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В началото беше забавно. После притеснител-
но. Накрая шокиращо. Така може да обобщим 
предизборната кампания от 2016-а. Но две години 
след встъпването на Доналд Тръмп като президент 
на САЩ (той положи клетва на 20 януари 2017 г.) 
обобщението е друго – расизъм, некомпетентност, 
авторитаризъм и мегаломания. В допълнение – 
война с истината и институциите, превърнали тази 
страна в най-великата демокрация на света.

Началото беше поставено с мрачната реч от 
инагурацията, в която Тръмп обяснява за някаква 
“американска касапница” и обещава, че вече Амери-
ка ще е на първо място, а властта се връща в ръцете 
на хората. 

Резултатът от втората година показва друго – 
данъчна реформа в полза предимно за богатите 
и корпорациите, увеличаваща рекордно дълга на 
страната, една четвърт от правителството не работи 
заради ината на президента, икономиката на хартия 
изглежда добре, но не се отразява на средната класа, 
чиито доходи не наваксват инфлацията, и увеличени-
те разходи за наеми, храна и здравно осигуряване. 
Стена по границата с Мексико няма (и няма и да има), 
а обещаните от Тръмп по-евтини здравни планове 
вместо Обамакеър ще си останат в дългия списък 
на неизпълнени фантазии на популиста Тръмп. 
Републиканците може да са доволни от назначения-
та на Тръмп във федералните съдилища, където той 
инсталира дузина консервативни съдии, които дълги 
години ще ограничават правата на имигрантите, 
жените, работниците, хората с различна сексуална 
ориентация за сметка на големите корпорации и 
специални интереси.

Расизмът: Тръмп каза, че в Шарлотсвил има 
„много добри хора от двете страни“, като прирав-
ни неонацистите с техните опоненти. Той обиди 
интелигентността на афроамериканци като ЛеБрон 
Джеймс и конгресдамата Максин Уотърс. Той нарече 
сенаторката Елизабет Уорън “Покахонтас”, защото тя 
претендира, че има индиански корени. Той каза, че 
иска емигранти от снежнобялата Норвегия, а не от 
„бели страни“ в Африка. Той изфабрикува (с помощта 
на FOX News) истерия за „караваните“ на бежанците 
от Централна Америка. Той заклейми афроамерикан-
ски футболисти, които коленичиха в знак на протест 
срещу полицейския произвол. Тръмп подкрепи рето-
риката си с действия, издавайки заповед за блокира-
не влизането на хора от пет нации от мюсюлманско 
мнозинство, опита се да прекрати защитата на 700 
000 души, докарани в тази страна като деца, затвори 
децата на имигранти без документи в клетки и сега 
се бори за гранична стена.

Авторитаризъм: Тръмп се възхищава от чужди 

диктатори. Той каза, че руският президент Владимир 
Путин е „много силен лидер”, китайският президент 
Си Дзинпин е „високоуважаван и силен предста-
вител на своя народ”, филипинският президент 
Родриго Дутерте “върши страхотна работа”. Турският 
президент Реджеп Тайип Ердоган получава  „много 
високи оценки“,  а севернокорейският лидер Ким 
Чен-ън е „много открит и страхотен“. Това са петима 
от най-бруталните нарушители на човешките права 
на планетата.

Тръмп също така се опита с милостиво ограничен 
успех да подражава на техния пример. Той твърди, 
че „абсолютното право” е да обяви национално из-
вънредно положение, за да изгради гранична стена, 
която Конгресът няма да финансира. Той създаде 
климат на насилие на риторика, довело до пращане 
на бомби по пощата и стрелба в синагога. Той нарича 
пресата „враг на народа“, заемайки термин от Сталин. 

През 2018 г. Тръмп изрича средно по 15 лъжи на 
ден. „Това, което виждате, и това, което четете, не 
е това, което се случва”, каза Тръмп на последова-
телите си, като повтори „1984” на Джордж Оруел: 
„Партията ви каза да отхвърлите доказателствата 
за очите и ушите си. Това беше последната им най-
важна команда.”

Тръмп е във война не само с истината, но и със за-
кона. Той уволни директора на ФБР и министъра на 
правосъдието, за да спре разследването на неговата 
кампания, опитва се постоянно да възпрепятства 
правосъдието с обвиненията си срещу специалния 
прокурор Робърт Мълър и ФБР и насърчава свидете-
ли да не съдействат.

Некомпетентност: Ако има добра новина, то тя е, 
че Тръмп е толкова некомпетентен: един по-хитър 
популист би бил много по-опасен. Повечето от 
опасните му и ретроградни идеи се провалят заради 
ужасния му стил на управление, неспособността му 
да преговаря и непознаването на държавния апарат.

За сметка на това мегаломанията му струи от 
туитовете, в които се самообявява за “любимия 
президент”, и хвалебствията, които изрича за себе си 
по митинги.  

Едва ли следващите две години ще са по-различ-
ни, но да се надяваме, че институциите вече са тре-
нирани срещу атаките на президента, а резултатите 
от разследването на Робърт Мълър ще видят бял 
свят скоро.

Успешна седмица,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

2 години Тръмп: расизъм, некомпетентност, 
авторитаризъм и мегаломания
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ПАВЛИН ДИМИТРОВ 
dimitrov@bg-voice.com

Концентрацията на 

богатството се е увели-

чила още повече през 

2018 година и 26-имата 

милиардери вече при-

тежават толкова пари, 

колкото и половината най-бедно насе-

ление в света. Това се посочва в доклад 

на неправителствената организация 

„Оксфам“. Тя призовава държавите да 

облагат най-богатите хора. „Пропастта, 

която се е увеличила между богатите и 

бедните, възпрепятства борбата срещу 

бедността, вреди на икономиката и под-

хранва гнева в света”, посочва г-жа Уини 

Бианийма, изпълнителен директор на 

„Оксфам интернешънъл“. Правителства-

та трябва да гарантират, че компаниите 

и най-богатите хора плащат своя дял 

от данъците, допълва тя по случай тра-

диционното публикуване на годишния 

доклад на „Оксфам“ за неравенствата 

в света в навечерието на Световния 

икономически форум в Давос, който ще 

се състои от 22 до 25 януари в швейцар-

ския зимен курорт.

Според неправителствената органи-

зация, чиято методология се основава 

на данните, публикувани от амери-

канското сп. „Форбс”, и банката „Креди 

Сюис“, но се оспорва от някои икономи-

сти, 26 души разполагат с толкова пари, 

колкото и 3.8-те милиарда най-бедни 

хора на планетата. През 2017 година те 

все пак са били малко повече – 43-ма.

Най-богатият човек в света Джеф Без-

ос, президент на „Амазон“, е натрупал 

богатство през 2018 година на стойност 

$112 милиарда според „Оксфам“. Бю-

джетът за здравеопазване на Етиопия 

е 1 процент от състоянието на Безос, 

подчертава неправителствената орга-

низация.

Общо богатството на милиардерите 

по света се е увеличило с $900 мили-

арда през миналата година, или с $2.5 

милиарда на ден, а състоянието на 

половината най-бедно население на 

планетата се е свило с 11 на сто. Броят 

на милиардерите се 

е удвоил от финан-

совата криза през 

2008 година, посочва 

неправителствена-

та организация. Тя 

констатира, че най-

богатите са облагоде-

телствани не само от 

нарастващо състоя-

ние, но и от най-ниски 

данъци от десетиле-

тия. „Ако тенденцията 

бе обратна, повечето 

правителства биха 

имали достатъчно 

ресурси, за да финан-

сират обществените 

услуги”, подчертават 

авторите на доклада, 

според които данъци-

те върху богатството 

са изключително 

занижени. Експертите 

на „Оксфам“ твърдят, 

че от един долар от 

подоходното облагане 

само четири цента 

идват от налози върху 

богатството.

Най-богатите крият 

от данъчните власти 

$7.6 трилиона, а в 

страни като Бразилия 

или Великобритания 

„10-те процента най-

бедни хора плащат 

вече по-високи данъ-

ци пропорционално 

на техните доходи в 

сравнение с най-бо-

гатите”, се твърди в 

доклада.

Той се публикува 

в момент, когато 

облагането на най-

големите богатства 

предизвиква дебати 

в редица страни. Във 

Франция движението „Жълти жилетки” 

активизира дебатите около решението 

на президента Еманюел Макрон да 

премахне данъка върху най-големите 

състояния. В Америка пък депутатката 

от Демократическата партия Алексан-

дрия Окасио-Кортес, която бе избрана 

неотдавна, предложи ставка от 70 

процента за най-богатите и получи 

подкрепата на носителя на Нобелова 

награда за икономика Пол Кругман.

26-имата богоизбрани
Те са най-богатите на Земята и вече притежават толкова пари, 
колкото и половината най-бедно население в света

Джеф Безос
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ВИРДЖИНИЯ ТЕОДОРОВА 
v.teodorova@bg-voice.com

Милиардерът Васил 

Божков смята да 

строи жилищен 

комплекс върху 

останките от 

софийския завод 

на някогашната гордост на България – 

завода „Балканкар“. Главният архитект 

на София Здравко Здравков му е издал 

разрешение. То е на името на друже-

ството „Нове хоумс” за комплекс от 14 

жилищни сгради, с офиси и търговски 

площи. Някогашният производител на 

мотокари се намираше на бул. „Княз 

Борис III”. От октомври там вече започ-

наха изкопни работи.

Самият терен е стопроцентова 

собственост на „Прим БГ”, едноличен 

притежател на което е Васил Божков. 

Акционери в „Нове хоумс” са Мария 

Филиповска-Димитрова и Филип Мар-

ков. Освен тях в съвета на директорите 

влиза и Иво Иванчев, който до 2018 г. е 

бил управител на дружествата „Инфра 

рейлуейс” и „Инфра сейфроудс”, част от 

групата на „Нове холдинг” на олигарха 

Божков. Общата стойност на проекта 

е 85 млн. лева. Комплексът трябва да 

бъде завършен през април 2022 г.

