора, които се страхуват 

да инвестират рисково. Цялата книга 

е подплатена с много математически 

примери, които показват, че инвести-

рането във взаимни фондове на голе-

ми американски и световни компа-

нии дава по-голяма възвръщаемост 

през годините и помага да умножим 

парите си по най-безболезнения 

начин, побеждавайки инфлацията 

неколкократно.

Надявам се информацията, коя-

то ви представих днес, да ви бъде 

полезна и ако е така, моля споделете 

я с хора, които мислите, че ще се въз-

ползват по най-добрия начин от нея.

Това е от мен за днес. Ако имате 

въпроси или се интересувате от 

различните аспекти на финансовата 

част от живота, можете да си запазите 

час за консултация на директния ми 

телефон - (224) 522-2413 или на елек-

тронната ми поща - Coach_Angel@

MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 

които четете, са зададени от клиен-

ти, с които съм работил по време на 

консултации в моя офис.

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

Кои са най-добрите книги 
за финансова култура?

Въпроси и отговори от изминалата седмица
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Р
уската армия вече е полу-

чила първите партиди от 

три нови оръжия. Новите 

разработки, останали дълго 

време строго секретни, 

бяха представени през 

миналата пролет от руския президент 

Владимир Путин пред парламента на 

Русия. Сред тях са първите в света хи-

перзвукови комплекси и бойни лазерни 

системи, както и задхоризонтна система 

за контрол на въздушното простран-

ство, пише вестник „Известия”.

Според изданието руската армия 

вече е получила хиперзвуковите ком-

плекси „Кинжал” и „Авангард” наред с 

лазерния комплекс „Пересвет”. Вече се 

задава и тежката междуконтинентална 

балистична ракета „Сармат”.

САЩ вече признаха, че в цял свят 

няма скоро да се появят защитни систе-

ми, способни да се справят с

аеробалистичния 
комплекс „Авангард”

успешно изпробван тези дни в при-

съствието на държавния глава, отбеляз-

ва вестникът.

Новото оръжие сравнява траекто-

рията на полета му с движението на 

хвърлен камък, подскачащ по водната 

повърхност. В случая вместо течност се 

използва земната атмосфера. Благода-

рение на това комплексът, изстрелян 

от ракета носител, може да развива 

хиперзвукова скорост и да заобикаля 

позициите на противниковата ПВО.

Според вестника новата руска 

междуконтинентална ракета „Сармат”, 

„способна да стигне до целта и през Се-

верния, и през Южния полюс”, също „ще 

може да заобикаля всякакви позиции 

на ПВО”. Вече са факт първите изпита-

ния с макетно-технологични образци 

на ракетата и се очаква руските ракетни 

войски да получат първите ракети 

„Сармат” през 2020 г. Освен класически 

бойни глави „Сармат” ще може да носи и 

комплекси „Авангард”.

Днешните, а и бъдещите средства за 

ПВО не ще могат да прехванат аероба-

листичната ракета „Кинжал” с обсег над 

1500 км, изстрелвана с

хиперзвукова скорост от 
свръхзвуков изтребител
МиГ-31 и пикираща, щом наближи 

целта, твърди руският всекидневник. 

„Кинжалите” ще долитат до целта за 

броени минути и ще могат да поразяват 

дори добре защитени цели в режим на 

реално време.

Според изданието през есента в 

Русия вече са застъпили на бойно 

дежурство и първите лазерни системи 

„Пересвет” – „едно от най-мистериоз-

ните оръжия в армейския арсенал” с 

ядрен силов агрегат, осигуряващ „уни-

кална мощност”.

Все още не се знае отговорът на най-

важния въпрос – какви задачи решава 

бойният лазер.

Има само предположения. Например, 

че лазерът прогаря системи за оптично-

електронно разузнаване, монтирани 

на самолети, хеликоптери и дронове. 

Може би „Пересвет” е достатъчно 

мощен, за да „ослепи” поне временно 

оптиката на шпионски сателити. Според 

друга версия комплексът загрява 

самолети или крилати ракети така, 

че поврежда и опожарява бордовите 

електронни системи.

Поразените цели падат за 
броени секунди

През 2018 г. руското министерство 

на отбраната приключи първия етап 

от формирането на единно поле за 

контрол на въздушното пространство 

над страната. Руските военни вече 

виждат летателни апарати и ракети в 

обсег от няколко хиляди километра, 

използвайки радиолокаторни станции 

тип „Воронеж” и „Контейнер”.

Русия успя да „затвори” полето за на-

блюдение именно благодарение на зад-

хоризонтната локаторна станция 29Б6 

„Контейнер”, строена над 10 години. Тя 

следи въздушната обстановка над тери-

торията от Балтика до Монголия. Има 

данни, че безпроблемно открива цели 

от разстояние над 2000 км. Макар да се 

нарича „Контейнер”, новата станция е 

сложен обект и заема площ от стотици 

километри.

Новите оръжия на руската армия

Те са първите партиди от 
пазените доскоро в тайна 
разработки
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П
реподавател от гимназия 

в истанбулското предгра-

дие Кючюкчекмедже е 

обвинен в сексуален тор-

моз над ученичка. Но за 

провинението си той не 

е наказан и продължава да води часове. 

И тогава се случва нещо неочаквано: ма-

сово учениците напускат класните стаи, 

окупират коридорите, стълбищата и 

аулата на училището, издигайки лозунга 

„Няма да мълчим повече”.

Какво е това – ученически бунт в 

страната на Ердоган? Ако ви звучи неве-

роятно, би трябвало да се запознаете с 

резултатите от актуално изследване на 

реномираната турска социологическа 

агенция „Конда“, пише „Зюддойче цай-

тунг”. Официално те ще бъдат предста-

вени до края на януари.

Проучването е проведено сред 5793 

турци на възраст над 15 години на раз-

лични места в страната – както в градо-

ве, така и в села. Един от изводите е, че 

днешните млади хора на възраст между 

15 и 29 години не са толкова консерва-

тивни, колкото преди 10 години.

По-малко религия, по-
малко забрани

Младите хора все по-малко спазват 

ислямските обичаи, например за молит-

ва или пост по време на Рамазана. Само 

6% от 15- до 29-годишните момичета 

и жени носят мюсюлманска забрадка, 

която изцяло да покрива косите им. 

Преди 10 години този дял е бил от 16 

на сто. Мнозинството от анкетираните 

млади хора са заявили, че искат сами 

да си избират спътник в живота, а не 

семейството им. И още от изследването: 

93% от младите турци ползват социал-

ните медии, най-вече фейсбук и туитър. 

Кадри от ученическия протест още 

могат да се видят в YouTube.

„Турция е един вид социална лабора-

тория за последиците от урбанизацията 

и глобализацията”, казва Бекир Аджир-

дър, ръководител на социологическата 

агенция „Конда“. Неговият офис се нами-

ра в един от небостъргачите в Истанбул, 

които постепенно сменят облика на 

турската метрополия.

Аджирдър е свидетел на огромните 

промени в страната – самият той е от 

малък град в Анадола. Роден е през 

1956 година – тогава 75% от населе-

нието на страната е било селско, днес 

делът му е спаднал до 7%. „В никоя друга 

страна няма толкова силна вътрешна 

миграция – от селото към града”, казва 

по този повод Аджирдър. В резултат на 

това според него е настъпил „дълбок 

културен обрат”. „До неотдавна беше 

просто

немислимо млади хора да 
се целуват

по улиците на турските градове, 

а днес го правят дори момичета със 

забрадки“, казва експертът и припом-

ня, че  особено в провинцията всеки 

близък контакт на обществено място се 

е смятал за „грях”.

А колко голям е политическият 

интерес на младите? „Днешната младеж 

не се интересува толкова от партиите, 

повече я вълнуват теми като екологията 

и защитата на животните. „А най-вече 

тя иска да се радва на живота, да живее 

щастливо”, посочва шефът на социо-

логическата агенция. Известно е, че 

президентът Ердоган искаше да оформи 

едно по-консервативно младо поко-

ление турци. Успя ли да го постигне? В 

отговор турският социолог иронично 

се усмихва и казва: „Не всяка мечта се 

сбъдва.“ На въпроса каква Турция искат, 

60% са отговорили – европейска.

„Турция никога няма да 
стане като Иран”

– коментира по този повод Аджирдър.

Какво означават всички тези нагласи 

за властта на Ердоган?

През март догодина в Турция отново 

ще има избори за местни органи на 

управление. „От 16 години насам Пар-

тията на справедливостта и развитието 

(ПСР) неизменно печели мнозинство. 

И това вероятно ще остане така още 

няколко години, защото Ердоган успява 

да манипулира хората в едно поляризи-

рано общество с помощта на „страхове 

и емоции”, казва шефът на Института 

„Конда“ и твърди, че Турция се нуждае 

от вътрешно помирение.

А икономиката на страната? – Тя 

стагнира, казва социологът. Две трети от 

младите хора са зависими от помощта 

на родителите си. „Почти не им е оста-

нала надежда, затова и обръщат гръб на 

ПСР, но в същото време не знаят накъде 

да се насочат. Те се намират в нещо като 

сива зона”, твърди Аджирдър. По думите 

му все някога новото поколение ще 

вземе нещата в свои ръце. „Тези хора са 

мобилни, образовани, глобално ориен-

тирани и не следват никаква идеология. 

След 10 години те ще управляват тази 

страна”, убеден е шефът на социологи-

ческата агенция „Конда“.

Именно те ще управляват 
Турция след 10 години

60% от младите турци искат европейска държава
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Т
ая пасмина телефонните 

измамници станаха вече наг-

ли. Нищо свято за тях няма, 

нищо, пред което да трепнат! 

Това полиция, здравеопазва-

не, подпомагане на бедните, 

дарения за сиропиталища – всичко из-

ръшкаха! Но нямат спирачки – посягат и 

на най-скъпите ни надежди!

Звъни онзи ден някакъв и казва – Бел-

чев, ти удари джакпота, евала ти прайм, 

ха, честито!

Кандардисвали са ме да подпомагам 

полицията, като пусна през прозореца 

найлонова торбичка с каймета, обеща-

вали са да ми отрежат ушите, съоб-

щавали са ми, че близки роднини са в 

клиниката по изгаряния, та трябва да се 

купува не-знам-какво мазило, обръгнал 

съм им на номерата, та офертата не 

минава.

Що не си пъхнете тоя джакпот зна-

ете къде – казвам традиционната си 

реплика. Говоря с измамниците винаги 

на „вие”, защото за разлика от тях имам 

първите седем години, но все пак малко 

рязкост в изразните средства никога не 

е излишна.

Няма начин, отвърна измамникът, 

много е голям. Какво мислиш да го 

правиш?

Какъв джакпот бе, сине майчин, казах 

(по телефона съм много храбър), вие 

мен на будала ме правите втора седми-

ца, аз тото не съм пускал от години!

Измамникът се засмя. Не съм измам-

ник, заяви, наистина употребих думата 

джакпот само в преносен смисъл – иде-

ята е, че голямо щастие ти се падна, и в 

твоята квартира изгря слънце, най-по-

сле с пари ще се видиш и ще можеш и 

най-дръзките си мечти…

Обаждали са ви се, знаете как стават 

работите и какъв е репертоарът.

Много хубаво, казах, и откъде това 

рядко щастие се падна точно на  мен?

Мошеникът зашумоля с някакви хар-

тийки в слушалката.

Тук имаше един бюджетен излишък 

в размер на милиард-два, рече, и като 

седнахме да го разпределяме, се реши 

по-голямата част да ти го дадем на теб 

като на съвестен гражданин, който 

няма да го изпуха за къща в Ница, а ще 

построи нещо голямо и трайно за Бълга-

рия – защото от направената справка се 

видя, че твоята фирма е почтена и чиста 

отвсякъде.

Зинах да обясня, че нямам фирма, 

но думата „милиард” ми заседна на 

небцето.

И какво точно да построя с тоя ми-

лиард, попитах, аз ремонт на банята не 

съм правил, та наводнявам комшията, 

като вземам душ, може ли една част от 

милиарда да похарча за фаянс и тера-

кота, човекът не е виновен, че фугите на 

панелката пропускат.

От нас да мине, отвърна гласът в слу-

шалката, може и батерията на душа да 

смениш, че капе – виждаш ли, че работа-

та е дебела, ние тук за теб всичко знаем!

Препотих се.

Кои сте вие бе, попитах, а мошеникът 

отсреща се изхили в слушалката и попи-

та насреща – ти кои мислиш, че могат да 

се разпореждат с излишните милиарди 

в тази държава, а?

Направих няколко предположения, 

които предизвикаха бурен смях отсре-

ща. Много весел мошеник. Не позна, 

каза, само че няма значение. Като си 

оправиш банята, ще ти се обадя отново 

да ти кажа на кого да преведеш парите, 

та да направи магистралата до Варна. 

Сети ли се сега кой се обажда? Хайде, не 

се притеснявай, кажи си!

Не посмях, защото не само ония от те-

левизията, ами и аз обичам България и 

не искам да си мисля лоши неща за нея.

Много мошеник се навъди напосле-

дък, да знаете, ако питате мен – като 

хванат някого, трябва да му вземат 

телефона без право на замяна, да види 

той как ще я кара и как ще се прехранва 

без тая кутийка!

Приказка по 
телефона

блог

РУМЕН БАХОВ
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казана дума
„По-добре живейте като ате-

исти, отколкото като лицемерни 

християни.“

Папа Франциск критикува 

лицемерието в Католиче-

ската църква

„Хей, Москва, много е лесно да 

подарявате елха. Защо не подарихте 

свинско и руска салата на народа ни? 

Елхите вие си ги яжте!“

Водещият Драгомир Симеонов ко-

ментира елхата, подарена от Москва на 

София

„Българинът е като щрауса – с 

глава, заровена, ама в хладилника. 

И не си дава сметка, че задните му 

части стърчат, готови за употреба.“

Христо Стоянов, писател

„Ако е било лесно, ко-

мунистите да са направили 

не само до Правец магис-

тралата, а да са направили 

дъги, тангенти и всичко 

останало.“

Бойко Борисов коменти-

ра искането за въвеждане 

на винетка по Северната 

тангента на София

„Не взех пари, а много бонбони 

и шоколади от фабриката на Поро-

шенко.“

Патриарх Вартоломей коментира 

обвиненията на Путин, че обявя-

ването на независима Украинска 

църква е само заради пари



години Уудсток“ ще бъдат отбелязани през тази година на същите полета 
северно от Ню Йорк, където през 1969 година се провежда за първи път кул-
товият музикален фестивал. „Златната годишнина“ ще бъде отпразнувана 
със специално събитие.

часа 50 метра над земята прекараха 8 души навръх Нова година във Франция. Те из-
караха новогодишната нощ в увеселителен парк в Рен, блокирани на въртележка във 
въздуха. В спасяването на туристите се включи и хеликоптер. Причината за инци-
дента е била техническа, съобщиха от управата на парка.

млрд. лв. са активите на банковата система на България 
в края на 2018 година.
Нарастването им от началото на годината е с 5.9 млрд. 
лв. (6.0 на сто), съобщи Българската народна банка. Депо-

зитите са нараснали с 5.4 млрд. лв. (6.5%) до 89.1 млрд. лв. Печалбата на банковата система за 
единайсетте месеца на 2018 г. е 1470 млн. лева.

103.7

50

8

души са загинали при авиокатастрофи през 2018 г. Жертвите са в пъти 
повече с тези от 2017-а, когато са били 44. Общо 15 са били фаталните 
инциденти със самолети през миналата година. Най-тежкият от тях 
стана през октомври, когато „Боинг 737“ със 189 пътници се разби край 
Индонезия.

в цифри

556



К
ристофър Блеър пие кафе 

в домашния си офис в 

Портланд, Мейн, и влиза в 

един от „новинарските” си 

сайтове. Сега остава само 

да реши коя е следващата 

му жертва – Бил Клинтън? Хилъри Клин-

тън? Обама?... А може би няма да е чо-

век, а някое движение – полицейското 

насилие? Феминизмът? Контролът върху 

оръжията? Или пък нов несъществуващ 

проектозакон.

След това добавя малко детайли и 

готово! На другия край на света, в Бел-

гия, в своя домашен офис пред трите си 

монитора е Маартен Шенк. Той забеляз-

ва, че новината за кораб на фондация 

„Клинтън“, който пренася наркотици, 

оръжия и секс робини, набира скорост 

в социалните мрежи. Маартен е влиза в 

собствения сайт, за да каже на всички, 

че това е фалшива новина.

По време на изборите в САЩ през 

2016 година във Facebook започват да 

циркулират

значително количество 
измислени новини

И всички, изглежда, идват от Бал-

каните, по-конкретно от град Велес в 

Македония. „Американците обожават 

историите ни, а ние печелим пари от 

тях”, казва един от авторите. „Кой го 

интересува дали са истина?” Историята 

за македонците се разчува в световни-

те новини, но дори и те често крадат 

текстове и идеи от Кристофър.

Кристофър Блеър е от Масачузетс. 

Баща му е посветен демократ, който 

дори се кандидатира за местния сенат. 

Блеър прекарва над 20 години като 

строителен работник, но кризата през 

2008-а го оставя без работа. Тогава той 

посвещава многото си свободно време 

на своя блог. Блогът му е един от много-

то сайтове, в които ще пише.

В началото никой не обръща вни-

мание: „Губиш цялото си време, нищо 

няма да стане”, казва жена му. Затова той 

пробва нова тактика – започва да пише 

абсолютно измислени истории, които 

приличат на новини. Така през 2014 

година

Кристофър напуска 
работата си

и се издържа, създавайки fake news. 

„Веднъж щом писането ми стана доста-

тъчно доходоносно да не си чупя тялото 

по строежите, тогава дойде време да си 

остана вкъщи при децата и да се зани-

мавам с това.”

Той създава няколко онлайн лично-

сти, които се представят за хора, бесни 

на Обама, за либерали, за феминисти, 

за хора от движението Black lives matter 

и още. Заглавията на статиите му звучат 

сензационно и имат една цел – да про-

вокират емоция, която да накара хората 

да ги споделят. Той сам ги определя като 

„расистки и фанатични”. Но статиите 

му стават популярни и се превръщат в 

пари.

В Белгия програмистът Маартен Шенк 

пише софтуер, който засича кои статии 

са популярни във Facebook. Той пише за 

тях, за да хване вълната от популярност-

та им, но не получава много внимание, 

защото големите медии го задушават. 

Докато не започва да разкрива fake 

news. Той дори забелязва някои неща – 

всяка седмица например се появява

фалшива новина за 

смъртта на
Хилъри Клинтън. Всяка събота пък 

той чете за смъртта на някой демократ 

– от инцидент с балон, катастрофа с 

лодка, инфаркт или от удар в главата 

с гума от камион. Маартен започва да 

следи сайтовете, които разпространя-

ват такива новини. Той забелязва, че 

всички – дори и македонците – копират 

идеи и цели текстове от един източник – 

Кристофър Блеър.

Лъжите на Блеър обаче имат реални 

последствия. През август 2017 година, 

когато ураганът Харви връхлита Тексас, 

той пише текст за измислен имам в 

измислена джамия, който отказва да 

приюти немюсюлмани. Снимката, която 

използва, е на истински имам начело 

на джамия в Канада. Ибрахим Хинди 

никога не е бил в Тексас. „Като разбра, 

много се разстрои. Наруга ни в туитър, 

че сме расисти и ксенофоби. Аз веднага 

изтрих текста и му изпратих милион 

извинения.”

В друга история пък Блеър разказва 

за американски войник, който дезерти-

ра, и отново

използва снимка на 
реален човек

заедно с името му. Шенк забелязва ис-

торията и веднага се свързва с Кристо-

фър, за да му каже да я махне, както и 

става. Така двамата опоненти влизат в 

контакт и започват диалог, изненадващо 

завършил с приятелство и разбиране.