В 14-те сгради ще има подземни 

гаражи с над 737 паркоместа, които 

ще обслужват 556-те апартамента. На 

зелено били резервирани 74 имота, 

посочи Орлин Орестов от агенция 

„Луксимоти”, които са ангажирани с 

проекта. Цените започват от 750 евро 

на квадрат, а най-скъпите апартаменти 

на последните етажи са между 1,050 

и 1,400 евро на кв. м, каза още г-н 

Орестов.

„Балканкар холдинг“ успя да прежи-

вее най-трудните години от прехода, 

но загина окончателно през 2002 годи-

на. Тогава съдът го обяви в несъстоя-

телност. На адреса, където сега строи 

Божков, се помещава подразделението 

„Балканкар инженеринг”. Компанията 

бе създадена през 60-те години на 

миналия век като институт с наимено-

ванието „Балканкар прогрес”. В сгра-

дите, които бяха разрушени през март 

миналата година, бяха съсредоточени 

инженеринговата и научноизследова-

телската дейност на производителя на 

електро- и мотокари.

Български мотокар от времето, когато страната бе на второ място в света по износ на тези машини
Милиардерът Васил Божков държи основните 
хазартни игри в страната

Наместо мотокари – олигарх
Васил Божков ще строи върху някогашния завод „Балканкар“
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Федерални служители протестират в центъра на Чикаго на 18 януари

Вече повече от месец 800 

000 държавни служители 

са без заплати заради 

липсата на компромис 

между президента 

Доналд Тръмп и демо-

кратите. Той иска 5,7 милиарда долара 

за стена по границата, за която обеща-

ваше, че бъде платена от Мексико. За 

демократите това въобще не е опция.

На федералните работници е забра-

нено да работят втора работа. Затова и 

настоящата криза, която е и най-дългата 

в историята на Щатите, за много от тях е 

изключително тежка. Принудени да на-

мерят бързо средства, за да оцелеят, да 

платят сметките си, заемите, квартирите, 

детски градини на деца и т.н., много от 

тях се насочват към заложните къщи в 

страната.

„Всеки ден по 10-20 федерални служи-

тели влизат в заложната ни къща“, заявя-

ва пред CBS Ренди Коен, собственик на 

заложна къща в центъра на Чикаго. Той 

е от 40 години в занаята, но признава, че 

такова нещо не е виждал. Дава по-ниски 

лихви на изпадналите в тежко положе-

ние държавни служители и обещава да 

пази собствеността им до 60 дни.

Едно от нещата, които държавен слу-

жител е заложил при него, е микробус 

със сателитна антена, подвижен покрив 

и аудиоуредба, почти без пари – само за 

6500 долара.

Двоен ръст на отчаяните си клиенти 

регистрират и заложните къщи в Алаба-

ма. „Обикновено при нас имаме средно 

около 10-50 сделки на ден, но откакто 

спря финансирането за държавните 

служители, скочили до 25-30, което не 

нормално“, коментира представителка 

на бранша пред NBC. Само за да получат 

бърз кеш, хората залагат при нея семей-

ни ценности и реликви срещу лихва от 

25%.

Нещо повече, притисната от нуждата 

от пари заради настоящата криза, преди 

няколко дни жена била принудена да 

заложи сватбената си халка.

„Най-лошото в това е, че не знаеш 

кога всичко ще свърши и че нямаш въз-

можност да работиш”, споделя Мерлиз 

Александър, служител на НАСА. „Ако 

ситуацията продължи още малко, само 

ще боли, боли и боли“, обобщава пък 

пенсионерът от американската армия 

Том Хартли.

Наистина болката, за която ветера-

нът говори, се чувства не само сред 

федералните служители в страната – тя 

скоро може да започне да се усеща и по 

света.

Според професора по право от Хар-

вард и коментатор на „Блумбърг“ проф. 

Ноа Фелдман кризата с частичното 

затваряне на федералното правител-

ство в САЩ може да дестабилизира 

света. Доверието към правителството 

на САЩ и съответно към американската 

икономика зависи от това американ-

ската политика и институциите да бъдат 

функциониращи, смята експертът.

Функциониращо федерално пра-

вителство осигурява социална ста-

билност. Стабилността не зависи само 

от националната сигурност, която се 

поддържа по време на затварянето на 

правителството, но зависи и от контро-

ла на пазарите, околната среда, храната, 

лекарствата и т.н. По-нисък контрол ще 

доведе до по-голям хаос, добавя проф. 

Фелдман.

Той смята, че посланието, което двете 

партии в САЩ – републиканци и демо-

крати, отправят към света в настоящата 

ситуация, е, че институциите, които 

създават американската политическа 

и икономическа стабилност, са разяде-

ни. Това ще доведе до намаляване на 

доверието на американската лидерска 

позиция в света, а съответно ще намали 

доверието и в американската иконо-

мика, което ще дестабилизира света, 

заключава професорът от Харвард.

Частичното затваряне на правител-

ството не само че е оставило феде-

ралните служители на произвола на 

съдбата, а обикновените граждани – без 

помощ от правителствените агенции, но 

вече струва на данъкоплатците много 

повече от петте милиарда долара, които 

президентът иска, за да построи ограда-

та с Мексико.

За това колко дълбоко е разделението 

между Доналд Тръмп и демократите го-

вори следният факт: Преди няколко дни 

президентът на САЩ покани по-умере-

ните демократи на среща в Белия дом, 

за да дискутират компромисно решение 

за строежа на граничната стена с Мек-

сико и отварянето на правителството. 

Нито един от представителите на опози-

цията не пожела да отиде на срещата.

“Аз просто искам президентът Тръмп 

да се постави на наше място, за да 

разбере през какви изпитания минава-

ме всеки ден”, не скрива болката си от 

настъпилата безизходна ситуация фе-

дералният служител от Чикаго Акийша 

Дениелс.

Държавни служители 
разпродават венчални халки 
и бижута, за да оцелеят

Доналд Тръмп предложи сдел-

ка по темата „имиграция“ в 

опит да бъде сложен край на 

продължаващото повече от 

месец частично спиране на работата 

на федералната администрация.

В реч от Белия дом Тръмп предложи 

да бъде удължена закрилата на т.нар. 

дриймъри – млади имигранти, пристиг-

нали незаконно в САЩ още като деца, 

както и за тези, които се ползват със 

статут на временна закрила. В замяна 

той настоява да се изпълни искането 

му да бъдат отпуснати тази година 5,7 

милиарда долара за изграждането на 

стена по границата с Мексико.

“Днес съм тук, за да намеря изход от 

задънената улица, да предложа на Кон-

греса път за преодоляване на парали-

зата на правителството и за уреждане 

на кризата по южната граница”, каза 

Тръмп.

Малко преди словото на Тръмп 

председателката на Камарата на пред-

ставителите на американския Конгрес, 

демократката Нанси Пелоси, нарече 

в комюнике предложението “непри-

емливо” и добави, че не вярва то да 

събере необходимия брой гласове, за 

да бъде прието.

Ето какво предложи Тръмп в речта 

си:

– 5,7 милиарда долара за разполага-

не на 370-километрова стоманена или 

бетонна ограда по границата.

– 800 милиона долара за технологии 

и кучета, обучени да откриват нарко-

тици.

– Наемане на допълнителни 2750 

гранични и други служители.

– 563 милиона долара за финанси-

ране на съдилищата, в които се водят 

дела, свързани с имиграцията, както и 

наемането на 75 нови съдии.

– Тригодишна правна закрила за 

т.нар. мечтатели – около 700 000 ими-

гранти, влезли в страната незаконно, 

когато са били деца.

– Удължаване с три години на раз-

поредбите за лицата, ползващи се със 

статут на временна закрила – около 

300 000 души от страни, засегнати 

от въоръжени конфликти, природни 

бедствия или други проблеми.

 Предложението на Тръмп: временен статут 
за дриймърите срещу 5,7 млрд. за стена. 
Демократите: Не, благодарим

Сн.:   Xinhua/Wang Ping/БТА

Сн.: AP/Alex Brandon/БТА
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Републиканците и Доналд 

Тръмп обещават, че 

данъчните им промени 

в The Tax Cuts and Jobs 

Act от 2017 г. ще са от 

полза на транспортната 

индустрия заради по-ниските ставки 

за корпорации и т.нар. pass-through 

entity компании, или дружества с 

ограничена отговорност. Но заедно с 

редица други правила на старото да-

нъчно облагане новият закон премахва 

и много от приспаданията за всеки-

дневни разходи и храна, или т.нар. per 

diem deductions за шофьорите. Тази 

промяна засяга само шофьорите на 

камиони, които работят като служите-

ли в транспортна компания (на форма 

W-2). „За всички Over the Road шофьори 

сумата, която можеше да се приспада 

на ден, е 63 долара, която се правеше с 

така наречената форма А (schedule A). 

Вече тази форма изчезна и това прис-

падане отпадна”, казва Светла Колева, 

счетоводител от Чикаго. „Единственият 

начин е работодателят директно да ти 

възстанови тези разходи.”

Шофьорите, които имат собствена 

компания и работят като контрактори, 

или т.нар. owner operators, ще могат да 

продължат да включват тези всекиднев-

ни разходи като разходи на фирмата.

Досега шофьорите на W-2 форми 

можеха да приспадат от годишния си 

доход 80 процента от позволените 63 

долара на ден за всеки ден, в който са 

на път. Това спестяваше на шофьори-

те хиляди долари на година данъчни 

задължения. Например шофьор, който 

работи като служител за транспортна 

компания и е на пътя 4 дни в седмицата, 

можеше да приспадне разходи за 10 

хиляди долара на година. За шофьор, 

който е бил на пътя 5 дни в седмицата, 

тази сума беше малко над 13 хиляди 

долара, което пък намаляваше облага-

емия доход с повече от $1500 долара на 

година. 

Според Кевин Рутърфорд, бивш 

собственик на транспортна компании 

и експерт в транспортната индустрия, 

наетите като служители на компаниите 

шофьори ще дължат 
средно $600 на година 

повече

заради тази промяна в данъчното 

облагане. Според него това неминуемо 

ще обремени компаниите, които трябва 

някак да „запълнят липсите”. Много от 

тях вече промениха начина на възна-

граждение за OTR шофьорите си, като 

добавиха заплащане на ден към запла-

щането на миля. 