Шенк кани Блеър в тайна група във 

Facebook. Там бащата на фалшивите 

новини обяснява, че трудът му е сатира 

и това е упоменато навсякъде в сайта. 

Целта му е да накара консервативните 

американци да споделят абсурдните 

му текстове и така да покаже „колко са 

глупави”.

„Мога да ви покажа стотици профи-

ли на заклети расисти, които са били 

свалени заради моите текстове. Стотици 

хора, които са губили работата си. Които 

са били разкрити пред семействата им. 

Може да казват, че съм чудовище, но аз 

се гордея с работата си.”

Строителният работник от 
Портланд напуска работа и се 

издържа с фалшиви новини

Кристофър, бащата на fack news



T
he Americans – шпионският 

сериал, разказващ за двойка 

съветски спящи агенти, ин-

филтрирани в САЩ, отново е 

сред претендентите за „Зла-

тен глобус”, а последният се-

зон на шоуто имаше на сериозен успех. 

На фона на влошаващите се отношения 

между САЩ и Русия подобни истории 

за шпионаж и тайни агенти се радват на 

сериозна популярност.

И ако за повечето хора това са просто 

истории от миналото със закодирано 

политическо послание сега, за Джак 

Барски това е собствената му история.

Ако трябва да сме честни, истинският 

Джак Барски няма никаква представа от 

подобни шпионски драми, тайни агенти 

на КГБ и т.н. През септември 1955 г. той 

умира на 10-годишна възраст в малкото 

градче Маунт Лебанон, щата Вашингтон.

Впоследствие обаче един източно-

германец ще заеме идентичността му, 

за да се превърне сам в агент на съвет-

ското разузнаване, а известно време 

след това да се откаже и

да премине на другата 
страна

помагайки на американците, за да 

може днес съвсем законно да носи 

американски лични документи с името 

Джак Барски.

Разказът за това как роденият през 

1949 г. в Източна Германия като Алберт 

Дитрих се превръща в американеца 

Джак звучи странно и абсурдно (както 

сам твърди той) дори по стандартите на 

шпионажа от студената война. Въпреки 

това обаче е истина (проверена от ФБР).

Самата история започва някъде 

през 70-те години, когато Алберт е 

млад, талантлив студент по химия. Той 

е забелязан от източногерманските 

разузнавателни служби с идеята да ра-

боти за държавата си, но не като химик. 

Вербуван е, а след това прехвърлен към 

„нашите съветски приятели”.

По това време той самият е отдаден и 

вярващ комунист. Затова и привличане-

то му към службите не е с обещания за 

пари или материални облаги, а с идеята 

за дълга и работата в името на отечест-

вото. Разбира се, междувременно се 

намеква, че докато прави това, все пак 

ще може да се докосне до забранената 

западна култура.

Прикритието за пред близките му е, 

че е дипломат към източногерманското 

външно министерство и ще обикаля 

света като такъв.

Вместо това е обучаван

да се превърне в редови 
американец

който в един момент да бъде изпра-

тен в САЩ като спящ агент. Целта му 

там е да се инфилтрира сред властови 

кръгове, тинк-танкове и хора около 

лостовете на властта в страната, за да 

разбере максимално много за защитите 

на Вашингтон и секретните политики на 

Белия дом.

За целта е командирован в Москва, 

където изкарва изключително интензи-

вен курс по английски език и американ-

ска култура, които максимално много 

да го приближат до това да изглежда и 

да говори като обикновен американец.

Това „идиотско приключение”, както 

го описва Джак, тогава изглежда като 

нещо изключително привлекателно за 

един „арогантен и умен млад мъж”, опи-

янен от идеята за пътуване в „забране-

ния” Запад и живот „над закона”.

Така през 1978 г., след като пътува 

през 5 различни държави, той най-

сетне пристига в Чикаго, където влиза 

с фалшив канадски паспорт и името 

Уилям Дайсън. После се премества в Ню 

Йорк и скоро след това Уилям Дайсън 

изчезва в нищото, за да се появи Джак 

Барски –

името е заето от починало 
момче

някъде на възрастта на Алберт.

Така Джак има само и единствено акт 

за раждане, никакво минало и доста за-

дачи пред себе си. Първата – да се сдо-

бие с документи за самоличност. Това, 

с което разполага, са почти перфектен 

американски акцент, 10 хил. долара 

кеш и огромна вяра в собствените си 

възможности.

Скоро и легендата за живота на Джак 

Барски е готова – трудно детство, отпа-

дане от гимназията и работа в отдале-

чена ферма, където не му били издали 

каквито и да е документи. Сега той 

решил да даде втори шанс на големия 

град и затова се е преместил в Ню Йорк.

Като агент „новобранец” се старае да 

задоволи началниците си и изпълнява 

с хъс дадените му мисии (които не са 

нищо особено). Джак прекарва голяма 

част от свободното си време, обика-

ляйки Ню Йорк в мисии за контрана-

блюдение, предназначени да разгонят 

всички вражески агенти, които може да 

го последват.

Веднъж седмично се чува по радиото 

с Москва, а междувременно предава на 

други съветски агенти в Ню Йорк тайни 

писма, написани с шифър. Периодично

прибира контейнери с 
пари

и още послания от ръководителите 

му или паспорт и документи за пътува-

ния до Москва за инструктаж.

Веднъж на всеки две години той се 

връща в Източна Германия при съпруга-

та си Герлинде и сина си Матиас, които 

Американската мечта на 
Роден в Германия, вербуван от КГБ, разкрит от ФБР, а дне



смятат, че той върши страшно отговор-

на и изключително секретна работа в 

космодрума в Байконур.

И макар ръководителите му да са 

доволни от работата, която върши 

Джак, едно нещо тежи на реномето му 

– той все още не е успял да се сдобие 

с американски паспорт. Въпреки това 

от време на време изглежда, че самият 

факт, че той е в САЩ и се движи свобод-

но под носа на американските власти, е 

достатъчно за Москва.

Барси по-късно разбира, че е част от 

„третата вълна” от съветски „нелегални” 

в САЩ, като първите две са се провали-

ли. Подобни вълни продължават и през 

80-те.

Самият Джак смята, че заедно с него 

са били изпратени още 10-12 души, 

които и до днес може да живеят в САЩ. 

По негови думи обаче е много малко ве-

роятно някой, който е бил изложен на

американския начин на 
живот

да запази дълго комунистическите си 

идеали.

Джак решава проблема с паспор-

та, намира диплома за компютърен 

инженер и в следващия момент се 

оказва програмист към застраховател-

на компания в Ню Йорк. Тогава рухва 

изградената в него идея за „злия Запад“, 

а решаващият момент се оказва една 

друга тайна, държана далеч дори от КГБ 

– той се жени за имигрантка от Гвиана 

и двамата заедно си имат дъщеря. Така 

той вече има два живота и две семей-

ства, докато в един момент не му се 

налага да избира между тях.

Това става през 1988 г., когато КГБ 

внезапно му нарежда да се върне 

в Източна Германия по спешност. 

Съветското разузнаване смята, че ФБР 

е по петите на Джак. Това, което обаче 

натежава в случая, е новородената му 

дъщеричка. Така, вместо да избяга с 

канадските си документи и да се върне 

в Източна Германия и да заживее като 

герой на комунизма, той избира риска 

да остане в САЩ.

Докато увърта и отлага бягството си 

от КГБ дори го поставят пред избора:

„Връщаш се вкъщи или 
смърт”

Решението на проблема идва именно 

от стереотипите на руснаците към САЩ. 

Вярвайки, че са морално по-високо от 

Запада, те презирали всеки заразен с 

вируса на СПИН. Така Джак пише на ръко-

водителите си, че се е заразил със СПИН 

и единственият начин да го лекува е да 

остане в САЩ.

Нито ФБР, нито КГБ предприемат нещо 

срещу него, поне не и през следващите 

няколко години.

В продължение на 3 години ФБР 

разследва Джак и дори купува къщата, 

съседна на неговата, за да определи дали 

все още е активен. В крайна сметка сами-

ят Барски по време на спор със съпругата 

си Пенелопе разказва цялата си история и 

всичко това е записано от американските 

власти.

При специална операция той е задър-

жан и разкрива на ФБР всичко, което знае, 

за съветските операции и оперативни аг-

енти в САЩ (минавайки и през детектора 

на лъжата). И въпреки целия страх в него, 

че може да отиде в затвора, а семейството 

му да изпадне в немилост и да бъде раз-

бито, късметът е на негова страна.

ФБР го пуска на свобода

и дори му помага в крайна сметка 

официално да се сдобие с американски 

паспорт.

Барски вече е женен за трети път и има 

малка дъщеря. Той също така е намерил 

Бог, завършвайки пътуването си от твърд 

комунист и атеист към отдаден на Бога и 

Църквата американски патриот.

Той дори успява да се свърже със 

семейството си в Германия, въпреки че 

първата му съпруга, Герлинде, все още 

отказва да говори с него. За сметка на 

това отношенията със сина му Матиас и 

неговото семейство са повече от добри.

един агент на КГБ
с – обикновен американец



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

Е
дин от най-злите нар-

кобарони в историята 

се влюбва в последната 

си съпруга по време 

на конкурс за красота. 

Тогава Ема Корнел е едва 

18-годишна, а Хоакин Гусман, извес-

тен като Ел Чапо, използва цялото си 

влияние, за да я накара да го обикне.

Страховитият наркобос в момента 

е зад решетките заради контрабанда 

на дрога за милиони в САЩ. BG VOICE 

разказа него и за процеса, изпълнен с 

интересни свидетелски показания, в 

един от предишните си броеве.

Как зловещият престъпник успява 

да спечели една кралица на красота-

та? Първият им разговор е на парти в 

ранчо, докато тя танцува с гаджето си. 

Лидерът на картела „Синалоа” привли-

ча погледа й и кокетно й се усмихва.

„Той ме изпълни с увереност, като 

приятел”, разказва Ема Корнел в свое 

интервю.

Двамата се женят година 
по-късно

на пищна церемония. Сред гостите 

са редица знакови фигури от прес-

тъпния свят.

Кралицата на красотата му ражда 

две деца и остава до него дори след 

като влиза в затвора. Ема е третата 

съпруга на Ел Чапо. След като е арес-

туван, тя се заема с кампания в негова 

защита и често дава интервюта, в 

които е категорична в невинността на 

съпруга си.

„Всъщност аз не съм убедена, че 

той пренася дрога. Никога не съм го 

виждала да губи хладнокръвие или да 

се ядосва на някого. Не знам защо са 

решили, че е кръвожаден, дори изна-

силвач. Изглежда много несправедли-

во да се говорят такива възмутителни 

неща за него. Той не се интересуваше 

на каква маса сяда, ядеше с всеки”, 

разказва в едно от последните си 

интервюта бившата миска.

След ареста на съпруга си обаче 

Ема Корнел не се покри и не заживя 

спокоен живот. Бившата кралица на 

красотата превърна себе си в истин-

ска сензация в социалните мрежи. 

Миската често е упреквана, че

парадира с богатството 
си в Instagram

където всекидневно качва снимки 

на себе си и на двете си близначки. 

На фотосите тя често показва бижу-

та за милиони, имения и луксозни 

автомобили. Основната работа на Ема 

е да обикаля магазините и да харчи 

парите на наркобарона.

През миналия месец 29-годишната 

жена организира грандиозен купон 

за рождения ден на двете си 7-годиш-

ни близначки. На снимките се вижда 

голяма зала, превърната в гигантска 

розова къща за кукли, пълна с торти, 

сладки и персонализирани бутилки 

вода. Това предизвиква ярост у някои 

мексиканци, които обвиняват Корнел, 

че харчи „кървавите пари” на нарко-

империята на 61-годишния си съпруг.

И до днес Ема Корнел не подкрепя 

твърденията, че мъжът й е прес-

тъпник. Тя присъства на всеки един 

съдебен процес на съпруга си

и го целува преди 
началото на 

свидетелските показания

На съпругата не й е разрешено да 

го посещава в затвора.

„Ти си най-хубавото нещо в света. 

Ще те пазя като очите си”, е едно от 

последните съобщения, които Ема 

Корнел получава от Ел Чапо, дока-

то той се укрива от властите. След 

задържането му двамата не са имали 

шанс да проведат разговор.

Гусман е държан в изолация, откак-

то е екстрадиран в САЩ, след като 

два пъти успя да избяга от затвора в 

Мексико. Той е подложен на най-

строгите процедури за сигурност в 

Америка.

Ел Чапо успя да избяга през 2015 г. 

от килията си в затвора „Алтиплано” 

по дълъг километър и половина ту-

нел, изкопан на дълбочина 10 метра. 

Мексиканският наркобарон месеци 

наред беше издирван. Върнат е зад 

решетките след специална операция 

в град Лос Мочис в Синалоа през 

януари миналата година. Това бе 

второто му бягство от затвора. Преди 

това Гусман се укриваше от властите в 

продължение на 13 години.

Гусман е подсъдим за контрабанд-

но внасяне на наркотици в САЩ в 

продължение на близо четвърт век. 

Срещу него са повдигнати обвинения 

за поне дузина убийства, за използва-

нето на наркокартел за контрабандно

внасяне на над 200 т 
кокаин в САЩ

и дори за ръководенето на мащаб-

на престъпна организация от затвора.

На свидетелската скамейка по вре-

ме на делото срещу Хоакин Гусман ще 

застане безкрайна върволица от сви-

детели – правителствени чиновници, 

оцелели от вълната на насилие, които 

ще разкажат подробно за жестокия 

начин, по който Ел Чапо оцелява в 

продължение на 20 години в особено 

конкурентния свят на международния 

наркотрафик. От своя страна защита-

та твърди, че именно свидетелите са 

истинските престъпници и техните 

показания не трябва да бъдат взема-

ни под внимание.

Ема, красавицата до 
зловещия Ел Чапо

Съпругата на най-големия наркобос не вярва във вината му
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Б
орбата за дисплеи 

без никакви огра-

ничения ще на-

влезе в нова фаза 

през януари 2019 

г., когато Samsung 

ще демонстрира поредната си 

иновация при смартфон екра-

ните. Очаква се на престижното 

изложение Consumer Electronics 

Show в Лас Вегас да видим ре-

ален дисплей, който директно 

провежда звук. Припомняме, 

че Sony вече предлага подобна 

технология при своите телеви-

зионни приемници.

Новата функция се нарича 

Sound on Display и трябва да 

се превърне в стандарт за бъ-

дещите високобюджетни OLED 

екрани на южнокорейската 

компания. Използвайки комби-

нация от вибрация и костно-

проводимост, тя позволява на 

потребителите да чуват звуци, 

поставяйки ухото си върху ши-

рока част от горната половина 

на екрана.

За технологията се заговори 

най-напред през лятото и сега 

новите слухове твърдят, че 

ни делят само две седмици от 

премиерата й.

Освен в телефони Samsung 

ще иска да използва

Sound on Display и в 
своите телевизори
пише HiComm. Подобно 

на появилия се вече Infinity-

O дисплей Sound on Display 

позволява на производителя да 

предлага телефони с максимал-

но голямо съотношение дис-

плей–корпус. Така например 

при флагмана Samsung Galaxy 

S10+ се очаква то да бъде цели 

93.4 процента.

Както LG, така и някои 

китайски производители също 

се очаква да демонстрират 

прототипи с подобна техноло-

гия на CES.

Изложението стартира на 

8 януари и продължава до 11 

януари.

Борбата за дисплеи – в нова фаза през 2019-а
Samsung ще покаже революционен смартфон дисплей в Лас Вегас

К
ато по-

вечето 

смарт-

фон 

производители 

LG вече подгот-

вя следващия 

си флагман, 

който най-ве-

роятно ще се 

нарича LG G8 

и ще бъде представен в началото 

на годината. LG ще започне 2019 г. 

с анонс още този месец, като това 

ще бъде апаратът от среден клас LG 

Q9. Очаква се той да има 6.1-инчов 

дисплей с прорез, чипсет Snapdragon 

660 и 4 GB RAM памет. Премиерата му 

най-вероятно ще стане на CES 2019 в 

Лас Вегас след дни.

Флагманът LG G8 пък се очаква 

да се появи през март, а нов слух 

твърди, че той няма да предложи 5G 

връзка, а ще заложи на познатия 4G 

LTE стандарт. LG ще дебютира новия 

стандарт в отделен модел, който ще 

излезе по-късно през пролетта най-

напред в Южна Корея и САЩ.

Въпросният модел ще бъде или 

част от V-серията телефони на ком-

панията, или напълно нова серия, 

създадена специално за да реклами-

ра следващото поколение мобилна 

интернет връзка.

Що се отнася до дългоочаквания 

първи гъвкав смартфон на LG, за него 

изглежда ще трябва да почакаме до 

третото тримесечие на 2019 г. Причи-

ната за това е, че LG иска да удължи 

процеса по качествен контрол на 

модела.

I
nstagram на 

Facebook 

направи 

редизайн на 

платформата си 

за хоризонтал-

но скролване 

и планът почти 

веднага срещна 

критики.

Приложе-

нието не беше 

обявило за про-

мените предва-

рително. След 

като го пусна и 

спря малко след 

това, Instagram 

обяви, че ъп-

дейтът има бъгове.

Потребителите бяха изненадани, че 

трябва да скролват вляво и вдясно, 

за да вървят по фийда, подобно на 

функцията Story. В Twitter се появи 

хаштаг #instagramupdate.

Ъпдейтът изчезна така бързо, както 

се и появи – някои потребители дори 

не го забелязаха.

„Това трябваше да е малък тест, 

който случайно бе пуснат масово”, 

каза Адам Мосери, директор на 

Instagram в туит.

LG G8 няма да е нито гъвкав, нито 
с 5G връзка

Instagram тества хоризонтален 
скрол



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

И
зминалата година беше 

повече от интересна за 

автомобилистите. Видя-

хме неочаквани дебюти, 

интересни лидери и 

завладяващи нови техно-

логии. И ако 2018 година беше апогеят 

на кросоувърите, то следващите 12 

месеца ще бъдат “движени” от електри-

ческите коли. Едва ли има някой, който 

да не чака с нетърпение извънземните 

технологии, които дебнат зад ъгъла.

Какво ни очаква в автосалоните, кои 

модели “пътуват” към върха на класаци-

ите по продажби и кои ще са звездите 

на изложенията обобщава HiComm? 

Ето:

Alfa Romeo с нова атака

След успеха на Giulia, представена 

преди няколко години, както и неочак-

вания интерес към Stelvio, Alfa Romeo е 

готова с нова атака към премиум про-

изводителите. Още през 2019 година ще 

видим нов по-голям кросоувър, дело на 

италианската компания.

Именно заради успеха на Stelvio този 

модел получи спортна версия, а сега ще 

си има и по-голям брат.

Audi има още много малко 
сегменти за запълване

Това, че следващата година ще при-

надлежи на електромобилите, не значи, 

че играта с кросоувърите ще спре. В 

днешно време един производител не 

е пълноценен, ако не е запълнил всеки 

размерен сегмент с модел SUV. Липсва 

ви нещо между Q3 и Q5 на Audi? Вече 

не. В края на 2019 година се очаква 

появата на Q4.

Това ще е сравнително спортно, сред-

но по размер SUV, което ще изглежда 

като офроуд версия на Audi TT.

Офроуд машините ще 
имат нов шампион

Това, че паркетните SUV-та имат не-

бивал успех, не означава, че нуждата от 

офроуд машини вече я няма. Легендар-

ният Defender на Land Rover ще се за-

върне на небосклона, а от компанията 

производител твърдят, че новият модел 

ще е “достоен наследник”.

Все още можем само да спекулираме 

кога точно ще видим новия Defender, но 

всички появили се твърдения гласят, че 

в рамките на 2019 година той вече ще е 

в продажба.

...и нов претендент

След няколко противоречиви изпъл-

нения Suzuki ще продължи да се бори 

за място сред високопроходимите ли-

дери. Японците го правят сравнително 

добре, а моделите им са бюджетни. Да, 

не са свръхтехнологични, но за ценовия 

диапазон, в който се намират, предлагат 

страхотна надеждност.

Вече изтекоха снимки на нов Jimny, 

който е в тестова фаза. Очаква се да 

видим ново поколение на класическия 

кросоувър още в началото на следва-

щата година.

Накъде карат 
електромобилите?

Един от очакваните с огромно вни-

мание модели е пилотът на новото “ел.” 

подразделение на Volvo – Polestar.
Polestar 1 обра овациите на няколко 

автоизложения, а официалната му поя-

ва на пазара е насрочена за средата на 

2019 година. Това е високопроизводи-

телен хибрид, комбиниращ 2.0-литров 

бензинов двигател с електромотор. 

Общата им мощност е точно 600 к.с.

Tesla Model Y е ново, по-бюджетно, из-

цяло електрическо SUV. Американската 

компания загатна за неговата поява на 

няколко пъти през 2018 година. Като 

размер Model Y ще е по-малък от Model 

X, но ще бъде и по-евтин.

Докато сме на темата за Tesla, ще 

споменем и плановете на Илон Мъск да 

започне производство на електрически 

пикап.

През 2018 година се вдигна много 

шум около Porsche и нейните гранди-

озни планове за електрификация. Кон-

цептуалният Mission E беше представен 

преди няколко години, но през послед-

ните месеци научихме доста повече за 

неговите спецификации.

Skoda и нейният възход
Skoda показа, че умее да прави 

кросоувъри през изминалите няколко 

години чрез Karoq и Kodiaq. Компанията 

успя да привлече внимание и с концеп-

туалния си Vision X, а през следващата 

година се очаква да се появи серийната 

му версия. Той ще е позициониран в 

субкомпактния SUV сегмент, като ще се 

конкурира директно с Renault Captur и 
Peugeot 2008.

Поредният добър ход на 
BMW?

Няма да има много промени и във ви-

зията на BMW, Серия 1. Моделът, който 

ще излезе на пазара през 2019 година, 

ще бъде с предно предаване. BMW губи 

огромна част от духа си без задвижва-

нето на задните колела и от компанията 

признаха, че усещането при шофиране 

ще бъде различно.

За сметка на това предимствата от 

предното предаване, като повече прос-

транство за пътници и багаж и по-добра 

ефективност, трябва да бъдат оценени, 

допълват от баварския гигант.

Mercedes EQ
Със сигурност вниманието на повече-

то изложения ще бъде приковано към 

подбранда на Mercedes – EQ. Хибридни-

те и изцяло електрически задвижващи 

системи на немския гигант са последен 

писък на технологиите. Съвсем скоро 

стана ясно, че първият сериен модел 

на марката EQC ще бъде на пазара в 

средата на 2019 година.

И още много...
Разбира се, очакваме още много нови 

попълнения в индустрията, но и двойно 

повече редове от тези досега няма да 

ни стигнат, за да ги изброим. Сред тях 

са спортната ST версия на новия Ford 

Focus, както и DBX – кросоувъра на 

Aston Martin. Новият член на RS семей-

ството на Audi, RS Q5, трябва да бъде на 

пазара още в началото на 2019 година.

Накъде потегля 
автоиндустрията през 2019-а?

Ето някои 
от новите 
технологии, 
които чакат 
зад ъгъла
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П
редполагам, че като 

всички нас и вие, чита-

телю, с удоволствие си 

похапнахте от коледните 

трапези. И после смело 

продължихте в същия 

ритъм на живот, докато дойде моментът 

на следновогодишните терзания, когато 

започва неприятният момент на разкая-

ние и се раждат идеите за детоксифика-

ции и очистване, диети и други подобни 

екстремни деяния за освобождаване 

от натрупаното набързичко нежелано 

телесно богатство.

Припомнете си от биологията, че 

вкусът на храната се усеща само в уста-

та. Затова ви предлагам да задържате 

храната колкото е възможно по-дълго 

в устата, докато я дъвчете, така тя ще 

престои възможно най-кратко в стома-

ха, където

вкусовите рецептори 
липсват

Стомахът ни не знае и не се интере-

сува колко вкусни са били зелевите 

сармички с ориз. Той само иска да пре-

работи количеството храна ефективно 

и бързо.

Ще ви предложа накратко седем 

лесни за изпълнение начина за разто-

варване по време на празниците и след 

тях. Тези методи в никакъв случай няма 

да травмират тялото и да го подложат 

на свирепи наказания и лишения, които 

определено не заслужава.

Понеже всички процеси в тялото, и 

особено храносмилателните, изискват 

много вода, пийте 15 минути преди 

ядене и 45 минути след ядене. Колкото 

повече изпивате, толкова по-ефикасни 

ще бъдат усвояването на храната и 

отделянето на ненужните отпадъци при 

храносмилането. Водата е вторият по 

важност компонент за нашето оцелява-

не след въздуха, така че не я омалова-

жавайте.

Активният въглен е един 
от най-добрите

натурални абсорбиращи агенти, 
познати ни от векове. Частичките на ак-
тивния въглен имат алвеоли (мехурести 
образования), които абсорбират ток-

сични вещества и газ и така ги пренасят 
безпроблемно през цялата храносмила-
телна система до момента на изхвър-

лянето извън тялото. Активният въглен 

може да се използва и при необуздано 

приемане на алкохол. Дозата е обикно-

вено 2-3 капсули или хапчета или една 

чаена лъжичка, разтворена във вода по 

време на пиенето на алкохол. Внима-

вайте, въгленът цапа зъбките.

Не е тайна, че науката за ензими-

те напоследък направи невероятен 

научен и финансов бум с хиляди идеи 

за подобряване на храносмилането ни. 

Преди да предложа долупосочените 

ензими, искам да отбележа, че понякога 

се случва тези чудновати капсули да 

не действат. Предполага се, че в тези 

случаи причината за проблемите с 

храносмилането трябва да се търси не 

в ензимите, а в цялата функционалност 

на храносмилателната система. Най-

проблемните за храносмилането храни 

са тези, които съдържат

глутен, казенин, лактоза и 
феноли

Капсулираните ензими на Digest 

Gold предлагат една от най-потентните 

формули за храносмилане на разтво-

рими и неразтворими фибри наред с 

въглехидратното абсорбиране, за което 

са предназначени. Обикновено една 

капсула при всяко хранене е достатъч-

на, но може да вземате и по две.

Не забравяйте и за стария български 

обичай да ядете много салати! Листните 

зеленчуци са пълни с нужните храно-

смилателни ензими.

Всяка себеуважаваща се домакиня 

трябва да може да приготвя шкембе 
чорба за тези моменти на комфорт след 
алкохолна лудост. Шкембето и всички 
останали дреболии са пълни с витамин 
B6, B12, лесноусвоими аминокиселини, 
рибофлавин, цинк, селениум, желязо, 
витамин А и т.н. Тези вещества помагат 
изключително много

за усвояването и 
изхвърлянето на алкохола

Те са невероятно гориво за ефикас-

ността на храносмилателната система.

Зелевата чорбица за пияна главица 

се оказва мехлем за храносмилател-

ната ни система. Сурова, тя съдържа 

витамин С и витамин К! Искам само да 

ви припомня, че витамин К се използва 

от медицината и лечителите за лечение 

на рак. Ферментацията на микроорга-

низмите на зелето води до получаване-

то на въглероден двуокис и органични 

киселини. Ферментацията създава 

условия за развитието на пробиотични 

бактерии както тези в киселото мляко. 

Тези бактерии спомагат за по-доброто 

приготвяне на хранителните вещества 

за усвояване от организма.

Никога не яжте на празен 
стомах

винаги започвайте с шведска горчи-

вка 10-15 минути преди ядене. Тъй като 

повечето болести започват в храносми-

лателната система, горчивките са първа 

линия помощници и защита както на 

стомаха, така и на черния дроб. С въз-

можността си да помогнат при трети-

рането на над 43 болести те са панацея 

за проблеми с храносмилането, запек и 

др. Оригиналната рецепта на др. Самст 

за шведска горчивка се състои от 16 

билки, като всяка от тях има изчистваща 

и детоксифицираща функция.

И накрая искам да подчертая, че ние 

сме същества, които са създадени да 

функционират в движение. Дори леката 

тренировка преди голямото ядене ще 

поддържа достатъчно високо ниво на 

метаболизъм на тялото през следващи-

те 3 часа, така че малко повечко храна 

от обикновено няма да е голям про-

блем за тялото, ако се приема веднъж 

на няколко месеца.

В заключение искам да си припом-

ним, че всеки излишен грам храна 

натоварва ненужно сърцето ни.

Седем лесни подхода за разтоварване 
след празниците
Как да се справим с преяждането по време и след празниците

МАРИЯ ТАНЕВА
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В 
следващите шест статии 

ще дискутираме важността 

на мислите и емоциите, ди-

шането, пиенето на вода, 

храненето, движението и 

почивката за оптималното 

ни физическо здраве.

Мислите определят нашите действия. 

Нашите действия от своя страна или ни 

издигат до нивото на благоденствие и 

крепко здраве, или ни принизяват до 

нивото на деградиращо и нещастно 

съществуване.

Като деца си мислехме, че сме пер-

фектни, обичахме телата си, перчехме 

се с издутите си коремчета и никога не 

предполагахме, че телата ни могат да 

се класифицират като неперфектни или 

грозни за показване. Откъде да сме зна-

ели също, че могат да ни класифицират 

като глупави, недодялани или простова-

ти. По-късно обществото грациозно ни 

обяснява, макар и индиректно, че

имаме нужда от 
подобрения

че трябва да отговаряме на опреде-

лени стандарти и въобще трябва да се 

харесваме на другите.

И така, в резултат на израстването в 

една постоянно порицаваща ни среда 

в главите на по-голямата част от нас 

се наслояват този вид отсъдителни 

мисли, които завихрят един постоянен 

емоционален хаос в ума ни, породен от  

самобичуване и отрицание. Този хаос се 

отразява негативно както на психиче-

ското, така и на физическото ни здраве.

За яснота искам да вмъкна един 

пример от практиката. Всеки път, когато 

Питър изпълни погрешно зададеното 

му движение по време на тренировка, 

той нарича себе си „useless piece of shit” 

(или негоден за нищо лай...р). Преди 

да ви обясня как това цветущо слово-

съчетание се отразява на мозъка ни и 

респективно на физическото ни тяло, 

нека разграничим емоции от чувства, 

тъй като тук ще обсъждаме изключи-

телно проблема с негативните мисли и 

емоции и как да ги подобрим, за да по-

стигнем оптимално физическо здраве.

Радостта е емоция. Тя се стимулира 

от външни фактори. Например, когато 

детето забележи  удовлетворителната 

усмивка на родител, то изпитва радост 

в този момент, а когато изтърпи едно 

унизително нахокване от родител, то го 

помни за цял живот. Щетите от обидите, 

поднесени с кореспондираща емоцио-

нална украска, са толкова големи, че 

определени изрази се застопоряват в 

съзнанието ни с прикачените им нега-

тивни емоции и чувства за много дълго 

време.  Проучванията показват, че всеки 

път когато тези думи и изрази се пов-

тарят, те предизвикват физиологични 

промени във физическото ни тяло.

Започва се с неприятно 
усещане

което впоследствие прераства в 

локален дискомфорт в тялото ни или 

некоординирано действие, което води 

до физическа травма. Например, след 

като Питър помисли или повтори на 

глас това, което баща му му е внушавал 

в продължение на много години, той за-

почва да изпълнява упражненията още 

погрешно. Тялото му е некоординирано, 

асистиращите мускули отслабват и из-

ходната структура на стойката на тялото 

не е оптимална. Така изпълнението на 

зададените упражнения е погрешно. Не-

избежно идва момент, в който трябва да 

го прекъсне, за да не се контузи. В този 

момент той се чувства още по-зле, тъй 

като си мисли, че се е провалил отново.

Пример за чувство е щастието. То е 

усещане, което се ражда, когато мозъ-

кът интерпретира емоция като радост-

та. Чувството на щастие се акумулира 

от много преживени позитивни емоции 

във времето. То се развива цял живот. 

Щастието може и да се игнорира, както 

е направил Питър, който е избрал да 

вярва на горепосоченото твърдение 

и да си го повтаря всеки път когато 

сбърка. С непрекъснатото повторение 

на тази фраза и прикачените към нея 

емоции Питър непрестанно се отда-

лечава от момента, в който описаната 

негативна фраза може да се трансфе-

рира в позитивно твърдение като: „Ах, 

сбърках, но сега ще изпълня движение-

то по-добре, защото съм способен.” И 

така да обърне нещата в негова полза.

Твърди се, че

всяка нова мисъл 
изгражда

нова и уникална структура на мозъч-

но действие. Всяка промяна на емоцио-

налното ни състояние се регистрира 

навсякъде в тялото ни с помощта на 

така наречените молекули предвестни-

ци (messenger molecules). От физиоло-

гията знаем, че тези молекули могат да 

променят основната химична дейност 

на всяка клетка в тялото.

Проучванията твърдят, че целта на 

емоциите е да ни подготвят за предиз-

викателствата на околната среда чрез 

адаптиране на работата на сърдечно-

съдовата система, мускулно-скелетната, 

ендокринната и автономната нервна 

система.

Със сигурност знаем, че мисълта и 

съпровождащата я емоция могат да 

доведат до положителна трансформа-

ция на нашата физиология. Мисловните 

шаблони съзнателно се променят с воля 

и упорство. Положителните мисли съз-

дават среда за оптимално емоционално 

и физическо здраве.

Как негативните мисли и емоции 
вредят на здравето ни
Порицаваща среда, осъдителни мисли и хаос в ума влияят на тялото ни

МАРИЯ ТАНЕВА



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

Икономът излиза, почуква, 

отваря изискано вратата и 

съобщава: 

- Сър, Темза...!

– При мен нещата някак 

потръгнаха, всяка вечер на 

свещи...

– Плюс хубаво вино и 

красива жена?

– Не бе, хемороиди имам...

- Докторе, тия свещички две седмици 

ги ям и нямат никакъв ефект.

- Ама те не са за ядене!

- Ми кво, в гъза ли да си ги завра?

Гинекологът погледнал Малката 

Блондинка влиза в черква. 

Попът размахва димящо-

то кандило. В един момент 

блондинката се приближава 

до него, потупва го по рамо-

то и притеснено му казва:

- Извинете… запалила ви 

се е чантичката!

Получих смс от шефа:
“Весело посрещане на Новата година 

на свинята!”
Чудя се дали е лично, или по китай-

ския календар

Спират един за превишена скорост:
- Превишена скорост! Защо?
- Ами...заседях се с приятели, отпраз-

нувахме Нова година, а жената в къщи 
сигурно се е изпопритеснила!

- Каква Нова година? Десети януари е!
- Ами затова и бързам!

Полицията ли е? Моята жена излезе 
вчера и още не се е прибрала.

- Опишете я, как беше облечена?
- Ами, как... жена, с рокля! Излезе с 

колата.
- Каква е колата?
- Червена Supra, Recaro седалки, 

Takata колани, 98-ма година, с мотор 
2JZ-GTE, сингъл турбо конверсия и 
строук на 3,4л, 1294 коня, Enkei RPF1 
джанти, TRD волан, регулируемо Tein 
окачване, Ridox бодикит...

Баба Пена ходила до града, комший-
ката я пита „Как беше?”:

- Много е хубаво! Особено в градския 
транспорт. Отиваш в автобуса, само по-
глеждаш някое място и веднага стават и 
ти го отстъпват!

- Бре! Я и аз да ида до града, да видя 
това чудо!

Отива другата баба, качва се на авто-
буса и си избира едно място.

Гледа човека, гледа мястото, но онзи 
не става. Бабата пита:

- Младежо, стара жена съм, няма ли 
да ми отстъпиш мястото?

- Бабо, автобуса е почти празен, точно 
това място ли си хареса?

На бабата й станало криво, но пак 
опитала:

- Моля ти се, младежо!
- Бабо, хайде стига, де!
Бабата обаче нали упорита:
- Моля те, нека седна!
- Добре, добре, щом толкова искаш, 

сядай. Но карай внимателно

Откакто опитах новия “Dove”, кожата 
ми се подмлади, стана нежна, приятна 
на допир. Порите се отпушиха. Почувст-
вах прилив на бодрост, нови сили! Даже 
сама се учудих! Въпреки, че на вкус - 
сапун като сапун...

Английско семейство изпраща сина 
си на гости при приятели в Холандия. 
С наставленията да бъде вежлив и да 
уважава местните обичаи. И когато 
домакините попитали английския си 
гост как му е харесала закуската, той 
отговорил: 

- Имаше вкус на сапун - но като си 
спомнил наставленията на родителите 
добавил - но това не означава, че аз не 
обичам сапун...

Коледа и Нова година е чудесно вре-
ме да бъдете отново с цялото семейство 
и да си припомните защо отидохте да 
живеете толкова далеч от всички тях...

Виц в снимка

русалка и казал:

- Мммм, дааааа!

Организмът на човека расте до 25 

годишна възраст.

Шкембето и задникът очевидно не 

следят събитията.

Мъж казва сънено на жена си:

- Скъпа, изключи вече телевизора...

- Не може, скъпи, в киното сме.

- Айде, весело и ще се чуем довечера 

- се поздравяваха една друга кутиите 

с фойерверки в магазина при всяка 

продажба.

Жена крещи истерично на мъжа си.

Той спокойно:

- Само едно не ми е ясно. Как от едно 

ребро Господ е успял да направи висо-

коговорител?

- Вчера без напрежение изгорих 800 

калории.

- Е, добре, добре, разкажи по-под-

робно.

- Просто забравих пицата във фур-

ната!

- Барман, дай една кока.

- Моля, бъдете по-конкретен, че раз-

ликата между кока и кока кола е 128лв.

Жена ми си призна колко � струва 
маникюра.

Сега като си го счупи, плачем и два-
мата...

Само 1% от населението счита, че 
етикетът показва как да се пере и глади 
дрехата. Останалите 99% го използ-
ват за да разберат кое е отпред и кое 
отзад...

С нарастването на възрастта, способ-
ността да запомняме намалявала ... Не е 
вярно! Помня 2018 сякаш беше вчера!

Не вини празниците... беше дебела и 
през юни.

- Добър ден, търся си работа.
- Ето ти метлата, започвай.
- Ама аз съм завършил УНСС?!
- Уфф.. добре, дай ще ти покажа как се 

прави.

Според последното социологическо 
проучване 99% от жените когато раз-
берат, че съпругът им изневерява, си 
събират багажа и отиват при любовни-
ка си...

Дете пита майка си:
- Мамо, кой е този Тръмп?
- Това е третият президент на САЩ по 

времето на Путин...

Тъгувах, че любимата не ме дочака 
от казармата, но се утеших, като видях 
жени, които не могат да дочакат мъжете 
си от работа.

Млада монахиня се изповядва:
- Свети отче, грешна съм.
- Какъв е твоят грях, дъще?
- Налегнала ме е суетата, отче. По 

няколко пъти на ден се поглеждам в ог-
ледалото и виждам колко съм красива.

Отецът надниква през прозорчето 
на изповедалнята с любопитство, след 
това казва:

- Можеш да продължаваш, дъще, това 
не е грях! Това е заблуждение !

Дарявам 400 гр. руска салата и 37 
сарми. 

Не мога повече!!!

- Едно птиче ми каза, че пушиш трева. 
- А ти на какво си, че птичките ти 

говорят?

Силикон в гърдите, хиалурон в джу-
ките, а седи на спирката и чака автобу-
са... ей това се нарича нереализиран 
бизнес план!