Заради премахването на  т.нар. 

miscellaneous deductions всички 

граждани на договор към компании 

няма да могат да си приспадат разходи, 

свързани с работата, като плащания за 

транспорт, паркинг, униформи и други. 

Досега, ако тези разходи не надвиша-

ваха 2 процента от  брутния годишен 

доход, те можеха да се приспадат, а ако 

го надвишаваха, можеха да се itemize, 

или да се използва друго приспадане, 

наречено itemized deduction.  Според 

специалистите обаче много малка част 

от гражданите ще могат да ползват този 

т.нар. itemized deduction оттук нататък. 

Кой още е засегнат?

Промяната и премахването на тези 

miscellaneous deductions ще засегне 

служители като продавач-консултанти, 

дистрибутори, търговски представите-

ли, рекламни агенти и други. 

Освен това няма да могат да се 

приспадат и разходи за изготвяне на 

данъчните декларации например. 

“Toест хората, които използват ав-

томобила за работа си или имат други 

разходи, също свързани с работния 

процес и работят на W2 форма, вече 

нямат право да ги приспадат в де-

кларациите си”, казва Светла Коле-

ва. Данъчните ставки обаче стават 

по-малки, което до известна степен 

ще облекчи мнозина. И все пак някои 

групи работещи няма да са доволни от 

промените.

От тази година се премахват и данъч-

ните приспадания за moving expenses, 

или разходи при преместване в друго 

населено място. Премахват се и прис-

падания за пострадали от пожари, зе-

метресения и наводнения, които нямат 

застраховка на имуществото си. Досега 

те можеха да приспадат разходи, ако 

загубите им бяха за повече от 10% от 

брутния им годишен доход на година. 

Специалистите съветват през тази 

година да си предвидите повече време 

за въпроси и документи, свързани с 

данъчните ви декларации, тъй като но-

вият закон въвежда  много нови форми 

и премахва много стари практики.

Как новият данъчен закон ще 
засегне някои шофьори на камиони 
Транспортната индустрия очаква облекчения, но ще трябва да се погрижи за шофьорите си

Личният адвокат на прези-

дента Доналд Тръмп, Руди 

Джулиани, за пореден път се 

вкара в обяснителен режим, 

след като негови изказвания в телеви-

зионни интервюта наведоха на мисъл-

та, че Тръмп може да е скрил, излъгал 

или е имал зависимости от Русия.

В понеделник Джулиани  се отметна 

от предишни свои изказвания, че през 

2016 г. Тръмп е водил бизнес сделка 

за строеж на небостъргач в Москва, 

като заяви, че тези негови думи са 

били хипотетични и не са се опирали 

на негови разговори с Тръмп, предаде 

Ройтерс.

В интервю за телевизия NBC Джули-

ани заяви, че е възможно Тръмп да е 

продължил да работи по този проект 

и да го е обсъждал с бившия си личен 

адвокат Майкъл Коен до октомври 

или ноември 2016 г.

Пред в. „Ню Йорк таймс” Джулиани 

дори цитира Тръмп, че обсъжданията 

за небостъргач „Тръмп тауър” в Мос-

ква са вървели „от деня, когато обявих 

кандидатурата си, до деня, в който 

спечелих” (президентските избори).

Сделката в крайна сметка не се осъ-

ществи, но изказванията на Джулиани 

навеждат на мисълта, че разговорите 

на Тръмп с Коен по този проект може 

да са продължили чак до изборите, 

което повдига нови въпроси за раз-

следването на Конгреса за възможни 

връзки между президента и Русия.

Сенатор Марк Уорнър, който е воде-

щият демократ в сенатската комисия 

за разузнаването, който участваше 

в същото предаване, заяви: „Това е 

новина за мен и е голяма новина.”

В имейл в понеделник обаче 

Джулиани промени версията си, като 

заяви: „Изказванията ми не отразяваха 

истинския период или обстоятелства 

по подобни обсъждания.”

Цирк “Джулиани”: адвокатът, 
който може да осъди клиента си

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com
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ДАНС разбила мрежа 
от терористи

43 лица, свързани с терористична мрежа, са 

били задържани на територията на седем 

града. Според прокуратурата те са се зани-

мавали с „престъпления, свързани с финансиране 

на тероризъм“. Такива мрежи от помагачи същест-

вували в почти всички държави из Европа и извън 

нея, твърди обвинението. Разплащанията, които 

минават през подобни мрежи, годишно генери-

рало финансови небанкови преводи между 100 

и 300 милиарда евро. Заместник главният прокурор Иван Гешев разкри, че по 

този случай се е работило през последната година с почти всички партньорски 

служби на България. Сред задържаните обаче е и сириецът Атеф Хсара, живеещ 

в Разлог. Той бе един от основните източници на българските медии години 

наред. Те го цитираха и показваха като представител на умерената опозиция. А 

в документален филм по bTV Хсара заяви, че „злодеят Асад арестува и убива по 

1000 души годишно“. 

Софиянски пише нова 
конституция

Бившият служебен премиер и бивш кмет 

на София Стефан Софиянски обяви, че е 

започнал да пише нова Конституция на 

България заедно с група съмишленици. В нея 

щяло да се предлага ново мажоритарно изборно 

начало, но не само на парламента, а и на Минис-

терския съвет и на областните управители. Не 

е ясно кой го е упълномощил да прави това, след като Конституцията може да 

бъде предложена и приета само от Велико народно събпание, а Софиянски не 

е депутат дори в сегашното обикновено. Според Софиянски сегашната Кон-

ституция, приета през 1991 г., за времето си е била добра, но от 2007 г., когато 

страната е вече част от ЕС, трябвало обществените отношения да се градят по 

нов начин, затова бил нужен и нов основен закон.

Радев и Борисов 
поканили Путин

Президентът Румен Радев и премиерът 

Бойко Борисов са поканили руския прези-

дент Владимир Путин да посети Бълга-

рия, заяви вицепремиерът и външен министър 

Екатерина Захариева. Тя уточни, че още нямало 

конкретна дата за визитата. Същевременно г-жа 

Захариева допълни, че се правело всичко въз-

можно втората тръба на „Турски поток” да минава 

през България. „Мисля, че има много голям шанс това да стане”, каза тя.

Хлапета помляха 16 коли

16 коли бяха изпочупе-

ни от подрастващи в 

автоборса в Шумен, като 

всички те са от висок клас и 

са производство след 2000 

година. Собствениците зава-

рили вандализма едва когато 

отишли на работа. Според 

полицията хлапетата влезли в 

автоборсата

през нощта, където наме-

рили отворен джип с ключове на таблото. Един от тях успял да подкара колата и 

започнал да блъска наред останалите автомобили. Полицията не съобщи дали 

има арестуван по случая.

Разораха и последния незастроен 
див плаж

Последният незастроен див 

плаж е разоран и скоро 

там ще изникне ново 

вилно селище. Той се намира до 

блатото Алепу край Созопол, а гра-

дежът е върху 20 дка на самия бряг. 

Екоинспекцията в Бургас уточни, 

че строежът е законен, въпреки че 

мястото попада в две зони от „Натура 2000”, но има одобрен доклад за въздейст-

вие върху околната среда и са преминати всички необходими процедури.

BG ТЕЛЕГРАФ

Атеф Хсара

Стефан Софиянски

Екатерина Захариева
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ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА

След 11 месеца еквили-

бристики прокуратурата 

прекрати разследването

срещу бившия 

транспортен минис-

тър Ивайло Москов-

ски. Инцидентът с моторната шейна, 

управлявана от него, при който на 2 

февруари м.г. загина 3-годишният му 

син, е случайност и Московски не носи 

отговорност за катастрофата. Няма 

данни за престъпление, смята проку-

рор Емилия Варадинова от Софийската 

градска прокуратура. 

Мълчанието е стратегията й още от 

самото начало на този случай. Първо 

на обществото дори не беше съобщено 

как е станала катастрофата с мощната 

машина, управлявана от министъра. 

Прокуратурата мълча 5 дни по случая, 

а след това обяви, че делото за причи-

няване на смърт по непредпазливост е 

прехвърлено за разследване в нацио-

налното следствие. Казусът се прехвър-

ляше между окръжната прокуратура и 

градската.

Московски подаде оставка заради 

катастрофата край Своге, при която 

загинаха 20 души. Правителството 

веднага го прати вицепрезидент на 

Черноморската банка.

През октомври стана ясно, че следо-

вателят по делото е стигнал до извода, 

че бившият министър трябва да бъде 

подведен под отговорност. Никой не 

отрече това, след като информацията 

беше публикувана. Прокурорското 

постановление обаче гласи точно 

обратното. Варадинова развива тезата, 

че безспорно смъртта на детето е 

заради падането от шейната, управля-

вана от баща му. Има инцидент, но това 

не значи, че водачът е имал виновно 

поведение, пише прокурорката. Според 

нея Московски не е бил запознат с 

техническите данни на шейната, нито 

с правилата за управлението й, нито с 

каква скорост може да я кара, нито как-

ва екипировка е нужна, нито че трасето 

не е за шейни. С тези абсурдни изводи 

прокуратурата реално насърчава тотал-

ната безотговорност в планините.