Уилям Шекспир пушел опиум и 
написал прекрасни пиеси. Джон Ленън 
ползвал наркотици, написал прекрас-
ни песни. Кърт Кобейн пушеше трева, 
написа невероятни парчета.

Кирско, поне лепило помириши бе, 
пич!

- От какво се оплаквате?
- Голям проблем, докторе! Жените не 

ми дават! - и Цонко заплака с глас, като 
малко дете.

Разстроен, докторът се обръща към 
сестрата:

- Дайте му чаша вода.
- Няма да му дам!

По повод увеличението на мини-
малната работна заплата, предупреж-

даваме, че резервациите за Дубай и 
Малдивите са на изчерпване!

Кметът и попът на едно село пият.
Кметът: Дядо попе, защо не изпееш 

нещо?
Попът: Аре легай и почвам...

Ако сте прекарали тъпо нова година, 
само напомням, че първата данъчна 
декларация за годината е подадена 
онлайн 5 мин след полунощ.

- Ти си ми първият...
- Наистина ли?!
- ... за 2019

Попитали радио Ереван каква е 

разликата между инсталация и пърфор-
манс. Радиото отговорило:

- Инсталация е да се изходиш пред 
нечия врата и след това да звъннеш, за 
да видиш реакцията му. Пърформанс е 
първо да звъннеш и след това да свър-
шиш останалото.

- Във вашето училище не ходите ли на 
родителски срещи?

- Не, изпращаме парите по децата.

- Защо Иванчо не излязъл от стаята, 
като го гонили за игра на белот в час?

- Защото с капо не се излиза.

В кабинета на сър Джон се втурва 
икономът Джеймс, задъхан и уплашен. 

- Сър, има наводнение!!! Трябва... 
Сър Джон го прекъсва.
- Джеймс, дръжте се като изискан ан-

глийски иконом. Излезте и най-напред 
почукайте. Излиза икономът, чука и пак 
влетява в стаята. 

- Сър, бързо, има наводнение... 
Сър Джон отново го прекъсва. 
- Джеймс, казах Ви да се държите 

както подобава на поста Ви. Излезте, 
почукайте и после бавно и спокойно ми 
предайте съобщението си. 

Една жена ми каза,че съм 
конкретен.

Сега седя и се чудя...
това една дума ли е...
или са две?



ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 7084156985
$35 на брой

за 1, 2, 3 месеца
$25 на брой след първите 

3 месеца

ВАШАТА ВИЗИТКА ТУК
vizitki@bg-voice.com 

tel: 7084156985
$35 на брой

за 1, 2, 3 месеца
$25 на брой след първите 

3 месеца
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О
ризът се вари в съотношение 3:1 и полусварен 

се оттегля от огъня. Слага се кравето масло (не 

всичкото, оставете за намазване на тавата и 

клина), разбърква се и се чака да се охлади. В това 

време се разбиват яйцата. Към ориза се добавя натрошеното 

сирене. Когато изстине оризът, се добавят яйцата. Посолява 

се. Трябва да се получи по-кашеста плънка, за да е по-сочен 

клинът. Намазвате тавичката с разтопено краве масло и сла-

гате кората, ако са от тънките - намаслете всяка една, преди 

да сложите следващата. Долната кора трябва да е по-голяма, 

да стърчи, за да може плънката да се 

завие. Изсипете 

равномерно 

сместта. Поста-

вете горната 

кора и запеча-

тайте клина. 

Поръсете и 

отгоре малко 

масло и печете 

на умерена 

фурна.

Клинът 

най-върви с 

кисело мляко 

или айрян.

З
елето  нарязваме на дребно и  задушаваме в олио 

или свинска мас, подправяме с червен пипер.

 Вземаме две от корите, намазваме с малко олио и 

ръсим от готовото зеле. Навиваме на руло  и поста-

вяме в тавата -като  правим вита баница. Така всичките кори 

- две по две.

 Зелника печем в силна фурна 220-250 градуса. Когато е 

готов, го пръскаме със студена вода и завиваме в кърпа.

 Сервира се, след като „поотпочине”.

РОДОПСКИ КЛИН ЗЕЛНИК

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО : Ина. Ромео и Жулиета. Ама. Ранк. АКОРД. Любов. Се-
катор. Ативоло. Наран. Брана. Арил. Пир. Валоа. Асир. Не. Елатит. 
Скит. Пас. Рене. Вина. Лимон. Работа. “Асие”. Елам. До. Есенин (Сер-
гей). СВОГЕ. Тодор. Вало. Синод. Гиб. Бара. Опит. Ри. Кира. Анис. Ди-
вани. САЧИ. Иман. Маноле. АМАРО. Амит. Кило. Армани (Джорджо). 
Етан. Накат. Етноним. Тамил. Ми. Есе. Дарове. Азимут. Тори. Ананас. 
Ето. Нощи. Сват. Пиколи. Ребека. ЕКО. Аса. ФА. Агадир. Ламинат. Не-
ролин. КОКОЛИНО. Утрини. Иванов (Иван). Нос. 

ОТВЕСНО : МОРЕНИ. Еротика. Ресторант. “Макарена”. “Обичам 
те още”. Ер. КЕНАР. Лебед. Риман (Бернхард). Рибари. Октава. Осо-
ба. Аноди. Егон. “Ти”. Онат. Тера. “Ирина”. Скали. Жар. Ливан. Рамо. 
Иравади. Бук. Боти. Ивана. Емона. Ини. Лоара. “Нана”. Инат. Ватер. 
Мирта. САС. Лос. “Матен”. КА. Единак. Исоп. Мина. Аполон. Ат. Ва-
силев (Милчо). “Идат”. Маси. “Ако”. Ало. Ити. Остин (Джейн). Низ. 
Камов (Николай). Юлар. Меги. Вокали. Осил. Набор. Полен. Алик. 
Меланин. Амо. Инана. Орнела Мути. Ано (Жан-Жак). Авилес. Медии. 
Отито. Атос.

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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П
ървите дни на новата 

година обикновено са 

време за решения и 

обещания пред себе си. 

Традиционно „срокът им 

на годност“ е не повече 

от месец-два, след което всекидневните 

навици и предизвикателства вземат 

връх. Затова тази година може да се 

въздържите от грандиозните планове 

за бъдещето и да си обещаете да из-

пълнявате по едно малко предизвика-

телство всеки месец. Ето какво може да 

бъде то според CNN, но в крайна сметка 

направете списъка според собствените 

си виждания.

Януари: алкохол

Идеята да се откажете от алкохола в 

началото на годината е изключително 

популярна. Колективният детокс след 

масовата употреба на алкохол по праз-

ниците е здравословен навик, но и дава 

информация защо всъщност посягате 

към чашката. Очаквайте да се впечат-

лите колко голяма част от социалния 

живот гравитира около алкохола.

Февруари: паразитни 
думи

Вторият месец от годината е идеални-

ят момент да се откажете от употребата 

на паразитни думи и изрази, които 

служат единствено за „пълнеж” на речта 

ви. Да следите внимателно дали не 

казвате някой „паразит” може да забави 

говора ви, което не е задължително 

нещо лошо.

Освен това най-вероятно ще станете 

по-чувствителни към речта на другите 

и ще забележите как и те употребяват 

напълно ненужни думички.

Март: сладкиши

Да се откажете от „сладкото” повдига 

един екзистенциален въпрос – какво 

влиза в това определение? Ами сладки-

те газираните напитки? Подсладените 

зърнени закуски? Чай със захар?

Можете да теглите чертата някъде 

след десертите, поничките, шоколада, 

бонбоните, гофретите, бисквитите, 

подсладеното кисело мляко, сладоледа, 

мармалада. Всичко друго е приемливо, 

стига да се откажете от захарта и под-

сладителите.

Април: екрани в 
комбинация с децата ви
Въздържайте се от употребата на 

електронни устройства (лаптопи, смарт-

фони), докато децата ви са наоколо и 

като цяло използвайте смарт джаджите 

възможно най-малко, когато сте в ком-

панията на други хора.

Може да изглежда смешно, че ще 

затваряте капака на лаптопа в момен-

та, в който детето ви влезе в стаята, 

но се свиква. А ако е неизбежно да 

използвате някое устройство по работа, 

обяснете го на децата, за да не остават с 

усещането, че Facebook краде от време-

то ви за тях.

Май: храна

Опитайте диетата „5 на 2” – при нея 

в два дни от седмицата приемате два 

пъти по-малко калории от обичайното. 

В зависимост от начина ви на живот, 

ръст и тегло това най-вероятно ще 

означава да приемате средно около 600 

калории на ден.

По-екстремният вариант е да пробва-

те пост като този, който мюсюлманите 

предприемат за Рамадан, тоест от 

изгрев до залез слънце да не консу-

мирате абсолютно нищо – нито храна, 

нито напитки. Това са около 14 часа без 

храна, вода, кафе и т.н.

Юни: цупене

След като си върнете нормалния ре-

жим на хранене, най-вероятно веднага 

ще се почувствате по-ведро. Наложете 

си да се откажете от сръдливото пове-

дение напълно. Напомняйте си всеки 

ден какви късметлии сте, ако трябва – 

навийте си аларма, която да ви подсеща 

да го правите. Бъдете подготвени, че ще 

станете обект на подигравки.

Юли: Facebook

Можете да прибавите и други соци-

ални мрежи в това предизвикателство, 

ако ги използвате всекидневно. Сигур-

но се радвате на малките дози допамин, 

които харесванията във Facebook ви 

носят, но да се откажете от тях за месец 

не е чак такава саможертва.

Добра идея е да изтриете приложе-

нието от смартфона си – това ще го 

изтрие и от съзнанието ви. Бъдете спо-

койни, Зукърбърг със сигурност няма 

да ви остави на мира.

Август: телевизия

Да се откажете от телевизията също 

не е особено сложно и точно както с 

Facebook можете да правите изключе-

ния, ако е по работа.

Септември: предмети, 
които вече не ви радват

Може да са точно 30 излишни пред-

мета – по един за всеки ден от месеца, 

и да са различни – от чорапи до вече 

остаряла техника. Сред тях със сигур-

ност има неща, които извън предиз-

викателството ще пазите още години 

наред без никаква причина. Може и да 

не получите никакво прозрение за себе 

си, но поне ще потренирате, докато 

изхвърляте...

Октомври: пластмаса за 
еднократна употреба

Да се откажете от пластмасата за ед-

нократна употреба е добре за околната 

среда, това го знае вече всяко хлапе. 

В това число влизат пластмасови при-

бори, контейнери и гадните пластма-

сови сламки, които май скоро няма да 

изчезнат.

Бързо ще осъзнаете колко много 

пластмаса използвате по веднъж и след 

това хвърляте и ще се опитате да кори-

гирате вредния навик.

Ноември: ядене след 
вечеря

Този месец можете да сте по-внима-

телни с калориите, които приемате и 

особено тези, които поглъщате, преди 

да се отправите към леглото. Само 

внимавайте дефиницията ви за „десерт” 

след вечеря да не претърпява сериозни 

(негативни) промени.

Декември: заседяване

Откажете се да седите през цялото 

време. Ограничете се до определено 

количество часове на ден. Ясно е, че 

има моменти, в които е абсолютно 

задължително да сте седнали. През 

останалото време опитайте нещо ново, 

например да работите прави. Всеки 

лаптоп може да бъде преместен на по-

висок плот.

12 миницели

Вместо големите решения в началото 
годината действайте месец по месец

12 нови месеца, 
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И
зследователски-

ят и информа-

ционен център 

по цветовете 

Pantone всяка 

година е ангажи-

ран с различното влияние на 

цветовете и нюансите в различ-

ните сектори – мода, дизайн, 

печат, реклама и др. В резултат 

на тези изследвания, наблюда-

ващи социалната и културната 

динамика, компанията опреде-

ля кой е цветът на следващата 

година.

2019 г. е годината на Living 

Coral (т. нар. жив корал), който в 

скалата на цветовете се намира 

под номер Pantone 16-1546. 

Вицепрезидентът на компания 

Pantone, Лори Пресман, опре-

дели този цветови нюанс като 

„топъл и игрив“, който влияе 

благоприятно на психиката. 

Причината е, че живият корал 

допринася за спокойствието и 

комфорта, а и

зарежда с 
положителна 

енергия

За да бъде живият корал 

водещ през следващата година, 

влияние оказва фокусът върху 

опазването на околната среда 

напоследък. Това е свързано 

със замърсяването на морския 

живот и природа, а в голяма 

степен и кораловите рифове.

Щом цветът на наближаваща-

та година бе определен, звезди-

те не се поколебаха да „обагрят“ 

гардероба си с него. Първата, 

която се осмели да бъде в цвета 

на 2019 г. от глава до пети, беше 

Джиджи Хадид, която облече 

ансамбъл в жив корал, разхож-

дайки се из улиците на Ню Йорк.

Сега и Дженифър Лопес 

откри, че яркият цвят й отива, 

пише eva.bg и допълва, че 

звездата е избрала рокля под 

коляното от Alex Perry, съчетана 

с обувки, тренчкот и очила от 

Carrera, всички в същата гама. 

Бялата чанта от Mark Cross беше 

единственият аксесоар, който 

„бяга“ от монохромната визия, 

но създава

контраст като търсен 
ефект

който да я подчертава.

Дженифър гостува в шоуто 

Despierta America в Маями, 

промотирайки новия си филм 

Secind Act, като прикова всички 

погледи към себе си още стъп-

вайки на червения килим на 

събитието.

Ето още кои знаменитости са 

залагали на трептящия жив ко-

рал, който тепърва ще виждаме 

на звездните събития.

Той е  Living Coral и зарежда  
с положителна енергия

Цветът на 2019-а – звездите вече го носят

Джей Ло

Джиджи Хадид

Тилда Суинтън
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ОВЕН
Ще получите признание в офи-

са, стига да 
канализирате 
правилно 
енергията си. 
Склонни сте 
излишно да 
драматизира-
те обикнове-

ните житейски ситуации. Въз-
можни са конфликти с близки за 
несъществени неща - добре е да 
намерите творчески отдушник 
за силните чувства, които ви вла-
деят, или да си оставите време за 
хоби.

ТЕЛЕЦ
Известни финансови след-

празнични 
колебания. 
Добре е да 
внимавате за 
какво хар-
чите и да се 
постараете да 

сте пестеливи. Много вероятно 
е да сте напълно отдадени на 
романтиката. Ако сте свободни, 
възможно е да се влюбите.

БЛИЗНАЦИ
При всички случаи ще имате 

много работа, но ще я вършите с 
лекота. Ще излизате като побе-
дители от всички ситуации. В ин-
тимен план ще сте изключително 

активни. Ако 
сте заети, 
партньор-
ството ви ще 
процъфтява, 
а ако сте сво-
бодни - ще се 

закачате с някого от заобикаля-
щите.

РАК
Ще се занимавате най-вече с 

личните си партньорства. Не е 
изключено да се скарате с най-
близкия до вас човек. Важно е 

да уважавате 
мнението на 
другия и да 
се съобразя-
вате с него. В 
работата си 
успявате да 

отстоявате себе си, като покоря-
вате върхове на професионално-
то поприще.

ЛЪВ
Много успешни дни. В рабо-

тата нещата ще ви се получават 
с лекота. Ще бъдете забеляза-

ни от важни 
за вас хора. 
Финансово сте 
стабилни. В 
любовен план 
се очакват ин-
тересни срещи 
с хора, които 

силно ви вълнуват. При всички 
случаи ще сте комуникативни и 
харесвани от противоположния 
пол.

ДЕВА
Спорове с роднини. Подхо-

дящи дни за смяна на работа 
или жилище, 
за купуване 
на нова кола 
или телефон. 
В любовта ще 
имате късмет. 
Ако сте сво-

бодни - много вероятно е да се 
влюбите и да започнете връзка. 
В работата се очаква да имате 
сблъсък с властимащи фигури, 

от които е важно да излезете 
дипломатично.

ВЕЗНИ
Най-вероятно ще успеете да 

забогатеете. В работата имате 
възможност да получите при-

знание. Не е 
изключено да 
имате ядове по-
край пътуване, 
препоръчител-
но е да плани-
рате правилно 

времето си и да тръгвате малко 
по-рано, за да не закъснявате. 
Подобрения в дома. Периодът 
е подходящ за вземане на нов 
домашен любимец.

СКОРПИОН
Очертават се флиртове и 

закачки. Ако сте в сериозно 
партньорство, партньорът ще ви 

изненада и 
ще изкарате 
ползотвор-
но времето 
си заедно. В 
службата ще 

демонстрирате уменията си и 
ще получите признание. Много 
продуктивни и ангажирани, ще 
влагате голяма част от енергията 
си в изкарване на пари.

СТРЕЛЕЦ
Периодът е подходящ за за-

почване на нов спорт или диета. 
Ще се засягате 
от най-малките 
коментари и 
забележки и 
за да избегне-
те нежелани 
конфликти, 
е добре да 

обмисляте ситуациите, преди да 
реагирате. Печеленето на пари 
ще бъде ваша основна тема през 

месеца и то ще ви се получава с 
лекота.

КОЗИРОГ
Периодът е подходящ за за-

почване на нова 
диета. Очаква 
се да имате 
терзания как 
ви възприемат, 
дали срещате 

подкрепа и разбиране от оста-
налите. Ще се засягате от най-
малките коментари и забележки 
- добре обмисляйте ситуациите, 
преди да реагирате. Печеленето 
на пари ще бъде основна тема и 
това ще ви се получава с лекота.

ВОДОЛЕЙ
Много е вероятно да се влю-

бите силно и да се отдадете на 
удоволствия. 
Трябва да сте 
изключително 
внимателни по-
край близките си 
приятели, понеже 

се очакват известни разочаро-
вания в тази сфера. Внимавайте 
на кого какво споделяте, за да не 
ви споходят изненади. Ако имате 
неотложна работа, ще се справи-
те успешно със задачите.

РИБИ
Всяко ваше усилие ще бъде 

възнаградено и нещата в служ-
бата лесно ще ви се получават. 
Периодът е подходящ за пъту-

вания в чужбина. 
Не е изключено да 
осъществите своя 
отдавнашна мечта. 
В любовен план об-
вързаните ще имат 

шанс да се насладят на любимия 
човек, докато за свободните 
се очакват нови флиртове и 
закачки.

Астрологическа прогноза за 
4-10 януари 2019 г.
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К
итайският космически 

апарат „Чанъе-4” успеш-

но кацна на обратната 

страна на Луната. Апаратът 

„Чанъе-4” бе изстрелян на 8 

декември миналата година 

в 2 ч. сутринта местно време от космод-

рума Сичан в югозападната китайска 

провинция Съчуан.

Сега той е кацнал успешно на 

обратната страна на Луната в 10.26 ч. 

пекинско време (2.26 ч. по Гринуич), съ-

общи агенция Синхуа. Координатите на 

мястото на кацането на апарата – 177,6 

градуса източна дължина, 45,5 градуса 

южна ширина, са достатъчно близо до 

предварително установеното място за 

кацане. Кацането на тъмната страна 

на Луната е световна премиера, която 

затвърждава космическите амбиции на 

Китай, коментират световните медии.

„Чанъе-4” изпрати първия сигнал от 

обратната страна на Луната до Земята 

през китайски сателит.

Това е една от най-амбициозните 

китайски космически мисии. Никога 

досега космически апарат не е кацал на 

обратната страна на Луната, която до 

голяма степен е слабо позната.

Най-интересният научен експери-

мент по време на китайската мисия е 

доставянето на голям контейнер със 

семена и яйца на насекоми. Целта е да 

бъде проверено дали те могат да се 

развият на Луната.

Далечната страна на Луната е с много 

по-стара и дебела кора от близка-

та, с повече и по-дълбоки кратери. 

Придружаващият спускаемия апарат 

роувър ще трябва да навигира при тези 

трудни условия на терена. Мястото на 

кацането е близо до Южния полюс – в 

кратера Фон Карман на басейна Ейкън. 

Басейнът е с диаметър около 2500 км и 

дълбочина 12 км.

„Това е най-голямата, дълбока и стара 

структура, образувана от удар на Луна-

та”, каза Сяо Лун от универ-

ситета по геонауки в Ухан. 

„Ударът може да е извадил 

материал от горната мантия 

на Луната на повърхността. 

Това ще може да провери 

спектрометърът на „Ча-

нъе-4”, допълни експертът.

Спектрометърът ще 

изследва също геохимич-

ния състав на грунда, който 

вероятно се различава от 

този на близката страна на 

Луната заради същите про-

цеси, довели до разликата в 

дебелината на кората.

Радарът на „Чанъе-4” ще 

изследва повърхността на 

дълбочина 100 м. Комбини-

рането на данните от него 

със снимките от камерите 

на лендъра и роувъра ще 

даде допълнителна ин-

формация за процесите на 

образуване на кратерите.

Пряката връзка с апарата 

няма да е възможна и зато-

ва Китай изстреля спътник 

за връзка през май. Сате-

литът се нарича „Цюецяо” 

(„Мостът на свраката”) и е позициони-

ран в орбита около Луната, така че да 

предава заповеди и данни, обменяни 

между Земята и китайския модул. 

Модулът вече прати снимка от повърх-

ността на Луната до сателита, уточнява 

китайската държавна телевизия.

Роувърът „Чанъе-4” най-общо повтаря 

външния вид на предшественика си 

– лунохода „Юйту” („Нефритен заек”), 

който беше спуснат на Луната с апарата 

„Чанъе-3” на 14 декември 2013 г.

Амбициозната китайска лунна про-

грама ще продължи с апарата „Чанъе-5” 

– мисия за връщане на проби от Луната, 

която ще стартира по-късно тази годи-

на. По време на тази мисия ще бъдат 

събрани до 2 кг мостри.

Китайският 
апарат 
„Чанъе-4” кацна 
успешно на 
непроучената 
й част

На обратната страна на Луната
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К
ак ще изглежда 

светът на следва-

щото поколение? 

През 1949 г. Джор-

дж Оруел публи-

кува своята визия 

за 1984 г. 35 години по-късно. 

Точно в навечерието на 1984-

та от миналия век изданието 

Тhe Star се обръща към Айзък 

Азимов да направи прогноза, 

също като Оруел, за след още 

35 години.

Eто прогнозата на великия 

фантаст и футурист за света 

през 2019 година, публикувана 

на 31 декември 1983 година:

Ако погледнем на света, 

какъвто може би ще бъде в 

края на другото поколение, да 

речем 2019 г., 35 години по-къс-

но, трябва да разгледаме три 

основни съображения:

1. Ядрена война. 2. Ком-

пютризация. 3. Космически 

изследвания.

Ако Съединените щати и 

Съветският съюз си разменят 

удари взаимно по което и да 

е време между сега и 2019 г., 

няма абсолютно никаква полза 

да се обсъжда какъв ще бъде 

животът през тази година. Твър-

де малко от нас или нашите 

деца и внуци ще бъдат живи, 

за да има някакъв смисъл да 

се описва точното състояние 

на глобалната разруха по това 

2019-а – каквато Айзък 
Азимов я видя преди 35 г.

Доближават ли се прогнозите на великия фантаст до света днес

Хуманоидът София

Селище на Луната
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време.

Затова нека приемем, че няма да има 

ядрена война – едно несъвсем сигур-

но предположение – и да продължим 

оттам.

Компютризацията несъмнено ще про-

дължи напред. Компютрите вече са от 

съществено значение за правителствата 

на индустриалните нации и за светов-

ната индустрия, сега те започват да се 

разпространяват и в домовете.

Важен страничен продукт –

мобилният 
компютъризиран обект
или робот вече наводнява индустрия-

та и в хода на следващото поколение ще 

стигне и в домовете…

Непосредственият ефект от засилва-

нето на компютризацията, разбира се, 

ще бъде пълната промяна на нашите 

работни навици. Това се е случвало и 

преди.

Преди индустриалната революция 

по-голямата част от човечеството се е 

занимавала със земеделие и с косвено 

свързани професии. След индустриа-

лизацията преминаването от фермата 

към фабриката е бързо и болезнено. С 

компютризацията новата промяна от 

фабриката към нещо ново ще бъде още 

по-бърза и вследствие на това още по-

болезнена.

Но компютризацията няма да означа-

ва по-малко работни места като цяло, 

тъй като технологичният напредък ви-

наги е създавал повече работни места, 

отколкото е унищожавал.

Работните места, които ще 
изчезнат

са обикновено тези на рутинни 

чиновнически и конвейерни фабрични 

дейности, които са достатъчно прости, 

достатъчно повтарящи се и достатъчно 

опустошителни, за да унищожат финия 

баланс на умовете на тези човешки 

същества, които са били принудени да 

прекарват години, правейки това, за да 

изкарват прехраната си, но тези дейнос-

ти са били и достатъчно сложни, за да са 

над капацитета на всяка машина, която 

не е нито компютър, нито компютризи-

рана.

Работните места, които ще се появят, 

неизбежно ще включват проектира-

нето, производството, инсталирането, 

поддръжката и ремонтът на компютрите 

и роботите и цели нови индустрии, 

които тези „интелигентни“ машини ще 

направят възможни.

Населението ще продължи да се уве-

личава през годините. Усилията за пре-

дотвратяване на това чрез насърчаване 

на по-ниска раждаемост ще станат все 

по-упорити и трябва да се надяваме, че 

до 2019 г. светът като цяло ще клони към 

овладяване на ръста на населението.

Последиците от човешката безотго-

ворност по отношение на отпадъците 

и замърсяването ще станат все по-оче-

видни и непоносими с времето и отново 

опитите за справяне с това ще станат по-

решителни. Трябва да се надяваме, че до 

2019 г. напредъкът в технологиите ще ни 

даде инструменти, които ще спомогнат 

да се обърне посоката на процеса на 

замърсяването на околната среда.

Ще се засили

сътрудничеството между 
нациите

и между групите в рамките на наци-

ите, но не поради внезапна поява на 

идеализъм или добродетели, а заради 

хладнокръвното осъзнаване, че по-

малко усилия ще означават всеобщо 

унищожение.

До 2019 г. може да се окаже, че нации-

те ще се разбират достатъчно добре, за 

да позволят на планетата да живее под 

слабото подобие на световно правител-

ство чрез сътрудничество, въпреки че 

никой няма да признае съществуването 

му.

Освен тези опасности – надвисналият 

проблем на пренаселеността, замър-

сяването и милитаризма – ще има и 

положителен напредък.

Образованието, което трябва да бъде 

претърпи революция в новия свят, ще 

бъде революционизирано от самия 

агент, който изисква революцията – 

компютъра.

Училищата несъмнено все още ще 

съществуват, но добрият учител не може 

да направи нищо по-добро от това да 

вдъхне любопитство, което заинтересу-

ваният ученик може да задоволи вкъщи 

на конзолата на компютъра си.

Накрая ще има възможност за всеки 

младеж, и всъщност

всеки човек да научи 
каквото иска да научи

когато пожелае, със скорост, каквото 

той реши, и по свой собствен начин.

В същото време, докато компютрите и 

роботите вършат работата на общество-

то и светът през 2019 г., изглежда, все 

повече и повече, че „се управлява сам”, 

все повече и повече човешки същества 

ще живеят живот с повече свободно 

време.

Това свободно време не означава да 

не се прави нищо, а хората да могат да 

правят това, което искат да правят, да 

бъдат свободни да участват в научни из-

следвания, да се занимават с  литерату-

ра и изкуство, да преследват интересни 

увлечения и хобита от всякакъв вид.

И ако изглежда твърде оптимистично 

да се предположи, че светът може да се 

промени в тази посока само за 35 годи-

ни (той се променя, разбира се, но може 

да не е постигнал промяната напълно), 

то тогава да добавим последния трети 

елемент, космическите изследвания.

Малко вероятно е да се откажем от 

Космоса, стигнали толкова далеч. И ако 

милитаризмът намалее, Космосът ще 

бъде нещо повече от още една арена за 

война. И няма да бъде просто място за 

пътешествия.

Ще влезем в Космоса, за да 

останем там
С помощта на ракети совалки ще 

изградим космически станции и ще на-

правим първите стъпки в превръщането 

на пространството в постоянен дом за 

все по-голям брой човешки същества.

До 2019 г. ще се върнем на Луната. 

Няма да има само американци, а и от 

други страни, и няма да се събират 

само лунни камъни, а ще се създаде 

минна станция, която ще обработва 

лунната почва и ще я изпраща до места 

в Космоса, където може да се произве-

дат метали, керамика, стъкло и бетон 

– строителните материали за огромни 

конструкции, които ще бъдат на орбита 

около Земята.

Една такава структура, която едва 

ли може да бъде завършена до 2019 г., 

ще бъде прототип на слънчева елек-

троцентрала, оборудвана за събиране 

на слънчева енергия, превръщането й 

в микровълни и изпращането им към 

Земята.

Тези структури ще са сами по себе си 

гаранция за световен мир и продължа-

ващо сътрудничество между нациите. 

Енергията ще бъде толкова необходима 

на всички и толкова постижима само 

ако нациите останат в мир и работят 

заедно, а войната ще стане просто 

немислима.

Всъщност през 2019 г. може вече да се 

появят планове

да се изнесат някои 
отрасли на орбита

Виждате ли, пространството е много 

по-огромно от земната повърхност и 

затова е много по-изгодно хранилище 

за отпадъците, които са неразделни от 

индустрията.

Няма никакви живи същества в 

Космоса, които да пострадат от притока 

на отпадъци. А отпадъците дори няма 

да останат в околността на Земята, а ще 

бъдат пометени далеч отвъд астероид-

ния пояс от слънчевия вятър.

Тогава Земята ще бъде в състояние 

да се отърве от страничните ефекти на 

индустриализацията, но без да се отка-

же от нейните предимства. Заводите ще 

си отидат, но недалеч, само на няколко 

хиляди километра нагоре.

И човечеството, а не само конструк-

циите му, в крайна сметка ще бъдат в 

Космоса. До 2019 г. първото космическо 

селище ще се планира, а може и вече да 

е в строеж.

То би било първото от многото с насе-

ление от порядъка на десетки хиляди. 

Те биха могли да се изградят малки 

общества от всякакъв вид, развивайки 

по този начин човешкото разнообразие.

Всъщност, въпреки че светът на 2019 

г. ще се промени и ще напредне далеч 

от сегашния свят на 1984 г., това ще бъде 

само барометър за много по-големите 

промени, които ще се случат през след-

ващите години.
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А
ктьорът Иван Ласкин, 

познат от сериалите „Васко 

да Гама от село Рупча“ и 

„Дунав мост“, се бори за 

живота си в реанимацията 

на ВМА.

Той спешно се нуждае от трансплан-

тация на черен дроб, защото органът му 

отказа.

Медиците не дават оптимистични 

прогнози за състоянието му и по тази 

причина го поставиха в изкуствена 

кома.

Приятели, познати и много непозна-

ти демонстрират съпричастност към 

Ласкин и съпругата му Александра 

Сърчаджиева в десетки постове в соци-

алната мрежа. Някои от хората дори са 

готови да дарят част от черния си дроб.

Лекарите обаче обясниха, че Лас-

кин има проблем със съсирването на 

кръвта и това затруднява откриването 

на подходящ донор, чиито показатели 

да съвпадат или поне да се доближат до 

неговите.

Правят се всякакви опити да бъде 

открит годен черен дроб, а

молитвите и 

благопожеланията не 
спират

Това обаче доведе и до спекулации, 

заради които започна да се събира 

кръв за Ласкин, която не е необходима.

На таблото за съобщение в Народния 

театър се появи молба с текст” „Колеги, 

състоянието на Иван е много тежко, 

спешно се нуждае от преливане на 

кръв”.

По тази причина близка на семей-

ството уточни: „Иван Ласкин е във ВМА, 

за него се грижат професионалисти, 

които полагат всички необходими 

грижи и адекватни действия за негово-

то възстановяване. Искаме да помолим 

всички призиви за кръводаряване, 

медикаменти и дарения да се случат 

след официално поискано съдействие. 

Молим за разбиране и съпричаст-

ност към семейството на Иван и нека 

Александра бъде тази, която да потърси 

помощ и разговори.

Знам, че всички ние го обичаме. Той е 

добър човек, голям актьор и истински 

приятел. Нека се помолим за неговото 

бързо оздравяване. Оставаме с уваже-

ние към болката и тревогата на всеки 

българин за Иван Ласкин.”

На този етап обаче лекарите са лако-

нични и не желаят да дават прогнози за 

живота на популярния актьор.

Иван Ласкин в битка за живота си

Актьорът спешно 
се нуждае от 
трансплантация 
на черен дроб

Н
а 85 години почина Свето-

слав Светославов-Славето, 

съпруг на Татяна Лолова.

Двамата бяха като ин и ян 

– пълна хармония от две съвършено 

различни половинки. Той също имаше 

много таланти, но бе мълчалив, скро-

мен и с лека усмивка придружаваше 

своето „слънце“.

Преди четири години Татяна Лолова 

разкри на целия свят неговата тайна 

страст към рисуването.

„Аз съм музата – обичаше да казва 

тя, – за която после ще кажат: „Това е 

Славето, той беше женен за една ак-

триса… Коя актриса, една смешна ли? 

А, Стоянка Мутафова. Бе, не Стоянка 

Мутафова, тя е тъмна, а тая беше руса. 

Татяна Лолова? Не я знам…“

В края на 2014 г. Славето откри 

поредица от изложби, една от които бе 

наречена „Багрите в мен“. И въпреки 

багрите, които извираха от него, той

отказваше да се нарече 
художник

„Ще ми се смеят хората, ще кажат, че 

са детски рисунки“, отвръщал Славето 

при всеки разговор у дома, повдигнат 

на тази тема.

„А аз виждах, че в изкуството той си 

излива душата“, сподели преди време 

съпругата му Татяна Лолова пред „Пло-

щад Славейков“.

Животът му бе свързан с театъра:

„Ожених се в театъра, животът ми 

преминава на сцената преди вдигане-

то на завесата. Съпругата ми е актриса. 

Както виждате, всичко в моя живот е 

подчинено на театъра.“

Всяка нова картина, която завършeл 

Славето, Лолова грабвала възхитена 

от ръцете му и веднага тръгвала да я 

рамкира дори още преди да е изсъх-

нала. Наблюдавайки го, тя твърди, че 

когато застане пред платното, той като 

че ли не знае накъде ще го отведе 

въображението му и какво ще 

се получи на белия лист.

Рисува още преди да ожени 

за Татяна Лолова. Когато тя

за първи път влиза в 
стаята му

впечатление й правят завеси-

те на прозореца – били „нари-

сувани ръчно, на едри пъстри 

петна“. Днес домът им е пълен 

с неговите картини, една от тях 

й напомня за онези пръски по 

завесите.

„Напоследък желанието му 

да рисува се засили – ни разка-

за неотдавна актрисата. – Това 

много ме радва, защото той цял 

живот е бил работохоличен – 

докато показва на другите как 

да направят нещо, гледа да го 

свърши той. И не е имал време 

да се отдаде на спокойствие на 

онова, което притежава в себе си – в 

сърцето и в ръката…

Работехме в театъра с 
радост и обич

Много. Непрекъснато – от сутрин 

до вечер. Много трудно успяхме да 

родим и отгледаме единственото си 

дете, нашето прекрасно момче Савата. 

Славе рисуваше през свободното си 

време. Не че имаше такова. Цяло чудо 

си е, че има творби от онези времена. 

Все пак рисуваше… И когато заминах 

да снимам филма „Гоя“, от Русия му 

донесох маслена кутия – триножник с 

палитра. Било е през 1969-1971 г.

Сега вече е свободен от всичко. Пи-

тат го: „И какво правиш по цял ден?!“ 

„Боже – отвръща, – ами какво ли не!“ 

Но главно (особено когато ме няма, 

когато пътувам, за да играя) рисува. 

Рисува бързо, цветно, с настроение. 

Изригващо. Аз се прибирам. Харесвам. 

Радвам се…“

Почина Славето, чиято муза бе Татяна Лолова
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И
скам да осиновя 

дете, да имам 

наследник. Не 

усетих кога 

остарях, защото 

и днес да мине, 

и утре да мине, това моето 

е една професия, която ни 

среща с много хора, ама тя не 

може да замени това детенце. 

Не намерих време да създам 

семейство, защото много-мно-

го не се задържам вкъщи, но 

сега вече се замислям сериоз-

но по въпроса.”

Така Васил Найденов отго-

вори на въпроса дали иска да 

има наследник, на когото да 

предаде таланта и уменията си, 

пише „България днес”.

„Разбира се, в някакъв мо-

мент все пак ще спра с пътува-

нията, ще се установя на едно 

място”, обяснява Найденов, 

който по Коледа и новогодиш-

ните празници е звездата с 

най-много участия.

В полунощ на 31 декември 

Васил и Богдана отново изпяха 

„Нова година” напук на някак-

ва класация, която я нареди 

сред най-досадните коледни 

песни. Пред тях в челото по до-

сада е Last Christmas на Джор-

дж Майкъл и Андрю Риджли 

и коледната песен на Марая 

Кери. „С Богдана и Стефан Ди-

митров не сме сънували, че ще 

ни наредят до Уитни Хюстън, 

Марая Кери, Джордж Майкъл. 

А в същото време „омразната” 

песен на Джордж Майкъл е 

на първо място по слушане 

в английска чарт класация, 

на пето пък е на Марая Кери. 

„Jingle bells” се върти сигурно 

100 години.

У нас някой 
все подменя 
традициите

което е тъпо”, казва с усмив-

ка Васил Найденов.

През миналата година певе-

цът ще запомни с хубаво. Тъж-

ното при него е малко, случва 

му се едва когато се сети за 

баща си. Няма спомен за него. 

Той напуска семейството, кога-

то Васко е на годинка.

„Видях го вече като станах 

певец. Той дойде при мен след 

един концерт. Влезе и каза: „Аз 

съм татко ти!” Онемях. Човекът 

ми беше чужд, чувствах се не-

ловко и глупаво. Не го усещах 

като баща, бяха ме отгледали 

други. Не е важно кой те създа-

ва, а какво правиш след това с 

детето”, тъжно казва изпълни-

телят. Заради това, че расте без 

баща и че рано остава сирак, 

тримата, които го гледали – 

леля, баба и дядо, доста му 

угаждали.

Васко не знае на кого е кръс-

тен и защо майка му Маргари-

та е избрала името му. Но знае, 

че заради нея е в музиката. Тя 

го записва във втори клас на 

уроци по пиано. На хлапето 

му харесва да свири, не го 

приема като наказание. Няма 

как иначе – майка му пее в хор 

„България”, води го на опери и 

симфонични концерти, имени-

ти музиканти гостуват в дома 

им на площад „Славейков”. В 

6-и клас Васко вече е на голя-

мата сцена – свири на „Шубер-

товите вечери” в София.

Гласят го за музикалната гим-

назия, а той завършва картог-

рафия в строителния техникум 

„Христо Ботев”. Майка му няма 

време да се радва на Васил 

нито като пианист, нито като 

певец. Тя умира на 41 годи-

ни, когато той е в казармата. 

Същата есен Васил изпълнява 

на пиано в консерваторията 

„Патетична соната” на Бето-

вен, после свири Бах. Свири 

вдъхновено,

сякаш майка му го 
гледа отгоре

Приемат го пиано, а втора 

специалност записва пеене. 