Ето как изглежда инцидентът според 

постановлението: Семейният познат на 

Московски – Васил Михайлов, имал три 

моторни шейни. Държал ги в заведе-

нието „Силвър фокс“ в Боровец. На 2 

февруари м.г. Московски бил в курорта 

с майка си и с двете си деца – на 3.5 г. и 

на 7 г. Той наел ски учител за децата, а 

на обяд отишли в „Силвър фокс”. В заве-

дението дошъл и парламентарният се-

кретар на транспортното министерство 

Ваньо Тодоров. След това се появил и 

Михайлов. След като се нахранили, три-

мата мъже решили да карат шейните на 

Михайлов. Било около 15 ч., времето 

било слънчево и ясно. Тодоров се качил 

на първата шейна, Михайлов и по-го-

лямото дете на министъра – на втората, 

а Московски и малкото момченце – на 

третата. Малкият седнал пред баща си 

и се държал за П-образната ръкохватка 

до кормилото. Шейните потеглили по 

горски път в посока към хижа „Чакър 

войвода“. Времето било меко, снегът се 

топял, по пътя имало неравности. Трите 

шейни се движели една след друга, 

спирали и се изчаквали. След един от 

завоите първите две шейни спрели да 

изчакат тази на Московски. През това 

време той се движел най-вдясно по 

трасето. Навлизайки в остър ляв завой, 

дясната ска на шейната потънала в 

снега, шейната се наклонила надясно, 

навлязла в неутъпкания сняг и се уда-

рила в дърво. Детето получило закрита 

черепно-мозъчна и гръбначно-мозъчна 

травма и починало. Когато Московски 

не ги настигнал, Михайлов и Тодо-

ров се върнали да видят какво става. 

Михайлов взел детето и потеглил към 

спасителната служба. Там от БЧК конста-

тирали смъртта на момченцето. Според 

експертизата дори да е имало каска, 

детето пак е щяло да пострада фатално. 

В постановлението не става дума Мос-

ковски да е изследван за алкохол.

Прокуратурата спаси бивш министър 
за убийството на детето му
След 11-месечно разследване тя стигна до извода, че Ивайло Московски не бил 
длъжен да знае как се управлява моторна шейна
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БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ 
mihaylov@bg-voice.com

Все едно да ти трябва 

автобус, Данче, а да си 

купиш такси.” Така пре-

миерът Бойко Борисов 

коментира процедурата 

за избор на нов многоце-

леви изтребител пред 2,000 активисти 

на ГЕРБ в зала 3 на НДК, които бяха 

събрани в неделя за национална пре-

дизборна среща. Премиерът направи 

сравнението, обръщайки се към кмета 

на София Йорданка Фандъкова. Той 

обясни, че е взето решение да се купи 

най-доброто за Българската армия. 

„Такава машина, която може да се сбие 

и да победи, а не само да кръжи за 

еър полисинг”, обясни г-н Борисов и 

добави, че когато приключат прегово-

рите, „ще кажем за колко пари може 

да се вземе”. „Ако не можем да си го 

позволим, ще вземем такси”, завърши 

Борисов.

Миналата сряда парламентът даде 

мандат на правителството да започне 

преговори с правителството на САЩ за 

покупка на нови изтребители F-16 блок 

70, произвеждани от „Локхийд Мартин”. 

До финалната права в процедурата за 

избор на изтребител стигна и офертата 

на Швеция и „Сааб” за JAS-39 C/D Gripen. 

Шведското предложение получи най-

висока оценка по критерия с най-го-

ляма тежест в схемата на обобщената 

оценка – „оперативна ефективност”, от 

междуведомствената комисия. Офер-

тата на САЩ за самолет F-16V Block 70 

получава

най-висока оценка по 
критерий

„срок на експлоатация”. От комисията 

препоръчаха да се продължат прего-

ворите със САЩ, защото US офертата, 

макар и за доста по-голяма сума, 

предполага, че самолетите ще бъдат 

Борисов обяснява сложните 
неща с „Данче ле“
Форумът на ГЕРБ мина „със скоростта на F-16“ и под светлината на 
„червена и синя лампичка“

сн. БТА

Борисов върви щастлив към трибуната
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оборудвани с всичко необходимо за 

многоцелеви изтребител. Офертата за 

„Грипен” включва радар с много по-

ниски възможности, а голяма част от 

въоръжението ще се наложи да бъде 

купувано отделно, за да може да изпъл-

нява самолетът други мисии освен еър 

полисинг.

Изборът на F-16 бе критикуван от 

президента Румен Радев, който нарече 

заключението на комисията „триумф 

на лобизма”. „Явно летището в Равнец 

дава своите изменения”, каза в неде-

ля Борисов, въпреки че президентът 

Румен Радев не е служил на авиобазата 

в Равнец.

Американските самолети бяха посто-

янната нишка на срещата в НДК. „Със 

скоростта на F-16 към нова победа”, 

каза и кметът на Бургас Димитър Нико-

лов, който е зам.-председател на пар-

тията, като пожелание за успех на ГЕРБ 

на европейските избори. „Обичам ви, 

но не е даденост това. Факт е, че БСП с 

тези провалени политици ни доближа-

ват. Ако не ви светне червена лампич-

ка, аз ще ви светна синя. С тези думи 

премиерът Бойко Борисов пък завърши 

изказването си на Националната пре-

дизборна среща на ГЕРБ. Критиката на 

Борисов беше насочена към министри, 

депутати, кметове и активисти заради 

„липса на съпротивителна сила” срещу 

нападките на политически противници. 

„Всеки един трябва да се замисли

защо ни избраха преди 10 
години

защо ни връщаха толкова пъти и къде 

е грешката. Трябва да си я поправим 

на мига”, каза премиерът. „Най-корум-

пираните хора говорят за корупция в 

момента”, допълни многозначително 

Борисов. „Само като ги чуете, трябва 

до след час да имате реакция, защото 

знам, че сте по презумпция невинни. 

Ако има грешка, веднага да се поправи. 

Излизате, казвате – да, мислихме го 

едно, излезе друго, ще го поправим”, 

добави премиерът.

Според него хората искат справед-

ливост и затова посъветва актива си 

– „ако някой се появи с лъскава кола, 

ако се качи в облаците – махайте го 

веднага”. Освен това съпартийците му 

трябвало да се наблюдават помежду си 

„и да се обработват всички сигнали, за 

да няма корупция в партията”.

„Те ви избиват зъбите с фалшива 

новина и вие си мълчите, каза още Бо-

рисов за бавните реакции на министри, 

депутати и кметове на нападки от поли-

тическите противници. Търсим, търсим 

депутати тук-там, накрая гледам винаги 

Тома Биков или Цветан Цветанов. Да не 

кажа същото и за министрите. Томислав 

Дончев, Владислав Горанов и още 

двама-трима има, с които работя всеки-

дневно. Другите трябва да ги търся, за 

да излязат и да си защитят темата. Да не 

говорим за случаите, когато министри, 

кметове и депутати си прехвърляте 

вина едни на други – кой печели от 

това? Министрите недоглеждат това, 

което вкарват в парламента, защото 

мислят, че Народното събрание ще го 

поправи. Само че точно там влизаме 

в гнездото на осите. То трудно се попра-

вя, Цветан Цветанов трябва да полага 

висш пилотаж, много обича с пилоти да 

се разговаря, за да ни поправи, когато 

сме пуснали откровени глупости. Да не 

говорим за кметовете, направиха ви 

активна кампания за санирането. Пока-

заха, че 2-3 блока протекли по време на 

строеж. Ако не е вярно, защо си мълчи-

те – защо не се съпротивите? Къде ни 

е съпротивителната сила, или първата 

дама излиза, нахейтва ви и трябва да 

излиза Тома Биков като дежурен и да 

отговаря. Задавам си за мен въпроса 

защо все още сме и първа политическа 

сила. Защо обаче подкрепата ни нама-

лява? Ако не си почистите къщичките 

по места, това ще избие. Дали в суджук 

или в нещо друго, това ще падне върху 

партията и върху нас.“ Това каза Бори-

сов на предизборната среща. С думите 

за „суджука” премиерът на България 

припомни случая на бившия депутат от 

ГЕРБ Живко Мартинов, който е обвиня-

ем за упражняван натиск над търговец 

за предоставяне на 4 тона суджук като 

рушвет.

сн. БТА

сн. БТА

сн. БТА

сн. БТА

Той говори

Залата слуша послушно

Накрая има прегръдки за по-важните хора

„Разбираш ли, Данче ле?“



Веселин Вълчев
Натуропат  специалист

 Офис тел.1847 269 1649. 1100 W. Northwest Hwy,
Mount Prospect, Il 60056 

Ако имате проблеми със здравето си, обадете се! 

 Максимална успеваемост при следните групи заболявания:
- Нарушена обмяна на веществата, фиброзни образувания или хормонален дисбаланс. 
   Избегнете трайните неприятни странични ефекти от употребата на хормонални 
   препарати!
- Чернодробни проблеми, бъбречни и жлъчни камъни, повишен холестерол в кръвта.
- Кистозни образувания на млечните жлези или яйчниците. Избегнете сериозни разходи 
   от предстояща операция!
- Разширени вени или начален тромбофлебит, дископатии и мускулни травми.
- Мигрена, хронично главоболие, повишено кръвно налягане и специфични 
   неврологични синдроми.

Лечение на хронични 
заболявания с 

алтернативни методи 
US ТЕЛЕГРАФ
Доналд Тръмп пак „си поиска“ 

глобалното затопляне

Президентът Доналд Тръмп прикани американците, 

засегнати от зимните бури, да бъдат внимателни и да 

си стоят у дома. Той направи това в туитър, където 

отново, както и през миналата година по това време, отбеля-

за, че „няма да е лошо, ако сега имаме малко от доброто ста-

ро глобално затопляне”. Г-н Тръмп често е изказвал съмнения 

в научните аргументи за съществуването на глобалното затопляне.

„Тесла“ гони 3,000 работници

Тесла“ щe cъĸpaти oĸoлo 7% oт cлyжитeлитe cи, 

paбoтeщи нa пълeн paбoтeн дeн, и щe зaпaзи caмo 

нaй-вaжнитe cи дocтaвчици и работници нa нeпълнo 

paбoтнo вpeмe. Eднoвpeмeннo c тoвa ĸoмпaниятa плaниpa 

дa пpoизвeждa пoвeчe oт cвoя „Модел 3“, зa дa пpoдъл-

жи дa бъдe пeчeлившa. Cъĸpaщeниятa зacягaт нaд 3,000 

cлyжитeли. Илън Mъcĸ пpeдyпpeди, чe „пътят нaпpeд e 

мнoгo тpyдeн” зa пpeвpъщaнeтo нa eлeĸтpoмoбилитe в пo-

дocтъпни зa мacoвия пaзap. Той обясни това в съобщение до 

личния състав на компанията. В него обяснява, че трудните 

решения са свързани основно с нуждата от икономии. 