„Бях немарлив в пеенето и 

ходех да отбивам номер”, казва 

той с днешна дата. Като ученик 

Васко Найденов седи на един 

чин с Андрей Дреников, брат 

на именития пианист Иван, 

който свирел като хахав по 8 

часа на ден. „И тогава, и после 

във ФСБ ми бе ясно, че никога 

няма да свиря на електрони-

ка като Румен Бояджиев или 

Косьо, както никога няма да 

стана един Иван Дреников в 

класическата музика”, казва пе-

вецът и тръгва към втората си 

специалност. Заради „Синева” 

получава първия си прякор 

Васко Синевата. После обува 

за удобство при танца гуменки 

и го превръща в мода, а той 

става Кеца. Някои го наричали 

и Васко Казанчето, щото на 

сцената се въртял в кръг и си 

въртял ръката. Васа Ганчева, 

режисьор на новогодишна 

програма през 1987 г. по БНТ, 

още пази лентата как Васко 

играе досущ като Майкъл 

Джексън. Найденов отрича да 

е подражавал.

Харесва да пее различни 

жанрове – и трапезни песни, и 

мелъди рок.

„Вече мога да кажа, че съм 

поулегнал. Че вече не съм тол-

кова краен и избухлив. Че сега

по-малко се мъча да 
бъда Дон Кихот

Оказа се, че светът не е чак 

толкова справедлив, колко-

то на мен ми се иска. Но не 

е нормално човек толкова 

много да страда заради този 

факт. Свикнах да се щадя 

повече. По някой път излиза, 

че цялата емоция е излишна, 

тъй като не помага на никого. 

Та затова тук и сега съм по-

събран. Премълчавам някои 

неща или ги осмислям по 

различен начин. Най-добре е, 

когато привикнеш да пестиш 

част от енергията”, споделя 

научените уроци Найденов. 

Колкото до най-атрактивните 

подаръци, които е получавал 

за празници, изпълнителят на 

„Тишина” си припомня: „Саксия 

от порцелан с дизайн на кец. 

Имам и доста гуменки. Сега 

приятели ме питат защо пак не 

ходя с тях. Ходя, естествено, но 

когато съм с дънки. А и преди 

много танцувах. Сега съм 

успокоил темпото по различ-

ни причини. Някога музиката 

беше абсолютно на живо, а 

сега компютрите я превръ-

щат в доста сухарска работа”, 

категоричен е най-големият ни 

музикант Васил Найденов.

Компютрите превръщат музиката в доста сухарска работа, казва звездата
Васил Найденов: Искам да осиновя дете
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Н
овата година винаги съ-

бужда желание за нови 

подвизи. Наред с диета-

та, новите цели, новата 

работа и още много нови 

приятели тя ни привли-

ча и с възможността за пътешествия 

към нови земи. Ето списък с няколко 

невероятни дестинации, които може да 

посетите през 2019 година.

Матера, Италия

Този красив град в Южна Италия е из-

вестен със своите скални къщи. Старата 

му част (Sassi di Matera) се дели на две 

части Сасо Барисано (Sasso Barisano) и 

Сасо Кавеозо (Sasso Caveoso). Послед-

ната е най-старата част, където са 

живели първите заселници в района. 

Така наречените „саси“ са пещерите 

в скалите, които са служели за техни 

убежища. В продължение на десетиле-

тия пещерите бяха необитаеми, но през 

последните няколко години предпри-

емачи се заеха с възстановяването 

им, трансформирайки ги в уникални хо-

тели като Sextantio Le Grotte della Civita, 

част от Design Hotels.

Агра, Индия

През 2019 г. реставрацията на вели-

чествения Тадж Махал ще приключи 

и ще можете да го видите в пълния му 

блясък. Перфектните дни за почивка са 

между ноември и март, за да се избе-

гнат силните сезонни ветрове, нарече-

ни мусони. За препоръчване е хотелът 

Oberoi Amarvilas, където всяка стая има 

изглед към Тадж Махал. Представете 

си да започвате деня си, гледайки към 

най-бляскавия паметник на монголска-

та архитектура!

Савана, Джорджия

Този град е известен със забележи-

телните си площади и очарователни 

плачещи върби, но в него разцъфва и 

съвременният дизайн благодарение 

на колежа Savannah College of Art and 

Design (SCAD), който празнува 40-годи-

шен юбилей. Ако искате да се потопите 

в духа на града, посетете Perry Lane 

Hotel, който е част от Luxury Collection. 

Неговият дизайн е дело на студенти от 

SCAD. Друго приятно място за отсядане 

е The Alida, Savannah, a Tribute Portfolio 

Hotel –бутиков хотел с изчистен дизайн.

Намибия

В тази държава можете да откриете 

другата страна на Южна Африка с поч-

ти никаква растителност и дюни от чер-

вен пясък. По-голямата част от пустиня-

та Намиб се намира именно в Намибия, 

като тази пустиня е сред най-старите 

на земята, оформила се преди около 55 

милиона години. В държавата можете 

да видите наистина впечатляващи 

гледки. Според туроператори като Red 

Savannah хижите, които продължават 

да се строят там, изстрелват Намибия 

сред луксозните дестинации за пъту-

ване, пише eva.bg. Такива са например 

Omaanda Zannier Hotels, намиращи се 

в частен резерват. Те представляват 

луксозни хижи, които са изключително 

просторни, но и уютни.

Сингапур

2019 г. е перфектна за посещение на 

Сингапур, тъй като тогава ще се честват 

200 години от основаването му от 

Стамфорд Рафълс. Също така летището 

Singapore Changi Airport открива своя 

нов терминал, а емблематичният хотел 

Raffl  es Singapore отново отваря врати 

след реновацията си. Хотелите Capitol 

Kempinski Hotel Singapore, Six Senses 

Duxton и Six Senses Maxwell също са 

за препоръчване. В Сингапур на едно 

място са събрани традициите и свръх-

модерното развитие на епохата, което 

прави дестинацията много любопитна.

Петра, Йордания

Този невероятно красив червен град, 

наричан „едно от чудесата на древния 

свят“, е прекрасен начин да обогатите 

културата си. Забележително е колко от 

сградите са останали добре съхранени. 

В началото на 2019 г. музеят „Петра“ 

(Petra Museum) ще отвори врати, за да 

разказва историята на това вълшебно 

място. Името на града означава „скала“, 

а жителите му са били майстори в изси-

чането на къщи, храмове и фасади. Ин-

тересът към Средния изток е засилен 

през последните години и определено 

има защо. Някои дестинации не са за 

пропускане.

Вътрешно Японско море, 
Япония

Така нареченото Вътрешно Японско 

море е междуостровно море на Тихия 

океан. Освен че е много красиво, това 

е перфектното място за любителите на 

изкуството: от април до ноември през 

2019 г. там ще се проведе арт фести-

валът Setouchi Triennale. Триеналето е 

инициатива на Chichu Art Museum. Ра-

йонът е спокоен, в него се организират 

страхотни обиколки с яхта, чрез които 

можете да се насладите максимално на 

красотата на мястото.

Лихтенщайн

Тази малка европейска държава, 

граничеща с Австрия и Германия, също 

има заслужено място в този списък. 

2019 г. е перфектна за посещение на 

Лихтенщайн, тъй като тогава ще чест-

ват 300 години от своето обявяване за 

наследствено имперското княжество 

от император Карл VI през 1719 г. 

Празненствата по повода започват от 

27 февруари с откриването на специ-

ална изложба в Националния музей 

на Лихтенщайн (Liechtenstein National 

Museum) 27 февруари. Красивата 

природа на Лихтенщайн е безспорна – 

там имате гледка към величествените 

Алпи, а малките селца, разположени 

в долината на река Рейн, са наистина 

приказни.

8 невероятни дестинации, които могат да бъдат посетени през 2019-а
Нова година, нови посоки

Матера, Италия

Савана, Джорджия

Намибия

Сингапур
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В 
края на миналата година, 

годината на мондиала в 

Москва, “Евроспорт” при-

помни някои от най-зна-

менитите фрази, навлезли 

във футболния фолклор 

покрай световните първенства.

1. Диего Марадона

Запитан как точно е отбелязал скан-

далния си гол с ръка срещу Англия на 

четвъртфинала през 1986 г., арженти-

нецът отвръща: „Наполовина с главата 

на Марадона, наполовина с Божията 

ръка.”

2. Пеле

След като английският вратар Гордън 

Бенкс успява да отрази с невероятен 

плонж изстрела му с глава през 1970 г. 

в Мексико (Пеле бил толкова сигурен, 

че топката ще спре в мрежата, че из-

викал „Гол!” предварително), Краля на 

футбола отбелязва: „Аз вкарах този гол, 

Бенкс просто ми го открадна.”

3. Гари Линекер

След като Трите лъва губят с дузпи 

на полуфинала през 1990 г. в Италия, 

голмайсторът на англичаните дава 

следния коментар: „Футболът е проста 

игра: 22 мъже гонят топката 90 минути 

и накрая германците печелят.”

4. Марко Матераци

Един от най-скандалните моменти 

в историята на световните първен-

ства е от финала през 2006 г., когато 

Зинедин Зидан побесня и удари с глава 

в гърдите Марко Матераци, за което 

бе изгонен. Твърди се, че Матераци 

държал французина за фланелката, 

заради което последният иронично 

предложил да му я даде след мача. 

Италианецът отвърнал: „Предпочитам 

оная к*рва сестра ти.”

5. Алсидес Гиджа

Играчът, който накара Бразилия да 

изживее най-големия си футболен кош-

мар с победния си гол през 1950 г. на 

„Маракана”, отнел световната титла от 

домакините за сметка на Уругвай, кон-

статира: „Само трима души са успявали 

да смълчат 200 000 души на „Маракана” 

с един-единствен жест: Франк Синатра, 

папа Йоан-Павел II и вашият покорен 

слуга.”

6. Харалд Шумахер

Французинът Патрик Батистон 

изпада в безсъзнание след дивашкото 

влизане на вратаря на ФРГ на полуфи-

нала през 1982 г. Когато научава, че 

е избил няколко зъба на противника 

си, Шумахер подхвърля: „Ако това му е 

проблемът, ще му платя коронките.”

7. Тарчизио Бургнич

Защитникът на „Интер“ е част от 

националния тим на Италия, загубил 

финала през 1970 г. срещу Бразилия на 

Пеле. След поражението той заявява: 

„Преди мача си казах, че Пеле е от плът 

и кръв като всички ни. По-късно си 

дадох сметка, че съм се заблуждавал.”

8. Роналдо

Феноменът явно е съгласен с Лине-

кер, че футболът е „проста игра”. Ето 

обяснението му за загубата с 0:3 от 

Франция на финала през 1998 г.: „Загу-

бихме, защото не спечелихме.”

9. Вилем ван Ханегем

Халфът на холандците преживява 

много тежко загубата от ФРГ на финала 

през 1974 г. заради Втората световна 

война: „Те убиха баща ми, сестра ми и 

двамата ми братя. Бесен съм. Ненавиж-

дам ги.”

10. Гарет Саутгейт

Престоят на Свен Горан Ериксон 

начело на Англия не донесе така блену-

ваните успехи на Трите лъва. Мнозина 

на Острова не харесваха шведа, сред 

които и бившият защитник на „Астън 

Вила“. Ето неговата присъда за специа-

листа: „Ние очаквахме Уинстън Чърчил, 

а получихме Йън Дънкан-Смит.”

11. Обдулио Варела
Когато Бразилия бележи първия гол 

срещу Уругвай през 1950 г., „Маракана” 
изригва, а капитанът на уругвайци-
те отива да ободри съотборника си 
Родригес Андраде. Макар че ускорява 
малко събитията в сравнение с дейст-
вителността (трибуните замлъкват след 
попадението му 32 мин. по-късно), 
все пак в думите му има огромна доза 
истина: „Нека си викат. След пет минути 
на този стадион ще цари тишина като в 
гробница и ще се чува един-единствен 
глас – моят.”

12. Боби Робсън
Бившият селекционер на Англия се 

славеше с крилатите си фрази, а този 
бисер изрече след драматичния успех 
с 3:2 над Камерун на четвъртфинали-
те през 1990 г.: „Не ги подценихме. Те 
просто се оказаха много по-добри, 
отколкото си мислехме.”

Топ 12 на крилатите 
футболни лафове

Знаменитите фрази влизат в спортния фолклор покрай световните първенства
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

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

ТЪРСЯ TEAM DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60527
ТЪРСЯ TEAM DRIVERS ПОСТОЯНЕН КУРС 
ДО ЛОС АНГЕЛЕС 4 ДНИ НА ПЪТЯ 3 ДНИ У 
ДОМА ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА КОНТАКТИ 
773-877-9968 №15694

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
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

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
TARSIA CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 CENTA 
NA MILIA(PALNI,PRAZNI)3000-4000 MILI 
NA SEDMICA,BONUS SLED 6 MESECA 
2000$,DRIVERS BEZ EXPERIENCE NIAMA 
PROBLEM(OBUCHAVAM)773-946-3517 

№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 CLASS A DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60014
Malka konpania tursi shofi or za dry van 
plashtame .60centa za vsichki mili! Kamiona 
e volvo sus 10 skorosti Molia obadete se za 
informacia: 773-704-3360 №15643

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

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ
Цена US$ 0.60, Зипкод 60124
ТЪРСИМ ШОФЬОРИ - NEW VOLVO, NEW 
KENWORTH 60 ЦЕНТА НА МИЛЯ - ВСИЧКИ 
МИЛИ ПЛАТЕНИ Предлагаме работа и на 
OWNER OPERАTORS. Моля обадете се на 
312-231-4472 №15635

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 30518

Looking for Owner Operators only.Clean 
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 атисти-
чен екип от момичета и момчета за поча-
сова работа като детски аниматор за рож-
дени дни и партита. Изисквания - добра 
комуникативност с деца, организиране 
на игри и креативност. С предимство 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 СОБСТ-
ВЕН СЕРВИЗ В WOOD DALE, IL ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ МЕХАНИК НА КАМИОНИ И 
ТРЕЙЛЪРИ. ОПИТ НЕ Е НЕОБХОДИМ, НО 
Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОР-
МАЦИЯ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 630-948-
4547 х.601 №15545

CDL DRIVERS VOLVO
Цена US$ 0.00, Зипкод 60181
Предлагам работа за CDL class A шофьо-
ри VOLVO без електронен лог, заплаща-
не 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

НАЕМАМЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПОЧИСТ-
ВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60074
Euroclean Cleaning Company наема жени 
за почистване на къщи и офиси в райо-
на на Palatine. За повече информация 
търсете Петя (773)600-0019 Благодарим! 
7736000019 №15520

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

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони и трейлъри в West 
Chicago,IL търси да назначи механици с 
опит.Добро заплащане,платен workers 
comp.За повече информация моля обаде-
те се на 224-659-9435 №15456

PARTS/ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони в West Chicago,IL тър-
си да назначи parts/accounting на пълно 
работно време.Изисквания-компютърна 
грамотност и добър английски.За повече 
информация се обадете на 773-600-3992 
№15457

TRUCK DRIVER OTR
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047
Truck Driver position available. New trucks 
and trailers and good pay. 20 years in 
business for more info call 773-580-4032 
№15460

SPRINTER VAN
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131
Looking for sprinter van owner operators. 
2246221263 №15466

CDL DRIVER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131
Looking for CDL Driver 25% from gross, 
2016 Cascadia automatic. 2246221263 
№15467

РАБОТА
Цена US$ , Зипкод 60005
ТЪРСЯ БОЯДЖИЙ ПОСТОЯННА РАБОТА 
ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ ТЕЛ. 773-865-0406 
7738650406 №15442

LIMO DRIVERS WANTED
Цена US$ , Зипкод 60016
Limo drivers..full..time part time.. Illinois..
driver’s license only needed 630.4305340 
№15444

DIESEL MECHANIC
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $6 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $16 на брой.

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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ТЕКСТ НА ОБЯВАТА: ..........................................................................................................................
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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

CDL-A DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60101
KN Group Inc. търси шофьори предимно в 
Midwest. Заплащането започа от $0/55 на 
миля, всички мили са платени. ГАРАНТИРАНИ 
$275 НА ДЕН. За контакти 630-842-9211 - Mишо 
№14895

OWNER OPERATORS
 Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Собственици на камиони с опит и желание за 
работа - заповядайте при нас! Ние сме екип 
с над 10 годишен опит. Rate confi rmations 
винаги се изпращат на шофьра. Работим на 
12%. Имаме паркинг и ремаркета под наем. 
7739662672 №15479

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

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

NON CDL REQUIRED
Цена US$ , Зипкод 60089
Търсим шофьор-доставчик (Delivery Driver) 
с любителска книжка, (Class: D) за доставки 
на хартия. Изисквания: желание за работа и 
валидна шофьорска книжка. Ползването на 
английски език не е задължително. Запла-
щане $16–$20 на час. Ежедневни маршрути 
от Buff alo Grovе. Работна седмица, от поне-
делник до петък. За контакти: (224) 518 7032 
careers@tangraexpedited.com №15652

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60089
Owner Operators Box Trucks & Sprinter Van Тър-
сим да си сътрудничим със собственици на ми-
кробуси и камиони (Box Trucks/ Straight Trucks/ 
Sprinter Van) с товароносимост до 10000 LBS. 
Предлагаме възможност за регулярни дос-
тавки в Чикаго и предградията. Регионални, 
локални и дълги курсове в зависимост от же-
ланието Ви. Карти за гориво, съдействие при 
регистрация и застраховка. Директен депозит 
всяка седмица. За контакти: тел: (224) 518 7032 
careers@vnvdistribution.com №15653
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Сервиз за камиони и трейлъри в West 
Chicago,IL търси да назначи механици с 
опит.Добро заплащане,платен workers 
comp.За повече информация моля обаде-
те се на 224-659-9435 №15456

PARTS/ACCOUNTING
Цена US$ 0.00, Зипкод 60185
Сервиз за камиони в West Chicago,IL тър-
си да назначи parts/accounting на пълно 
работно време.Изисквания-компютърна 
грамотност и добър английски.За повече 
информация се обадете на 773-600-3992 
№15457

OWNER OPERATORS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018
OWNER OPERATORS! Ние сме малка 
компания която търси съвестни owner 
operators които искат да изкарват пари 
с по-нормални условия на работа. Има-
ме fuel карти, подготвяме IFTA free, direct 
deposit и тн. И това ли е най-важното след 
като всичко останало куца в текущата ви 
фирма? 847 668 0373. №15417

ТЪРСЯ МУЗИКАНТ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Търся музикант - клавирни инструменти 
за петък вечер, събота вечер и неделя.
Тел.773.470.5589 №15419

DISPATCH OR SAFETY
Цена US$ , Зипкод 60018
WE HIRE DISPATCH AND SAFETY №15422

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

STEADY RUNS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60193
Търся шофьори за steady runs, class A CDL, 
double-triples. Минимум 6 месеца опит, 
добро заплащане, всеки уикенд вкъщи. 
Tel:847-877-4745 №14853

РАБОТА ЗА ШОФЪОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60525
Диспечер с 18 годишен опит  Търси шо-
фьор на камион - 1 единствен свободен 
Локална работа  Dry Van, 24/7 диспеч  За-
плащането е моментално  Възможност за 
$2000 на седмица и бонуси За контакт:   
Светлин @ 708.261.9099  №14289

OFFICE ASSISTANT
Цена US$ , Зипкод 60527
looking for an offi  ce assistant - must live 
nearby. willing to train the right person 
7083722576 №14295

CDL DRIVER/OWNER OP., 
Цена US$ , Зипкод 60527
looking for CDL drivers with min 1 year 
experience for new equipment,or if you 
want to be your own boss - lease to buy 
option is available as well.All attention 
you deserve as a driver or owner operator 
and best rates in town. for details call 
7083722576 №14296

COAST TO COAST

ТЕАМ DRIVER/S
Цена US$ 8,000.00, Зипкод 60008
I need team drivers for loads going to IL-
TX,CO,NV,CA,NC pay per mile $0,70 or 
Amazon Midwest only pay $350 day more 
info Emil tel 847 254 504 №15699