„Koмпaниятa пoддъpжa ĸpexъĸ финaнcoв бaлaнc и e cилнo зaвиcимa oт peaли-

зиpaнитe пpoдaжби“, твърди той. И допълва, че за да оцелее, „Тесла“ тpябвa „дa 

paбoти мнoгo пo-здpaвo oт ocтaнaлитe aвтoмoбилни пpoизвoдитeли“.

Властите получиха от 
България руски хакер

Прокуратурата получи от българските съдебни власти 

руския гражданин Александър Жуков. Той бе екстра-

диран по обвинения в измама. Жуков бе конвоиран 

в САЩ на 18 януари и в момента е в затвора в Бруклин. 

Дипломатическият отдел на руското посолство във Вашингтон обеща, че в 

близко бъдеще персоналът на мисията ще посети Жуков и ще му осигури цялата 

необходима консулска помощ.

Руснакът бе задържан в края на ноември миналата година. Той бе обвинен 

задочно за кибернетични измами в десетки милиони долари. Заедно с Жуков 

неговите предполагаеми съучастници, граждани на Русия и Казахстан, също 

бяха задържани в различни страни.

Президентът обяви „голям 
напредък“ със Северна Корея

Президентът Доналд Тръмп обяви, че е имал „неверо-

ятна” среща с представителя по ядрените въпроси 

на Северна Корея Ким Йон-чол. „Постигнахме голям 

напредък”, коментира г-н Тръмп. – Ние се съгласихме да се 

срещнем някъде, вероятно до края на февруари. Избрахме 

държава, но ще я съобщим в бъдеще. Ким Чен-ън я очаква 

с нетърпение, аз също. Има напредък, който не е съобщен 

от медиите”, обясни държавният глава. Изявлението му идва в момент, когато за 

всички е ясно, че преговорите по въпроса за ядрените оръжия са в застой.

22-годишна полицайка загина две 
седмици след като постъпи на работа

Хиляди полицаи се съ-

браха на погребението 

на 22-годишна своя ко-

лежка. Натали Корона бе убита 

едва две седмици след като 

постъпи на служба. Младата 

жена е дъщеря на полицай и 

мечтата й от малка била да е 

с униформа. Тя бе убита на 10 

януари при рутинна проверка. 

Колеги на Натали я описват 

като невероятен човек, все-

отдайна и винаги усмихната. 

По време на церемонията 

нейният началник от полицията в гр. Дейвис, Калифорния, Дарен Пайтел казва, 

че Натали Корона е имала всички шансове след време да оглави полицейския 

участък. „Това беше в кръвта й. Обзаложих се, че след време тя ще стане шеф на 

полицията“, коментира началникът й, който след това се извинил и на родители-

те на убитата жена. „Вие ни дадохте страхотен полицай. Наше задължение беше 

да ви я върнем вкъщи, съжалявам, че не успяхме.“

Доналд Тръмп

Александър Жуков

Илон Мъск

Ким Йон-чол
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КАЛИНА ЕВСТАТИЕВА 
evstatieva@bg-voice.com

Таен SMS или странен секс 

стоят в основата на едно 

убийство? Полицията все 

още уточнява версията 

за смъртта на красивата 

25-годишна Калина Си-

меонова. Тялото й бе намерено в дома, 

където живееше с приятеля си Васил 

Василев в кв. „Банишора“ в София. Васил 

е арестуван и остава единственият за-

подозрян. Първоначално твърдеше, че 

не помни нищо от фаталната нощ. После 

от прокуратурата започнаха да изтичат 

подробности за странни сексуални прак-

тики, които си организирали двамата.

Калина е живяла в този апартамент и 

като малка, но след като родителите й се 

преместили в друго жилище в „Лозенец”, 

тя отишла с тях, разказаха съседи. Те 

не знаят колко време с Васил са били 

гаджета, нито са чували двамата да се 

карат. Според полицията веднага след 

смъртта на приятелката си Васил опитал 

да се самоубие, но единственото, което 

направил, било да се поодраска малко. 

„Да беше опитал този да се самоубие 

като скочи от 14-ия етаж”, казаха комшии 

по повод опита за самоубийство, който 

Василев е направил. „Помним я като 

усмихнато дете, и тя като баща си работи 

като счетоводителка”, съобщиха съседи.

Тялото на Калина бе открито в апарта-

мента, след като Васил изпратил есемес 

на баща си и своя приятелка, че ударил 

Калина и тя паднала на земята и поси-

няла, а той ще се самоубие. За да влязат 

в жилището, полицаи и пожарникари 

разбиха вратата. Васил и друг път е

правил опити да посяга на 
живота си

Това е станало през 2015 г. в чужбина 

при раздяла с друго момиче, съобщи 

шефката на Софийската градска проку-

ратура Емилия Русинова. След този опит 

за самоубийство 23-годишният Васил 

е посещавал психолог, каза Русинова и 

добави, че те нямат никакви документи 

за случая, тъй като той се е развил в 

чужбина.

Василев и Симова живели заедно 

отпреди 3 месеца и няма нито сигнали, 

нито оперативни данни преди убий-

ството момичето да е било жертва на 

домашно насилие, каза директорът 

на СДВР ст. комисар Георги Хаджиев. 

Калина е открита гола на дивана в хола. 

По интимните части на жертвата имало 

следи от не толкова популярни прак-

тики в леглото, а причината за смъртта 

е задушаване, категоричен е полицай, 

присъствал на огледа. След като разбрал 

за смъртта на любимата си, Васил опитал 

да среже вените си, но без успех. После 

се прострелял с въздушен пистолет, но 

сачмата само го одраскала под адамова-

та ябълка.

Първоначалната версия на МВР бе 

„убийство от ревност заради получен 

есемес“. Според нея Калина получила 

съобщение, което той искал да прочете, 

но тя не му позволила. Заслепен от рев-

ност, Васил я хванал за шията и стискал, 

докато тя издъхнала. Още не е ясно кога 

двойката е правила секс – преди или 

по време на убийството. Експертизи ще 

покажат това по-късно.

Васил и Калина се запознали преди 3 

месеца. Почти веднага заживели заедно 

в апартамента на момичето в „Бани-

шора”. Преди няколко дни започнали 

да се карат по-често. Според една от 

хипотезите причина за скандалите било 

желанието на Калина да го напусне. Тя е 

с 2 г. по-голяма от него.

След като получили обаждането от 

баща му, полицаите веднага тръгнали 

към адреса на двойката. Още на входа 

на блока срещнали затруднение да 

влязат, тъй като вратата се отваряла 

с чип. Затова позвънили на звънец на 

съседка. „Казаха ми, че са от Криминална 

полиция. Обясниха ми, че са истински 

полицаи, а не телефонни измамници. 

Дадоха си имената и ми казаха да се 

обадя на тел. 112, за да може оттам да се 

свържат със СДВР и да потвърдят, че има 

сигнал за убийство”, разказа съседка. Тя 

отворила вратата едва след като от сто-

личната полиция направили проверка и 

я уведомили, че наистина става дума за 

убийство, а не за измама. Униформените 

се наложило да разбият входната врата 

на двойката.

Тогава открили мъртвата 
Калина

в хола. Намират Васил гол до кръста 

в спалнята. В жилището имало няколко 

празни бутилки от алкохол, разпилени 

по пода.

До последно Васил и Калина са били 

в добри отношения, ходили са заедно 

на почивка, карали са сноуборд заедно, 

показват снимките и постовете им във 

фейсбук. Василев е бил напълно контак-

тен, но при разпитите обяснявал, че не 

помни нищо от убийството. Смята се, че 

преди смъртта на момичето той, а може 

би и тя, е пил доста голямо количество 

алкохол. От няколко дни мъжът вземал 

успокоителни и антидепресанти.

Малко след като се разбра за убий-

ството, множество хора отправиха 

закани към Василев в профила му във 

фейсбук. Повечето настояват за връща-

не на смъртното наказание. Други питат 

чувства ли се повече мъж, след като е 

убил красавицата.

През последните месеци Васил станал 

доста по-емоционален, след като не-

гова близка роднина починала. Малко 

след трагедията се запознал с Калина. 

Младежът се препитавал като готвач в 

столичен ресторант.

Бащата на момичето е счетоводител. 

Преди да поеме по професионалните 

стъпки на баща си, красавицата е била 

модел в „Ивет фешън”.

Двамата с Васил имали обща страст 

– сноуборда. От профилите им във 

фейсбук не личи да са имали проблеми, 

дори напротив. Двамата имат множество 

общи селфита въпреки краткото време, 

в което са били заедно.

На 5 декември м. г. тя завършва Висше-

то училище по застраховане и финанси. 

Васил е с нея, става ясно от профила 

й във фейсбук. Двамата са заедно и на 

Коледа, а Калина публикува снимка на 

трапезата, споделяйки колко е хубаво 

да си у дома. На 28 декември Калина 

имала рожден ден. За да го отпразнуват, 

двамата заминават за Банско, където 

прекарват няколко дни.

„Васил и Калина са имали любов, 

която невинаги е била стандартна като 

отношение един към друг. Може би тази 

вечер са

експериментирали нещо 
по-различно

което е нещо ново за моя клиент.” 

Това каза адвокатът на Васил – Христо 

Чолаков. Заради интимни тайни съдът 

засекрети заседанието по мярката за 

неотклонение на Василев, който се раз-

плака, докато го отвеждаха към залата 

с белезници. „Според мен е изпаднал в 

шок от това, което е направил. Василев 

дава обяснения пред лекарите, които 

са го освидетелствали. Спомня си, че са 

били двамата с Калина, имало е роман-

тична вечеря и спор за есемеси. Алко-

холът в кръвта му е 0.4 промила”, каза 

прокурор Иван Тасков след заседанието 

на съда. Той разказа още, че Калина е 

имала навик да се обажда на майка си 

всяка сутрин, а в сряда е пропуснала и 

никой не е знаел какво се случва.

„Не е имало спор за есемеси. Василев 

е знаел паролите от телефоните, компю-

търа и всички програми за комуникация 

на Калина. Не е имало повод за ревност”, 

заяви адвокат Чолаков. Той говорил с 

родителите на клиента си. От тях знае, 

че Васил и Калина са били сгодени и са 

планирали сватба. Бащата на убитото 

момиче казал в показанията си, че е 

очаквал това да е мъжът на дъщеря му. 

Васил се чувал редовно с родителите на 

Калина и с баба й.

Що за драма се е разиграла в този 

апартамент тепърва ще се уточнява и от 

полицията, и от прокуратурата.

Защо бившият емигрант Васил 
уби хубавата Калина
Първоначалната версия за SMS бе сменена с 
„нестандартни сексуални практики“

Все още щастливи: Калина и Васил

Била е един от моделите на „Ивет фешън“ Разплакан в съдебната зала – не помнел нищо
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Българин от Вашингтон с доживотна 
забрана да се качва на круизи
Младежът вбесил един от най-големите корабособственици в света 
„Роял Карибиан“ със скок

БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ 
mihaylov@bg-voice.com

Българин получи доживот-

на забрана да се качва 

на круизни кораби на 

компанията „Роял Кари-

биан“. 21-годишният Ник 

Найдев от Вашингтон бе 

изгонен, след като скочи в океана от 

балкона на 11-ия етаж на един от лайне-

рите й. Найденов сам качи видеото със 

скока в профила си в инстаграм на 12 

януари. Още при публикуването клипът 

бе гледан близо 100,000 пъти.

Скокът се случи по време на прис-

танищна спирка в Насау, Бахамските 

острови. Луксозният лайнер, ползван 

за трамплин, е „Симфония на моретата“. 

В коментара към публикацията си в 

инстаграм Найдев признава, че по това 

време бил пиян от предишната вечер. 

Найдев сочи своя приятел Константин 

Крячун като оператор на видеото.

Говорейки пред местната радио-

станция КОИН, българинът каза, че 

не му било разрешено да се върне на 

кораба и бил принуден да купи билет 

за самолет от $200 до Маями. „Искрено 

съм изненадан как това видео се раз-

пространи в интернет. Не очаквах това. 

Идеята ми беше, че това ще е майтап за 

моите приятели, а аз просто ще плувам 

обратно към брега и ще продължа 

почивката си. Никога не съм мислил, 

че  ще стане толкова сериозно. Когато 

охраната ме настигна, казаха на мен и 

моите приятели, че трябва да опако-

ваме багажа си и да напуснем кораба 

незабавно и че не сме добре дошли 

повече на никой от техните круизни 

лайнери. Местната полиция в Насау, Ба-

хамските острови, беше повикана да ни 

вземе от кораба, но за щастие унифор-

мените смятаха, че историята е забавна, 

та не пристъпиха към преписки или 

други правни действия.“

Найдев скочил от 11-ия етаж на 

кораба, като смятал, че височината 

трябва да е около или над 100 фута. Той 

се надява, че няма да служи за пример 

и няма да вдъхнови никого да опита 

подобно начинание, защото „не искам 

да се чувствам отговорен за нечии 

наранявания“.

Найдев разказва и за чисто физиче-

ските последствия от скока. „Краката ми 

не пострадаха. Обаче ме болят вратът 

и опашната кост. Болките се появиха, 

когато изтрезнях. Едва можех да ходя 

в продължение на 3 дни и не можех да 

спя от болка.“ 

От своя страна „Роял Карибиан“ наре-

че случилото се 

„глупаво и безразсъдно 
поведение“

Компанията предупреди, че обмис-

ля да заведе дело срещу Найдев и 

приятелската му компания. Реакцията 

на туроператора е обяснима, защото 

изпълнението на Найдев съвпадна 

с трагичен случай, при който 16-го-

дишно момче загина. То падна от 

балкона на осмия етаж на подобен 

круизен кораб, също собственост на 

„Роял Карибиан“, докато бил закотвен 

в Хаити. Разследването установи, че 

тийнейджърът може би се е опитвал 

да влезе в стаята си през балкона, 

тъй като е изгубил ключа за каюта-

та. Жертвата е посочена като Лоран 

Мърсър, от островите Уолис и Футуна, 

френска колония в южната част на 

Тихия океан.

Според страницата на Найдев във 

фейсбук той е роден в Германия от 

български родители, които се пре-

местват в Съединените щати, когато 

бил на три годинки. Найдев е възпи-

таник на „Херитедж“ във Ванкувър и е 

бивш треньор по гимнастика. Профи-

лът му е пълен със снимки и клипове 

как скача от високо, на екстремни 

изпълнения с джет ски и сноуборд.

Ник Найдев

Да скоча – или да не скоча? Профилът му е пълен с всякакви екстремности
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В BG Voice преди месец ви 

разказахме за младия 

ни сънародник Дален 

Тодоров, който беше 

избран сред номинира-

ните за най-добър актьор 

за района на Вегас. Надпреварата („2018 

Brodway World Las Vegas Awards”), орга-

низирана от най-престижното издание 

за театър в Америка „Бродуей уърлд” 

съвместно с дигиталната платформа 

за гледане на различни постановки и 

мюзикъли „Бродуей HD”, се състоя в два 

кръга – гласуване от редакторите на 

двете медии и интернет вот на публи-

ката. 

След двата кръга нашият сънародник, 

който е само на 18 години, беше обявен 

за победител. Той грабна приза за 

ролята си на Скапен в пиесата „Хитрин-

ките на Скапен”. „Чувствам се страхотно, 

радвам се, че спечелих”, каза талантли-

вият Дален за спечеленото признание. 

Пиесата, в която той играе, е същата, в 

която великата Стоянка Мутафова прави 

своя дебют в България преди много 

години.

В надпреварата са били допуснати пи-

еси и продукции в региона на Лас Вегас, 

които са се състояли между 1 октомври 

2017 г. и 30 септември 2018 г. Това оз-

начава, че Дален е номиниран за роля, 

която изиграва няколко пъти, докато е 

още гимназист последна година. „Пиеса-

та, в която играх, е в стила „комедия дел 

арте”, вид театрален жанр в Италия, в 

който играеш с маска”, обяснява нашият 

младеж. „Тя обаче беше модернизирана 

от няколко комедианти през 90-те годи-

ни, мисля”, допълва още той. 

Творбата не е никак не е лесна за 

пресъздаване. Тя е написана от Моли-

ер през 1671 г. Това е една остроумна 

история, в която героите са по двойки – 

господар и слуга, двама влюбени, двама 

слуги, двама родители. Сюжетната линия 

се върти около хитростите на главния 

герой Скапен, който се опитва да вземе 

парите и ценностите на останалите, но 

в същото време е толкова прозорлив, 

че разкрива и големите пороци на тези 

около него и на обществото. В крайна 

сметка всичко завършва положително.

„Аз съм много горд с постижението на 

Дален като всеки родител, каза бащата 

на нашия актьор Румен Тодоров. „Ние 

не знаехме за това, че е номиниран, 

дже не знаехме за такава награда. Да се 

състезава със сериозни професионални 

постановки и актьори в Лас Вегас и да 

излезе начело казва нещо за него, за та-

ланта му. Той беше много смешен в тази 

роля. Мисля, че подкрепата на българ-

ската онлайн общност беше прекрасна, 

за което сме благодарни”, сподели още 

гордият баща.

Освен за най-добър актьор Дален 

получи и първа награда заедно със съу-

чениците си от гимназията за цялостно 

представяне на трупа. „Много се радвам 

и за тази награда, работихме много 

упорито всички, каза нашето момче. 

„Дален е актьор, който взема много 

сериозно професията, пиесите и ролите, 

в които влиза”, описа го баща му. „Той е 

приземен, съпричастен към човешкото. 

Интелигентен е като студент и като ак-

тьор. Намира смешното в най-банални 

всекидневни ситуации. Да общуваш с 

него и да не се засмееш е трудно”, разка-

за още Румен.

Дален дошъл в Щатите, когато е само 

на две години, когато майка му Гълъ-

бина и баща му Румен се установяват в 

Атланта. Две години по-късно цялото 

семейство се мести в Лас Вегас. Така 

Дален получава цялото си образование 

от тази страна на Океана. Започнал е да 

проявява интерес към театъра на шест 

години и родителите му го записали 

на уроци по драма. Може да се каже, 

че през детството си той се занимавал 

много редовно с театър. Дален е изклю-

чително горд, че е завършил гимназията 

за сценични изкуства във Вегас и че 

родителите му го подкрепяли за всички 

проекти и репетиции, които трябвало да 

посещава. „Бил съм в мюзикъли, в малки 

и големи пиеси и се радвам, че научих 

толкова много”, казва момчето. Дален е 

сигурен, че не би отказал да опита да иг-

рае в пиеса на български език. „Просто 

не съм намерил път за такъв вариант”, 

споделя сънародникът ни, а баща му 

Румен е сигурен, че това, че идва от 

друга култура, му дава различен поглед 

над американското всекидневие и ще 

бъде забелязан. „Точно това му даде пре-

димство да спечели сега”, разсъждава 

още Румен.

Друг талант, който Дален е открил 

у себе си, е писането на текстове и 

изпълняването на комедийно шоу 

(stand up comedy). „Много ми е при-

ятно да изпълнявам импровизирани 

скечове, комедийни шаржове с група и 

други подобни, но не го правя посто-

янно”, пояснява Дален. В момента той е 

първи курс, специалност психология, в 

университета „Лавърн” в Калифорния, 

недалеч от Ел Ей, но заедно с това вече 

пише нови текстове, които ще се опита 

да постави пред публика.

Дален Тодоров стана 
най-добър актьор за Лас Вегас 
Той спечели след оспорвано гласуване в интернет

В пиесата „Хитринките на Скапен” (Дален е  в средата)

Дален Тодоров

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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„ДИ ИКОНОМИСТ“

Гигантска статуя на Ле-

нин все още се издига 

пред мрачната сграда на 

правителството в Минск, 

построена от Сталин през 

1934 г. и окупирана от 

Гестапо няколко години по-късно. Но 

зад тази тоталитарна фасада заседава 

правителство, което се опитва да из-

мисли как да реформира икономиката 

на Беларус, следвайки същевременно 

политическата траектория, определена 

преди четвърт век от авторитарния 

лидер Александър Лукашенко. Сега 

той трябва да отбива и нарастващите 

заплахи на Русия към независимостта 

на страната. Да се намери квадратурата 

на този кръг не е лесно, но и Лукашенко 

не е обикновен политик.