ТЪРСИ DRIVER/OWNERS
Цена US$ , Зипкод 60706
Малка семейна фирма търси drivers and 
owner operators.Професионално и ко-
ректно отношение.Седмично заплащане 
за drivers около $2000-$2500.Възможност 

да станете owner срещу 0% down payment 
и 0% лихва.Перфектни условия за owner 
operators с възможности за групиране на 
товари(parcels). 7738187459 №15703

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

CDL
Цена US$ 0.00, Зипкод 60173
Търся шофьор с hazmat/tanker 
endorsement, предимно предпочи-
тащ midwest район, Volvo automatic, на 
заплащане 30% от цената на товара. 
7739722276 №15628

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

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 телефон 
7739712024 №15697

СТРОИТЕЛСТВО И АВТО
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564
Търся работа в строителството, като 
auto-mechanic или работа в офис.Без 
опит в САЩ,но отговорен с желание за 
доказване. За предпочитане West Chicago 
Area suburbs. Възможност за full time job 

10.00AM-20.00 PM, 5-6 дни. 5716999103 
№15698

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 RENT DES PLAINES
Цена US$ 975.00, Зипкод 60016
1 bed светъл апартамент под наем. Подо-
ве от твърда дървесина, огромен басейн, 
близо до I294, търговски център Golf Mill, 
градски транспорт, магазини. Включени 
са топлинна енергия, газ и вода. $975/
mo. Собственик на обажданията 224-522-
0808. Нужен е добър кредитен рейтинг 
№15660

2 BED FOR RENT
Цена US$ 1350, Зипкод 60007
2 bedroom/2 bath renovated apartment in 
Elk Grove Village. Close to schools, shopping 
and highways. The apartment complex has 
a club house, fi tness center and a pool. Heat, 
cooking gas, water, garbage included in the 
rent. For more information please call 847 
420 3110. №15664

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

STAIA V BASEMENT
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634
Davam staia pod naem vav visok basement. 
$370 vsichko e vkliucheno. Chicago 
- Belmont/Naragansent 7734252700 
№15588

TWO BEDROOM/BATHS
Цена US$ 1,450.00, Зипкод 60089
Completely renovated two bedroom, two 
baths condo on the second (last) fl oor 
in Buff alo Grove (Dundee and Arlington 
Heights roads). Nice balcony, storage 
room, parking lot outside for two cars. The 
rent includes all utilities but electricity. 
7735924069 №15593

STAIA POD NAEM
Цена US$ 295.00, Зипкод 60630
Staia pod naem v apartament v blizost 
do Foster i Pulaski. Naem 295$ + tok 
6308500701 №15596

WRIGLEYVILLE 1 BED
Цена US$ 1,250.00, Зипкод 60613
Beautifully remodeled fi rst-fl oor apartment 
in a secure, three-fl at building. The 
apartment features hardwood fl oors, 
bay windows, maple kitchen cabinets, 
dishwasher, central air & heating, beautiful 
custom woodwork, and a spacious patio. 
Quick walk to Wrigley and Southport 
restaurants and shops. 7737442772 
№15599

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 включе-
ни 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 включе-
ни в наема. tel. 347-543-6879 №15567

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005
Давам стая под наем със самостоятелна 
баня Arlington Heights. В цената е влю-
чено отопление , Интернет , ползването 
на фитнес центъра и басейна в компле-
кса. Предпочитам шофьори на камиони. 
7736729954 №15577

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

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem.staia ot tauynhas luksozen 
mebeliran .sled remont vsichko e novo.
perfektna lokatsia.Schamburg.zadTarget. 
na micham i higans .5m do Woodfi eld 
Mol. Izgodno tel.7087693578.predlaga se i 
garag.samostoiatelen. №15498

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem.staia ot tauynhas luksozen 
mebeliran .sled remont vsichko e novo.
perfektna lokatsia.Schamburg.zadTarget. 
na micham i higans .5m do Woodfi eld 
Mol. Izgodno tel.7087693578.predlaga se i 
garag.samostoiatelen. №15499

POD NAEM
Цена US$ , Зипкод 60193
Davam pod naem garag.za storich,sklad.ili 
za kola . Garaga se namira v schaumburg 
il do Woodfi eld Mol. Higans i Micham.za 
kontakt.7087693578 №15500

STAIA POD NAEM
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634
Davam staia pod naem Chicago (Belmont i 
NAragansent). US$ 480 vsichko vkliucheno 
7734252700 №15501

BASEMENT
Цена US$ 850.00 Зипкод 60634
Давам под наем мазе (Basement) за жи-
веене $850 на месец с всичко включено. 
Намира се в Чикаго в близост до Belmont 
и Narragansett. 7734252700 №15471

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 спир-
ка от летището с Blue line. Бърза връзка с 
I-90 and I-294. Топлото е включено в цена-
та на наема. 224-595-2552 №15458

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

STAQ POD NAEM !, 
Цена US$ 440.00, Зипкод 60656
Zdraveite! Tursiq sukvartirant za „Two 
bathroom apartment” na vtoriq etash, 
namirash se v raiona na N East River Rd & 
W Foster Ave, Chicago, IL . Predpochictam 
seriozni, raboteshti hora , Za koito e vajno 
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CDL DRIVER S HZMT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068
Търся CDL diver с Haz Mat. Плащам всички 
мили $0.60 на regular и $0.70 za Haz Mat това-
ри. Възможно е заплащане на ден- $350.00. 
Нов камион- Volvo I shift. Плащат се допълни-
телни стопове, забавания и safety bonus. Чист 
MVR eе плюс. Коректно отношение и добри 
мили. Cell:224-659-1690 №14034

EXPEDITE LOADS
Цена US$ 12.00, Зипкод 61020
Спедиторска компания SR FREIGHT предлага 
работа на собственици на спринтер, ван и ав-
томобили с товарен капацитет до 10,000 паун-
да. Ние предлагаме: - Товари за дълги и къси 
маршрути - Директен депозит всяка седмица 
- 24 / 7 връзка с диспечер - Персонален подход 
и избор на условия за шофиране за всеки - По-
мощ с регистрация и застраховка Ако се инте-
ресувате, обадете се на телефон 630 863 5114 
- Станислав. №14038

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

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60160
Стая под наем от къща в Мелрос парк Nort/25 
ave.Подходяща локация за шофьори на ками-
они .Наемът е$400+газ и ток. /около $30-$40/
Общо ползване на хол и кухня с другите квар-
тиранти.Пералня и сушилня без кодари.Вез 
съжителство с хазаи.Ще бъде свободна от 1ви 
февруари 7733879465 №15632



pochivkata i spokoistvieto ! Za Vruska: 
7737045820 №14130

2 СПАЛНИ/2 БАНИ ЛУКС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016
Дава се под наем голям апартамент (1300 
кв. фт.) с 2 спални и 2 бани в района на 
Irving park / Harlem - Chicago. Централен 
климатик, луксозни уреди, пералня и су-
шилня. $1200. Cell: 847-312-8312 №14131

2 СПАЛНИ/2 БАНИ ЛУКС
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60016
Дава се под наем голям апартамент 
(1300 кв. фт.) с 2 спални и 2 бани в района 
на Irving park / Harlem - Chicago. Центра-
лен климатик, луксозни уреди, перал-
ня и сушилня. $1200. Cell: 847-312-8312 
№14132

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

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТКА
Цена US$ 675.00, Зипкод 60656
Търся съквартирантка на двустаен апар-
тамент на 8538 W Catherine Ave. В Апар-
тамента има перална и сушилня , също 
така и тераса. Освобождава се на 1ви 
Януари. за повече информация позвъне-
те. 7737667176 №15613

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

CONDO DESPLAINES 91K
Цена US$ 91,000.00, Зипкод 60016
Едностайно кондо с много светлина в 
DES PLAINES • Близо до GOLF MILL МАLL 
и I-294, • паркетни подове, басеин, тенис 
корт • Ниска оценка за данъцъ, асоциа-
цията включва топлина, вода и газ • От-
даването под наем е разрешено • за бър-
за продажда цената е под пазарната му 
стойсност • Обадете се на собственика 
224-522-0808 №15662

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 (неде-
ля) 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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

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 до-
говор. 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, работя 
професионално 2248300447 №15656

SAFETY MANAGER CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60516
Boston Transportation Dispatch Training 
www.smarttrucking.us Safety Manager 
Training starts December 28! For more 
information, please call 331-551-8787 or 
email van53co@gmail.com №15658

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

NON CHIP & REG MANI
Цена US$ , Зипкод 60193
Подарявам маникюр за Коледа 
7088900577 7088900577 №15647

GLEDAM DECA
Цена US$ , Зипкод 60194
Гледам деца в дома си в Hoff man Estate в 
близост до улиците Higgins и Golf. Теле-
фон за връзка 224 659 1156 2244253813 
№15648

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 турис-
ти, студенти, временно пребиваващи. 
Валидна 10 г. В САЩ, България, Европа и 
други страни. Тел: 847-854-8094. Е-майл: 
dimitrova07@yahoo.com №15486

DAYCARE 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007
Daycare в Elk Grove Village (Arlington 
Heights and Oakton st)предлага почасова 
и целодневна грижа за деца във весела 
и спокойна обстановка. Децата получа-
ват топла храна,игри на вън,следобеден 
сън,много игри и забавления и безкрай-
на любов от нас.Предлагаме и подготов-
ка за kindergarten. 2244253371 №15446

УКРАСА ЗА ПРАЗНИЦИ
Цена US$ 0, Зипкод 60016
Разнообразна украса за 
партита,включваща обличане и декора-
ция на столове и маси,арки и фигури с 
балони,декорация и фон с воали и ръч-
но изработени аксесоари като хартиени 
цветя,украса за сладък бар, и още много.
Услугите ни са съобразени с вашите идеи 
и бюджет, за да направят вашия празник 
незабравим. 2244339749 №15455

VIDEO TRANSFER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148
Запазете вашите стари ленти като ги на-
правите дигитални преди на станат не-
използваеми. Презапис от VHS, MiniDV 
видео касети на DVD. Трансфер на нега-
тивни филми в дигитални снимки. 630-
456-1366 №15413

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60133
Детски център в Шамбург предлага по-
часова и целодневна грижа за вашето 
дете. Нашето цел е възпитание на детето 
в щастлива и спокойна среда.Индиви-
дуален подход към всяко дете.Децата 
получават подготовка за kindergarten 
,домашна храна и игри навън. Позвънете 
8476300821 №15416

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60133
Детски център в Шамбург предлага 
почасова и целодневна грижа за ва-
шето дете.Нашата цел е възпитание 
на детето в щастлива и спокойна сре-
да.Индивидуален подход към всяко 
дете.Децата получават подготовка за 
kindergarten,домашна храна и игри на-
вън. Позвънете 8476300821 №14408

ШОФЬОРСКИ КУРС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60640
Шофьорски курс.най-добри цены и от-
лични резултати.бързо и евтино .теле-
фон:(773)807-2422.Илия №14128

АТЛАНТА

REALIZE YOUR PROJEC
Цена US$ 2.89, Зипкод 75001
Realize your projects in a short time. I am 
in a fi nance structure that grants loans 
in the following areas: Real estate loan, 
investment loan, car loan, personal loan 
and others. If you need credit to carry out 
your projects, please contact me: herv.
almeida@europe.com 08649562 №15438

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 публикацията 
с играта! 3. Коментирайте с „ УЧАСТВАМ“! 
Имената на печелившия ще се опреде-
лят на 31.12.2018г. 0885108502 №15651

ФОТОЕПИЛАЦИЯ РЪЦЕ
Цена US$ 57.00, Зипкод 1505
Специално предложение от Pretty Lab 
за Ноември: Фотоепилация на цели 
ръце и подмишници само за 96лв. вмес-
то 160лв.! Промоцията е валидна до 
30.11.2018г. с предварително записване 
на час. Повече информация можете да 
получите на тел. 0885 108502 и https://
prettylab.bg/fotoepilacia Очакваме Ви! 
№15412

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

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

ПРОДАВАМ SEMI TRUCKS
Цена US$ , Зипкод 60124
Продавам semi trucks - Volvo 2012, 2015. 
Продавам и 53’ dry vans. Обадете се на 
312-231-4472 №15634

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
Prodavam MINI COOPER 2009 , s rachni 
skorosti, 112,000 mili. Cvqt siv, s cheren 
kojen interior v otlichno sastoqnie. 
3123511785 №15548

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

ТЪРСИТЕ НОВА КОЛА?
Цена US$ 0.00, Зипкод 
Заповядайте в Honda of Downtown 
Chicago, адрес:1111 N Clark st, Chicago 
Illinois.Разполагаме с голямо разноо-
бразие от нови и употребЯвани автомо-
били! Телефон за контакти: 8472462257 
или (312) 429-4937 ехт. 532.E-mail:Boris.
Nikolov@dthondachicago.com Борис Ни-
колов - агент продажби. №15433

BMW 525I, 2004, 98600M
Цена US$ 9,300.00, Зипкод 60005
Please call Tim. 8475930707 №14918

КУПУВАМ 

Chicago + suburbs

FLATBED TRAILER
Цена US$ , Зипкод 60016
Търся да закупя fl atbed trailer в добро 
състояние. 4065399041 №15677
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П
рез 2019 г. куклата 

„Барби” ще чества 

60-годишнината си без 

нито една бръчка. С руса 

или с кестенява коса, с 

издължена или закръг-

лена фигура, в образа на принцеса или 

пожарникар, „Барби” продължава да 

съблазнява децата и се възползва дори 

от социалните мрежи, за да привлича 

вниманието върху себе си.

„60 години – това е много дълъг 

период в индустрията на играчките, 

където днес даден успех е с продъл-

жителност между 3 и 5 години”, заяви 

гордо Нейтан Бейнард, директор по 

маркетинга за куклите „Барби” в групи-

ровката „Мател”.

Въпреки все по-голямата конку-

ренция всяка година се продават 58 

милиона екземпляра от куклата „Барби” 

в над 150 държави. „Барби” е известна 

колкото Coca-Cola и McDonald’s, каза 

Бейнард през декември миналата 

година по време на частна визита в 

центъра по дизайн на „Мател” в Ел Се-

гундо в предградията на Лос Анджелис 

в Калифорния.

Над 1 милиард кукли „Барби” са про-

дадени от представянето й в изложе-

нието за играчки в Ню Йорк на 9 март 

1959 г.

Идеята за създаване на „Барби” хрум-

нала на съоснователката на „Мател” Рут 

Хандлър, докато отглеждала децата си. 

„Дъщеря й Барбара имала ограничен 

избор на играчки – кукли, и можела да 

се превъплъти единствено в образа 

на майка, докато синът й мечтаел да 

стане астронавт, каубой или пилот”, 

поясни Бейнард. Така била създадена 

куклата „Барби”, която е кръстена на 

дъщеря й Барбара и изобразява жена с 

подчертано женствени форми. „Успехът 

е незабавен – през 1959 г. са продадени 

300 000 екземпляра от куклата „Барби”, 

каза Бейнард.

С външност на красавица куклата 

„Барби” първоначално не притежава 

нищо феминистко. „Тя съответстваше 

на каноните за красота по онова време, 

а нереалните пропорции на тялото й 

бяха приспособени към тъканите, с 

които се разполагаше, и оттогава бяха 

коригирани от „Мател”, подчерта един 

от дизайнерите на „Барби” Карлайл 

Нуера.

Прототип на русокоса калифорнийка, 

„Барби” дълго бе критикувана зара-

ди имиджа си на нереална, богата и 

ленива жена. „Това окарикатуряване е 

несправедливо – увери авторката на 

книгата „Барби завинаги” М. Лорд. – В 

действителност „Барби” е онова, което 

играещото си с нея момиче иска един 

ден да стане. Проблемът не е свързан 

с високата 28 см пластмасова фигурка, 

а с културата ни и с виждането, което 

имаме за женствеността.”

„Барби” стана астронавтка през 1965 

г., 4 години преди Нийл Армстронг да 

стъпи на Луната. Първата чернокожа 

версия на „Барби” бе пусната в продаж-

ба през 1968 г. „Понастоящем 55 на сто 

от куклите, които продаваме в целия 

свят, не са русокоси, нито синеоки”, на-

стоя Лиза Макнайт, генерален директор 

за куклите „Барби” в „Мател”.

„Барби“ – на 60 и без нито една бръчка

Куклата е популярна колкото 
Coca-Cola и McDonald’s
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М
атю Макконъхи оглави класацията на 

сп. „Форбс“ за актьорите, носещи най-

малък доход.

За всеки долар, получен като хоно-

рар, Матю Макконъхи е донесъл едва 1,1 долара.

На второ място е Крисчън Бейл с 1,5 дола-

ра. Следват Мат Деймън с 3,7 долара, Мелиса 

Маккарти – 4,9 долара, и Рийз Уидърспун с 5,2 

долара.

Класацията на най-печелившите актьори огла-

виха звезди от филмите за супергерои.

Джеръми Ренър зае първото място в нея с 82,3 

долара. Той участва във филма „Отмъстителите 

4”. Втори е Марк Ръфало – 80,2 долара, който се 

снима в „Отмъстителите: Война без край”.

Следват Ейми Адамс – 69,9 долара, участвала в 

„Първи контакт”, и Гал Гадот от „Жената чудо”.

А
ко искате да изглеждате като Селена 

Гомес, пригответе си по 300 долара на 

час. След здравословните драми, които 

преживя певицата, тя полага сериозни 

грижи, за да изглежда добре.

26-годишната звезда неотдавна бе хоспита-

лизирана заради болестта лупус и дори й бе 

трансплантиран бъбрек, за да оцелее. След това 

хубавицата се бори с депресия и преди месец се 

завърна у дома, за да се фокусира върху „психи-

ческото и физическото си здраве“.

„Селена си е у дома и се чувства добре, обгра-

дена от приятелите и семейството си. Тя е здрава 

и се чувства щастлива. Селена залага много на 

класове по горещ пилатес. Те й помагат да дето-

ксикира тялото си и да го оформи, както тя иска“, 

разкри неин близък.

Матю Макконъхи – най-
надцененият актьор

Селена Гомес плаща по 
$300 за час пилатес

П
оловината от 

британците 

смятат, че 

принц Чарлз 

трябва да се откаже от 

престола в полза на по-

големия си син принц 

Уилям.

Проучване на BMG 

показва, че 46% от бри-

танците искат първият 

наследник на трона да 

абдикира, така че хер-

цогът на Кеймбридж да 

бъде новият крал.

Само 20% от анке-

тираните смятат, че 

съпругата на принц 

Чарлз – Камила, трябва 

да получи титлата „кра-

лица“, ако принцът стане 

следващият британски 

монарх.

Принц Чарлз е 

най-дългогодишният 

престолонаследник в 

британската история 

след смъртта на дядо си 

крал Джордж VI преди 

67 години през 1952 г.

Половината британци искат 
принц Уилям за крал

Х
ората с наднор-

мено тегло на 

възраст над 70 

години, които пият 

кафе или алкохол в уме-

рено количество, живеят 

по-дълго от своите слаби 

връстници въздържатели.

Специалисти от Кали-

форнийския университет 

работят по изследването 

от 2003 година, за да про-

учат кои фактори помагат 

на хората да надхвърлят 

90-годишна възраст. От 

получените данни те 

установиха, че пълните 

хора, които не се лишават 

от кафе или алкохол, над-

живяват своите по-слаби 

връстници, избягващи 

тези дребни удоволствия.

Това не е първото из-

следване, което показва, 

че пълнотата не е толкова 

вредна, колкото се счита 

според най-разпростра-

нените виждания.

Научното списание 

“Клиникъл обисити” 

излезе с публикация, 

според която затлъстя-

ването само по себе си 

не увеличава риска от 

смъртност. Заключението 

е направено от учени от 

фондация за изследване 

на диабета “Мадрас” в гр. 