Бивш председател на колхоз, Лука-

шенко се издигна на власт с катего-

рична победа на избори през 1994 г. 

3 г. след колапса на Съветския съюз. 

Оттогава той ръководи Беларус, което 

го прави най-дълго управлявалия пре-

зидент в Европа. За разлика от други в 

европейските бивши съветски републи-

ки, които с обявяването на независи-

мостта отхвърлиха старата система, той 

цени съветското наследство. Беларус 

все още отбелязва Октомврийската 

революция от 1917 г. като национален 

празник. А и привързаността на Лука-

шенко към социализма отива далеч 

отвъд символиката.

За разлика от съседите си Лукашенко 

не прие свободните пазари и демокра-

цията и

не приватизира 
държавните фабрики

Вместо това гарантира пълна заетост 

с цената на задушената производител-

ност. Беларус няма олигарси, всеки-

дневната корупция е сравнително мал-

ка, а неравенството, както и доходите 

под $5 на ден, са сред най-ниските в 

бившата съветска империя. Заимствай-

ки от речника на Ленин, Лукашенко 

укрепи властта си с принуда, хвърляйки 

в затвора съперници и журналисти, 

разпръсвайки протести и навличайки 

си санкциите на Запада, както и репута-

цията на „последния диктатор в Европа“. 

Въпреки това той си запазва широка 

вътрешна подкрепа, поддържайки 

адекватни жизнени стандарти, чувство 

за социална справедливост и прилична 

обществена инфраструктура.

Авторитарният модел на Лукашенко 

разчиташе обаче на руските субсидии. В 

желанието си да обвърже един съюзник 

Москва запази ниски цените на природ-

ния газ и на суровия петрол, който Бе-

ларус може да преработва и да продава 

на пазарни цени. В замяна Лукашенко 

се закле във вярност към Русия и влезе 

с нея във военни и икономически 

съюзи. Въпреки това Съюзната държава 

Русия и Беларус, официално създадена 

през 1999 г., съществува предимно на 

хартия. На практика Лукашенко ловко 

използва Русия срещу Запада, капита-

лизирайки геополитическата позиция 

на страната си.

Това двусмислие дразни Русия, 

но купи на Беларус време да зароди 

реален частен сектор. В него сега са 

половината работни места, създаде се 

средна класа, която цени усиления труд 

и образованието. В процъфтяващата 

IT индустрия на Минск сега са заети 40 

000 души, разработващи приложения и 

игри като Viber и World of Tanks.

Както отбелязва Балаш Ярабик от 

фондацията „Карнеги“ за мир в света, 

социалният договор се променя. Неот-

давнашно проучване показа, че преди 

всичко беларусите искат правителство-

то им да създаде условия, които да им 

позволят да правят пари. Лукашенко 

се опита да го направи, като назначи 

бивш банкер за премиер и обеща да 

стимулира дигиталната икономика. 

Вицепремиерът Александър Турчин 

казва, че правителството планира да 

обуздае службите за сигурност и да 

смекчи законите срещу икономическа-

та престъпност. Макар че в Беларус все 

още има смъртно наказание и опози-

цията е потискана, Лукашенко стана 

по-толерантен към гражданското обще-

ство и дори разреши в известна степен 

обществените критики и дебати.

Той със сигурност не е прероден 

либерал. Смекчаването му до голяма 

степен се дължи на страха от Москва. 

Войната на Русия срещу съседна Украй-

на през 2014 г. направи Беларус да се 

чувства уязвима. Лукашенко отказа да 

признае руската анексия на Крим и за-

пазва добри отношения с Украйна. Той 

удари руската пропаганда с условни 

присъди и затвор за трима платени от 

Русия блогъри, които

подклаждаха 
антибеларуски 

настроения

– например с посланията, че „изу-

чаването на беларуски език може да 

навреди на мозъците на децата“. Освен 

това пое курс към сдобряване със САЩ, 

които отзоваха посланика си от Минск 

през 2008 г. в знак на протест срещу 

политическите репресии. През мина-

лата година като знак за заплаха Путин 

изпрати за посланик бивш командос от 

службите за сигурност.

След като загуби Украйна, сега Русия 

иска да интегрира по-тясно Беларус, 

цитирайки спящия договор от 90-те 

години. По-конкретно Путин смята, че 

Беларус може да му помогне да запази 

властта си, след като сегашният му и по 

принцип последен мандат приключи 

през 2024 г. Един пълноценен съюз на 

Беларус и Русия, създаден със или без 

съгласието на Лукашенко, би позволил 

на Путин да фалшифицира ограниче-

нието за мандатите в Русия, като стане 

президент на новата държава Русия 

Беларус.

През декември м.г. Путин два пъти се 

срещна с Лукашенко и прати преми-

ера си Дмитрий Медведев в Беларус. 

Заявявайки пред репортери, че „Русия е 

готова да отиде по-далеч в създаването 

на съюзна държава“, Медведев намек-

на, че Москва може да поеме контрол 

над митниците, централната банка и 

съдилищата на Беларус.

Русия може да изиграе много карти, 

ако иска да се покаже твърда. Тя нама-

лява петролните си субсидии, чийто дял 

е почти 4% от БВП на Беларус, свърз-

вайки това с интеграцията. Лишени от 

евтини пари, беларуските държавни 

компании, обременени с лоши дългове, 

биха се затруднили да оцелеят. Като 

хедж срещу Русия Лукашенко се обърна 

към Китай, примамвайки негови инвес-

титори и кредитори. Сега Минск се гор-

дее с голям китайски промишлен парк. 

Само че откритото китайско присъствие 

може да предизвика недоволство сред 

руски говорещите беларуси. Освен това 

Русия е най-големият пазар за Беларус. 

Блокирането на износа – нещо, което 

Москва се опита да направи преди едно 

десетилетие, може да подхрани недо-

волство преди президентските избори 

в Беларус през 2020 г.

От своя страна Лукашенко се държи 

предизвикателно. Той отхвърли идеята 

за руска военна база в Беларус и се 

срещна с американски генерали и ди-

пломати. На 14 декември м.г. президен-

тът заяви пред руски журналисти: „Ако 

някой възнамерява да разбие Беларус 

на региони и да ни принуди да станем 

субект на Русия, да знае, че това никога 

няма да се случи.“ Той не може да си 

позволи официален разрив с Русия, но 

изчислява, че ръката на Путин ще бъде 

възпряна от нарастващата умора на 

руснаците от военните авантюри и от 

популярността на Лукашенко сред тях. 

„Пошегувах се, че ни е писнало и сме 

уморени един от друг“, заяви Лука-

шенко в Москва точно преди Коледа. В 

същия закачлив дух той купи на Путин 

коледен подарък: четири чувала карто-

фи и голямо парче сланина. Путин не му 

отговори, но едва ли е заситил глада си.

Лукашенко пак цака Путин с 
ухажване на Запада
Русия обаче намеква, че може да превземе политически Беларус

Досега Лукашенко успяваше хем да управлява с твърда ръка вътре, хем да лавира навън

Лукашенко заяви преди Коледа, че на двамата с Путин им е писнало и са уморени един от друг

Сн. АП/БТА
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Китай плаши Отава с последици, ако 
забрани „Хуавей“

Посланикът на Китай в Отава Лу Шайе заплаши стра-

ната с последици, ако забрани на „Хуавей“ да участва 

в изграждането на 5G мрежа в Канада. Дипломатът 

не уточни какви точно ще бъдат последиците, като вместо 

това настоя федералните власти да вземат „мъдро решение” 

по въпроса. Той също така предупреди Канада да не използ-

ва предстоящия Световен икономически форум в Давос, 

за да се опита да събере подкрепа в продължаващия спор 

между двете страни, изтъквайки, че форумът „е място за дискусии по икономи-

чески въпроси и се надяваме, че не трябва да се говори за проблеми, различни 

от икономическите”.

Пътници измръзнаха в самолет

Пътници в самолет на „Юнайтед еърлайнс“, 

който трябваше да лети от Ню Джърси 

до Хонконг, измръзнаха в машината, 

след като тя кацна принудително на летището 

на остров Нюфаундленд. Те трябваше да чакат 

повече от 16 часа при минусови температури и 

без храна. Причината за приземяването била „ме-

дицински случай на борда“, съобщиха летищните 

власти. Самолетът поискал кацане почти веднага след като прелетял границата 

с Канада. Проблемите започнали след приземяването. Вратите на самолета се 

заледили и не можели да се затворят. На пътниците било забранено да напускат 

машината, тъй като летището е със статут на военно. Един от тях измерил, че 

температурата в определени моменти стигала до -20 °C. Едва след 16 часа гладу-

ване и мръзнене самолетът успял някак си да излети към Хонконг.

 

Властите търсят 1 млн. имигранти

Канада се готви да приеме повече от един млн. нови 

жители през следващите три години. Страната е 

посрещната 286,000 през 2017 г. Според прогнозите 

през тази година те могат да достигнат до 350,000. „Благо-

даря на новодошлите, които приветстваме през цялата си 

история. Канада се превърна в силна и жизнена страна, в 

която всички се радваме да живеем“, заяви министърът на 

имиграцията Ахмед Хусен. Самият той е имигрант от Сома-

лия. През следващите три години в страната се планира да 

бъдат приети над 1 млн. имигранти. Според правителството така ще бъдат ком-

пенсирани застаряващото население в страната и намаляващата раждаемост. 

Г-н Хусен припомни, че през 2035 г. 5 млн. канадци ще излязат в пенсия.

В Саскачеван правят първата 
геотермална централа

Федералното правителство обяви, че ще 

предостави $25.6 млн. за финансиране на 

първата геотермална централа в страната. 