Ченай. Те са забелязали, 

че наднорменото тегло и 

затлъстяването невинаги 

се съпътстват от стра-

нични ефекти, вредни за 

здравето.

В друго изследване, 

проведено от специали-

сти от Йоркския универ-

ситет, също се потвърди, 

че в метаболизма на 

дебелите хора невинаги 

са налице заплахи за 

здравето като повишена 

кръвна захар или високо 

кръвно налягане.

П
евецът и актьор 

Рики Мартин, 

който през 

миналата година 

сподели, че копнее за още 

деца, оповести раждането 

на третото си дете.

Мартин лично се е пох-

валил в Instagram с щаст-

ливата вест, че с брачния 

му партньор – шведския 

художник концептуалист 

от сирийски произход 

Джуан Йосеф, са станали 

родители на момиченце.

Бебето ще носи името 

Лусия Мартин-Йосеф.

Рики Мартин има две 

по-големи момчета – близ-

наците Матео и Валенти-

но, родени от сурогатна 

майка през 2008 г.

Мартин съобщи през 

януари м.г., че е сключил 

брак с Джуан Йосеф, при-

помня агенцията.

Килограми, кафе и алкохол – 
ключ към дълголетието

Рики Мартин стана татко на дъщеричка
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Л
ъв избяга от за-

граждението си и 

разкъса 22-годиш-

на стажантка в зо-

ологическата градина на 

град Бърлингтън, Северна 

Каролина.

Александра Блек наско-

ро завършила университе-

та на Индиана и преди две 

седмици започнала работа 

в зоопарка „Консервей-

търс сентър”. В неделя на 

сайта на зоопарка нейните 

колеги написаха, че са „съ-

крушени от загубата на чо-

вешки живот” и поднасят 

своите съболезнования на 

семейството.

„По време на рутинно 

почистване от служители-

те на зоопарка на заграж-

дението на лъвовете една 

от големите котки по нея-

сен още начин е влязла в 

частта, където са хората, и 

бързо е убила един човек”, 

се казва в комюникето и 

се уточнява, че лъвът не 

е напускал пределите на 

зоопарка. След няколко 

опита лъвът да бъде упоен 

се наложило да бъде 

застрелян, а тялото на 

жертвата било изнесено. 

Зоологическата градина 

временно е затворена за 

посетители.

Лъв разкъса стажантка в 
зоопарк в Северна Каролина

Д
уейн Джонсън-Скалата изненада майка си 

с коледен подарък, какъвто тя никога не 

е можела да си позволи – нов дом.

46-годишният актьор и професионален 

кечист разкри в социалните мрежи, че подарил 

на майка си, 70-годишната Ата, „златен билет”, 

който й позволява да притежава дом в съот-

ветствие с желанията й. Дуейн постна видео в 

Instagram, в което заявява, че купил на майка си 

нов дом за Коледа.

Във видеото Ата отваря плик, в който е пъхнат 

златният билет, преди да се разплаче от радост 

и да прегърне сина си. След това се обръща към 

3-годишната си внучка Жасмин и й казва: „Ще 

познаеш ли какъв е коледният подарък? Сдобих 

се с нов дом.”

Р
апърът Снуп Дог предложи да осинови 

от британски приют изоставено на ули-

цата куче, което също носи името Снуп.

47-годишният рапър бил шокиран от 

видео от охранителна камера, разпростране-

но в социалните мрежи. На него се вижда как 

стафордшърски бултериер отчаяно се опитва да 

се качи отново в колата на жестокия си стопанин, 

който го изоставил на пътя в гр. Стоук он Трент в 

Западна Англия.

Спасителите, настанили злощастния Шаро 

в приют, го кръстили Снуп. Рапърът Снуп Дог 

заяви, че съдбата на бултериера направо му 

разбила сърцето. Той предложи да прибере 

кучето, ако не си намери добър стопанин във 

Великобритания.

Скалата подари на 
майка си... нов дом за 
Коледа

Снуп Дог иска да 
осинови адаш на четири 
крака

С
тотици отбеля-

заха началото на 

новата 2019 г. с 

масово гмуркане 

в ледените води край Шот-

ландия, Германия и други 

страни в Европа.

Стотици се събраха в 

околностите на Единб-

ург, за да наблюдават 

как плувците, облечени 

с шотландски полички и 

други забавни костюми, 

смело нагазват в естуара 

на Северно море.

Обичаят да се посреща 

Новата година не е чужд 

и на германския фризий-

ски остров Нордерней, 

където около 500 души се 

потопиха в Северно море 

въпреки ниските темпе-

ратури.

А в Рим мъже скочиха 

от 18-метров мост във 

водите на Тибър, чиято 

температура беше не по-

вече от 6 градуса въпреки 

яркото слънце. Това е 

традиция от повече от 70 

години в италианската 

столица. Много зяпачи 

наблюдаваха зрелището 

от гребни лодки.

З
а клиентите, 

които считат, че 

най-удобно се спи 

върху задните 

части на партньора, 

американският пазар 

вече предлага специална 

възглавница със съответ-

ната форма.

Търговската марка на 

новото изделие е „Buttress 

Pillow” и то е под формата 

на добре оформен таз, 

облечен в клин.

За създаването на 

странната възглавница 

през миналата година 

стартира кампания за 

набиране на средства в 

Кикстартър.

Сега артикулът вече е 

в производство и може 

да се закупи срещу 69 

долара. В рекламата към 

продукта се изтъква, 

че още от люлката на 

цивилизацията човек си 

е мечтаел да спи удобно 

изтегнат върху нечии 

меки части. Сега това е 

възможно, като новото 

изделие се предлага в три 

различни разцветки.

Масово ледено гмуркане за 
ЧНГ в Европа

Възглавница във формата 
на... задни части



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

Б
ившият световен шампион по бокс 

в тежка категория Майк Тайсън ще 

бъде водещ на тематичен музикален 

фестивал, свързан с легализирането 

на марихуаната, който ще се проведе в щата 

Калифорния.

Фестът е кръстен „Kind Music Festival” и ще 

стартира на 23 февруари в ранчото на Тайсън в 

Дезърт хот спрингс. На мероприятието ще може 

да се употребява канабис, но няма да се продава 

на място.

Предвидено е изграждането на многобройни 

атракциони за публиката.

А
риана Гранде стартира новата година 

необвързана и смята да поддържа този 

статус през следващите 12 месеца.

Певицата се включи в закачлив диалог 

с фен в Twitter, отговаряйки на съобщение, пита-

що: „С кого излиза Ариана сега?“

25-годишната певица отвърна с въпрос: „Може-

те ли да кажете и на мен?“

Звездата, която определено нямаше късмет 

в личен план през изминалата година – бив-

шият й Мак Милър се самоуби след свръхдоза, 

а изненадващият й годеж с комедианта Пийт 

Дейвидсън приключи мълниеносно, както и се 

появи – след това добави в мрежата, че по-скоро 

планира да остане необвързана през следващи-

те 12 месеца.

Майк Тайсън ще бъде 
водещ на фест за 
марихуана

Ариана Гранде се отказва 
от мъжете за година

Ж
ителка на Хам-

бург с псев-

доним Дорте 

Л. предложи 

на търг употребявания си 

съпруг в eBay с първона-

чална цена 18 евро.

40-годишната германка 

уточни, че „лотът” бил 

използван като съпруг 

в продължение на 7 

години. Причината тя да 

го оферира на търг била 

обстоятелството, че отно-

шенията между двамата 

се били изчерпали и те с 

половинката й „вече не 

си принадлежали един на 

друг”.

Дорте помоли всички, 

интересуващи се от офер-

тата й, да се свържат с нея 

по електронната поща.

След известно време 

германката си призна, че 

не възнамерявала сери-

озно да продаде мъжа си, 

а искала да се пошегува. 

Бедният съпруг узнал, че е 

изложен на търг, едва ко-

гато прочел съобщението 

в местния вестник.

Р
апърът Venci Venc’ 

стана баща, след 

като жената до 

него – Мелани, го 

дари с момиче дни преди 

Нова година.

Бебето тежи 3,3 кг и е 

дълго 50 см. Двамата ро-

дители са й дали вече име 

– Агуая. То произхожда 

от гръцката митология и 

символизира радост, изя-

щество и красота, сподели 

самият Venci Venc’.

Бебето и майка му Ме-

лани са добре, а рапърът 

е най-щастливият татко на 

света.

Продуцентите се присъ-

единиха към поздравите 

към музиканта и пожелаха 

на Агуая да е необикнове-

на като татко си и смело да 

върви по своя път.

Н
ай-възрастният 

американец 

Ричард Овъртън, 

участвал във 

Втората световна война, 

почина на 112 години в 

Остин.

Ричард Овъртън, който 

е внук на роб, придоби из-

вестност, когато стана най-

възрастният жив ветеран 

от война. През 2013 г. той 

се срещна с президента 

Барак Обама в Белия дом, 

а улицата, на която живее-

ше, беше наречена на него 

за 111-ата му годишнина.

Столетникът няма деца, 

макар и да е бил женен 

два пъти. Той е работил 

в мебелни магазини и 

като куриер на текса-

ското министерство на 

финансите. Пенсионира 

се на 85-годишна възраст. 

Последните си години 

прекарва на верандата си, 

пушейки пури и отпивай-

ки кафе или кока-кола с 

малко уиски.

Най-възрастният мъж 

в света е 113-годишният 

японец Масазу Нонака.

Жена предложи в eBay 
„употребявания” си мъж

Venci Venc’ стана баща 
на Агуая

Почина най-възрастният 
американец
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Д
еми Ловато била разстроена по праз-

ниците не само заради зависимостта 

си от наркотиците. Според британските 

таблоиди тя е сърдита на Ник Джонас за 

това, че не получила покана за грандиозната му 

сватба.

Според информация в индийски медии Приян-

ка Чопра ревнувала от Ловато и не искала тя да 

бъде близо до любимия й.

„Тя желае всичко най-хубаво на него и При-

янка, няма никаква кавга между двете“, твърди 

неин близък.

По-рано тази година Деми спря да следва Ник 

Джонас в Instagram, но продължава да е прия-

телка с неговия брат и с родителите им.

Ник Джонас и Деми Ловато бяха добри при-

ятели от години. Двамата се снимаха в няколко 

филма, направиха общо турне, дори излизаха за 

кратко.

В
енсан Касел и неговата съпруга Тина 

Кунаки очакват първото си дете заедно. 

52-годишният актьор и 21-годишният 

модел, които се венчаха преди 4 ме-

сеца, разкриха сами новината с кратко видео в 

Instagram.

В него двойката, която живее в Бразилия, 

позира на плажа. Звездата е обгърнал нежно с 

ръце наедрелия корем на половинката си, която 

видимо грее от щастие. Моделът позира по жълт 

бански, който бързо сваля и остава дибидюс.

Касел и Кунаки се ожениха на 24 август в Южна 

Франция на интимна церемония. Двамата са 

заедно от 2 години, като за пръв път влязоха в 

полезрението на медиите като двойка през 2016 

г., когато 19-годишната Тина бе уловена от папа-

раци да се гушка в актьора.

Това не е първи брак за Венсан, който 14 годи-

ни бе женен за италианската филмова и модна 

икона Моника Белучи. Двамата се разведоха 

през 2013 г., а от брака си имат 2 дъщери.

Ловато сърдита на Ник 
Джонас заради сватбата му

Венсан Касел чака бебе от 
21-годишната си съпруга

П
рез 2017 г. бълга-

рите са похар-

чили 577.1 млн. 

евро за алкохол, 

което прави малко повече 

от 1.1 млрд. лева. Това 

показват данните на ев-

ропейската статистическа 

агенция Евростат. Само в 

три държави в ЕС похар-

чените пари за алкохол 

са по-малко. На последно 

място е Кипър с 274 млн. 

евро, а пред островната 

страна са Словения с 382.8 

млн. евро и Люксембург с 

476.6 млн. евро.

През 2017 г. най-много 

пари за алкохолни напит-

ки са похарчени в Гер-

мания – 23.7 млрд. евро, 

Великобритания – 22.5 

млрд. евро, и Франция – 

21.3 млрд. евро. Общо за 

годината европейците са 

дали 131 млрд. евро за 

алкохол.

От общите разходи на 

едно българско домакин-

ство 1.7% са за алкохол. По 

този показател страната се 

нарежда на 15-о място в 

Европейския съюз. Сред-

ният показател за ЕС е 

1.6 на сто от разходите на 

семейния бюджет.

З
а най-добро сред-

ство срещу мах-

мурлук може да се 

смята газираната 

напитка с лимонов сок. До 

този извод стигнаха учени 

от университета „Сун Ят-

сен” в Гуанчжоу, Китай.

Оказало се, че газира-

ната вода с лимонов сок 

намалява концентрацията 

на химичното съединение 

ацеталдехид.

Количеството му в 

организма се увеличава 

след употреба на алко-

хол.

Газираната напитка ос-

вен това активира ензим, 

който ускорява усвоява-

нето, разграждането на 

алкохола и извеждането 

на неговите странични 

продукти от организма.

Специалистите отбеляз-

ват, че до махмурлук се 

стига не само вследствие 

на злоупотреба с алкохол, 

но и в резултат на бавни 

процеси на усвояването 

му.

П
ритежател на 

лотариен билет 

във Великобри-

тания започна 

ударно 2019 година – със 

спечелването на джакпота 

в размер на 115 милиона 

лири в лотарията „Евроми-

лиони”.

Това е четвъртата най-

голяма сума, печелена 

някога в страната.

Новогодишното теглене 

е донесло късмет на още 

10 души, спечелили по 1 

милион лири.

Най-голямата печалба 

в историята на играта във 

Великобритания, както и в 

Европа, „падна” през юли 

2011 г.

Тогава шотландците Ко-

лин и Крис Уиър спечели-

ха над 161 милиона лири 

от лотарията „Евромили-

они”.

За година българите похарчили 
1 млрд. лв. за алкохол

И най-доброто средство 
срещу махмурлук е...

Британец спечели 115 млн. 
лири от лотарията



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

РОСЕН ТАХОВ

Т
ова не е легенда, а чиста 

проба истина. Първият неи-

дентифициран летящ обект в 

България е видян през 1858 

година. Феноменът е автен-

тичен, защото тогава няма 

самолети и ракети. Има сказание за 

Икар и притча за майстор Манол. Два-

мата се опитали да стигнат Слънцето.

Българското НЛО е документирано 

от възрожденския книжовник Илия 

Блъсков. Заедно с баща си и петима 

братя той оставя трайна диря в нашето 

културно пространство. Христо Ботев 

ги нарича „съзвездието Блъскови“.

Чудото става по Гергьовден, Илия 

Блъсков е на обща празнична трапеза. 

„Това бе едно необикновено небесно 

явление – пише той, – това бяха три 

звезди, които една след друга, като че 

ли гонейки се, прелетяха над главите на 

смаяните селяни.“

Сетне очевидецът чертае сложната 

маневра на извънземните: „Те

дойдоха от изток, 
отлетяха на запад

заобиколиха няколко села, завиха 

към север, спуснаха се към Петрич кале 

и там сякаш се разпръснаха у стръмната 

скала и пропаднаха.“

Петрич кале е средновековната кре-

пост Петрича край варненското село 

Аврен. Твърдината се издига на висока 

скала в южния край на тамошно плато. 

В камъка е изсечено водохранилище, 

което изумява археолозите с огромни 

размери и изкусна направа, пише „Труд“.

„Кой каквото държеше – чаша, пани-

ца, бъклица, остана си с него в ръката 

като вдървен“, описва реакцията на 

селяните Блъсков. „Това е поличба!“, 

мълвели потресените.

В историята на астрономията 1858 

г. остава с нова комета. Наречена е 

Донати по името на нейния откривател, 

италианеца Джовани Донати. Той обаче 

я хваща в телескопа на 2 юни, а Гергьов-

ден е на 6 май. Небесното тяло е най-

близо до Земята чак на 10 октомври.

Освен това Блъсков говори за

три обекта, които се гонят 
в синевата

Космическата гостенка не се е разпа-

днала, ще се върне около 3811 г.

Звездобройците свързват небесните 

явления със земните катаклизми. Нико-

ла Образописов например е художник 

и любител астроном. През 1853 г. отбе-

лязва: „Тая звезда се яви месец август 

и Севастополският бой започна.“ Става 

дума за комета 1853-III и Кримската 

война, пламнала същата година.

В годината на възрожденското НЛО 

също има стихия. На 18 септември 

София и околностите са разлюляни 

от чудовищен трус. Зейват пукнатини, 

дълги километър и половина. Падат 

минаретата на 19 джамии, 5 черкви 

са порутени. Западно от града блика 

горещ гейзер – при сегашния квартал 

„Овча купел“.

Астрономът Петко Недялков направи 

крайно интересна

съпоставка между 
кометите и огнения меч

на Архангел Михаил и появяването 

на комети. Оказа се, че в някои икони 

острието е изрисувано като опашата 

звезда. Според наблюденията на Недял-

ков от шест такива образа само един 

не съответства по дата с минаването на 

ярка комета. „При това тук вероятността 

от случайни съвпадения е още по малка 

– около 2 на 1000“, изчисли специалис-

тът.

След възстановяването на българ-

ската държава Асеневци вдигат три 

черкви, чийто патрон е архистратегът 

на небесното войнство. Храмове „Св. 

Архангел Михаил“ има в Присовския 

манастир, в Дряновската обител и в 

Трявна. Тези свети места оформят три-

ъгълник под престолния Търновград, 

който е с особено значение в диалога 

на предците ни с Космоса.

Феноменът от Петрич кале не се 

вписва в него. В триъгълника обаче е 

Тревненската живописна школа. Най-

старата от възрожденските, нейните 

корени са в края на 17-ото столетие, а 

може би и по-рано.

Колкото невероятно е видяното от 

Илия Блъсков, толкова го съзираме в 

една икона от Трявна. Там Ноевият ков-

чег е нарисуван като небесно летало. 

В две сцени от житийния цикъл на Ной 

моделът на ладията няма нищо общо с 

Библията.

Когато решава да погуби с потоп по-

рочния свят, Бог заръчва на праведния 

Ной: „Направи си ковчег от гоферово 

дърво; стаи да направиш в ковчега; и да 

го измажеш отвътре и отвън със смола.“

Следват точни указания за конструк-

цията на съда: „Дължината на ковчега да 

бъде триста лакътя, широчината му пет-

десет лакътя, а височината му тридесет 

лакътя. Отверстие направи на ковчега, 

като изкараш ковчега без един лакът 

до върха, а вратата на ковчега постави 

отстрана; направи го с долен, среден и 

горен етаж.“ (Бит. 6:14-16)

По това време Ной бил на 600 години 

и здраво се хванал на работа. В българ-

ската икона обаче

изпод ръцете му излиза не 
гигантска ладия

а чудновато овално построение. 

Сякаш две паници са се захлупили и са 

оформили линията на кораба. Летяща 

чиния!

Заедно с Ноевото семейство и с 

по една двойка от всяка земна твар 

ковчегът трябвало да се носи по водата, 

докато отмине потопът. Вместо да пла-

ва, тревненският зограф го е изобразил 

как се издига във въздуха. Спасените 

летят към облаците, а машината бълва 

пламъци. Двигателят е змей с огнено 

дихание.

Спомените на Илия Блъсков бяха спа-

сени от проф. Дочо Леков. Професорът 

ги събра и издаде през 1976 г. Веднъж 

каза: „Много са интересни, виж за трите 

звезди по Гергьовден. Този феномен 

чака да бъде разтълкуван. Блъсков е 

един от „съзвездието“ по думите на 

Ботев. Той не лъже!“

Летящият обект е видян 
навръх Гергьовден през 
1858 година

Първото НЛО в небето 
над България