Министър-председателят Жустен Трюдо заяви, 

че проектът с пет мегавата мощност, ръководен 

от „Дийп Ърт енерджи прадакшън“, ще генерира достатъчно енергия, за да 

захрани около 5,000 жилища. Съоръжението ще се намира близо до Естеван, 

в провинция Саскачеван, и ще създаде 100 работни места по време на стро-

ителната фаза. В изявлението г-н Трюдо казва, че проектът има „потенциал да 

преобразува начина, по който провинцията и страната произвеждат енергия, 

като същевременно създава работни места за канадците”. Разработването на 

новото геотермално съоръжение ще укрепи производството на възобновяема 

енергия в Канада. В момента 66% от канадското електричество идва от възобно-

вяеми източници.

Празникът на снега беше прекъснат 
заради сняг

Изобилието понякога може да навре-

ди – традиционен празник на снега 

в Монреал бе прекъснат заради 

снежна виелица. За пръв път от около десети-

летие този семеен празник в парк в Монреал 

бе прекъснат заради лоши метеорологични условия. Става въпрос за 36-ото 

издание на празника, който се провежда в рамките на 4 уикенда и има за цел да 

чества зимните радости, се казва в информация на сайта му. Инициативите бяха 

отменени заради екстремни метеорологични условия и ще бъдат възобновени 

на 26 януари, оповестиха организаторите. Студът и снегът изплашиха организа-

торите, които заявиха, че макар повечето инициативи да могат да се проведат 

в трудни условия, са решили да ги отменят заради лошото време, ветровете и 

опасните пътища.

ТЕЛЕГРАФ CANADA

Лу Шайе

Ахмед Хусен
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Бихте ли могли да ми 
разясните по-детайлно 
какви са разликите в 
данъчната облагаемост 
при Traditional и Roth IRA? 
Често чета във вашите 

статии за тяхната значимост и бих 
искала да зная повече по тази тема. 
Също така има ли някакви промени при 
тях за новата 2019 година? 

Това е много хубава тема и ще се 

радвам да ви разясня малко повече за 

нея в днешната статия. Както вече ви е 

направило впечатление от предишни 

статии, най-често използваните и по-

знати места за пенсионни и спестовни 

сметки с цел да се намалят данъците са 

така наречените Traditional IRA и Roth 

IRA, на които милиони хора, пребивава-

щи в Америка, залагат всяка година.

Ако решите да използвате Traditional 

IRA, можете да приспаднете сумата, 

която сте вкарали в такава пенсионна 

програма от вашите годишни данъ-

ци, което евентуално би намалило 

данъчната ви облагаемост за дадена 

календарна година. Максималната 

сума, която можете да спестите в такъв 

вид сметка през новата 2019 година, 

би била $6,000 на година за хора под 

50-годишна възраст и $7,000 на година 

за хора над 50 години. 

В сравнение с 2018 г. през тази ка-

лендарна година можем да вкарваме и 

да приспадаме допълнително по $500 

на човек. Лимитите през изминалите 

няколко години бяха до $5,500 и $6,500 

при различните възрастови групи, 

които споменахме. 

Преди да използвате Traditional IRA, 

трябва да знаете, че парите, инвестира-

ни в тази сметка и лихвите, натрупани 

през годините, се облагат с данък, 

когато решите да ги използвате след 59 

½ годишна възраст. Обикновено в този 

период вашата данъчна облагаемост 

би била по-ниска от сегашната, защото 

по време на пенсиониране доходите на 

повечето хора намаляват и съответно и 

процентното съотношение на данъци-

те, които те плащат, намалява.

Traditional IRA е много добра алтерна-

тива за хора, които работят под форма 

1099 и то им позволява да намалят 

данъчната си облагаемост като допъл-

нение към вече приспаднатите пари 

от разходи по бизнеса, с който те се 

занимават. 

Ако пък решите да използвате Roth 

IRA вместо Traditional IRA, то парите, 

които сте инвестирали в тази смет-

ка, няма да се приспаднат от вашите 

данъци за текущата година, но пък ще 

имате възможност да ги теглите, без 

да плащате нито стотинка данък върху 

вашите спестявания и лихвите, които са 

натрупани върху тях с течение на годи-

ните, когато се пенсионирате. Лимитите, 

които могат да се влагат там през 2019-

а, остават същите като при Traditional 

IRA – $6,000 и $7,000 на година, респек-

тивно при хора под 50-годишна възраст 

и такива над 50-годишна възраст. 

Хубавото при Roth IRA e, че ни дава 

шанс да работим с всичките си пари и 

да теглим толкова, колкото смятаме, че 

са ни нужни всяка година след 59 ½ го-

дишна възраст, без да се притесняваме 

за данъци, защото лихвите, натрупани 

през годините, са напълно предпазени 

от данъци по време на пенсиониране. 

За да улесня разбирането на разлики-

те между тези две програми, отдолу съм 

подготвил една кратка таблица, която 

се надявам да ви помогне допълнител-

но. 

Надявам се информацията, която ви 

представих днес, да ви бъде полезна 

и ако е така, моля споделете я с хора, 

които мислите, че ще се възползват по 

най-добрия начин от нея. 

Ако имате въпроси или се интересу-

вате от различните аспекти на финан-

совата част от живота, можете да си 

запазите час за консултация на директ-

ния ми телефон (224) 522-2413 или на 

електронната ми поща Coach_Angel@

MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 

които четете, са зададени от клиенти, с 

които съм работил по време на консул-

тации в моя офис.

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

Как да намаля данъците си през 2019-а?
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България е притихна-

ла пред съдбоносен 

избор: да приеме или да 

отхвърли газопровода 

от Турция до Сърбия? 

Този, който има властта 

да реши, знае, че и двата варианта 

крият огромна опасност за него. Затова 

и мълчи.

Борисов си представяше, че изостря-

нето на руско-американските отноше-

ния ще му даде някаква допълнителна 

тежест. На него самия. Той не разбра, че 

България има стойност пред САЩ само 

като местоположение. Народ, исто-

рия, култура, власт – това са преходни 

величини. Важна е територията, няма 

значение дали на нея живеят българи 

или пакистанци. Важно е и този, който 

управлява, да слуша.

За да задържи американското благо-

воление, Борисов отхвърли газопрово-

да „Южен поток“, спря проекта „Белене“, 

загроби националните интереси в 

Македония, затрудни руските и улесни 

американските планове, пренаписва 

историята и нищо чудно да приеме 

промени в географията, ако Вашингтон 

поиска. Готов е на всичко само да бъде 

крепен на власт. Сега идва нов про-

блем. Откъде да мине Турският поток? 

Ако за Съединените щати е трудно да 

пресекат пътя на руския газ към Евро-

па, те могат да го затрудняват и бавят. 

Затова няма съмнение, че Вашингтон 

предпочита продължението на Турския 

поток да мине не през България, а през 

Гърция и Македония.

Защо ?

Македония има размирно бъдеще. 

Влиянието на албанците само ще нара-

ства. Те контролират все повече тери-

тории. Всякакви размирици, етнически 

напрежения, религиозни стълкновения 

могат да застрашат транзита. Алба-

нците ще са в състояние да врътнат във 

всеки момент кранчето и да преустано-

вят газоподаването. Не само ще угодят 

на американците, но и ще изнудват 

сърбите. Вашингтон има още аргумен-

ти към своята логика. Транзитът на газа 

е печеливша дейност и затоплящите се 

отношения с Гърция предполагат биз-

несът да бъде предоставен на нея, не 

на България. София така и така следва 

сляпо американските искания и няма 

нужда от допълнително стимулиране. 

Гърция ще печели много от транзита. 

Това обосновава и някакво подмолно 

облагодетелстване на хората, които 

вземат решението за тръбата в София. 

Последните ще бъдат улеснени, защото 

ще се скрият зад американския натиск.

Смята се, че подобна тройна комби-

нация е била и в основата на отказа на 

България от Южния поток. Турският 

поток се роди благодарение на този 

отказ. После Ердоган ни се подигра 

за безумния ход. България направи 

грешка, като отхвърли „Южен поток“, бе 

казал той.

Американските интереси все пак не 

предрешават пътя на тръбата. Трасето 

зависи от още две страни – Турция и 

България. Турският интерес е газо-

проводът да мине през България. Тя е 

по-сигурна от Македония, пътят към 

Европа е по-кратък, гръцко-турските 

отношения могат лесно да изпаднат в 

криза. Щом Путин обяви, че Русия ще 

финансира газопровода през Сърбия, 

след няколко часа тук кацна турският 

вътрешен министър. Пътят на газа не 

беше упоменат сред темите на разго-

ворите му, но изглежда невероятно 

този въпрос от първостепенна важност 

да не е бил засегнат. По-скоро тур-

ският министър бе дошъл да увещава 

Борисов да приеме пътя през България. 

Официалното премълчаване на темата 

може да означава разминаване на по-

зициите – т.е. правителството отблъск-

ва газопровода. Може и да не е искало 

да обяви становището си, докато не го 

съгласува с Вашингтон.

За Борисов изборът също има две 

страни. Ако отхвърли газопровода, 

ще бъде похвален от САЩ. Може да 

го приеме Тръмп, да получи и други 

облаги. Но със сигурност ще настрои 

обществото срещу себе си. Това 

предвещава провал на евроизборите 

и падане на правителството. Ако пък 

одобри трасето през България, ще 

си навлече американския гняв и пак 

вероятно ще падне. Попаднал между 

чука и наковалнята, той знае, че има 

реална опасност да бъде смачкан 

между тях.

А Русия? За нея, изглежда, е без 

значение откъде ще мине газът, стига 

да върви безпрепятствено към Европа. 

Вероятно България, поради описаните 

по-горе елементи, е по-изгодният за 

нея вариант. Стига отново да не попре-

чи, каза Путин.

БЛОГ

Чукът, 
наковалнята и 
Борисов сред тях

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
„Евроком“
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милионери живеят в Ню Йорк, което го превръ-
ща в града с най-много богаташи в целия свят.

милиона долара е сумата, която „Фиат“ се съгласи да плати на право-
съдното министерство на САЩ и на щата Калифорния по извънсъдеб-
но споразумение за прословутия незаконен софтуер, фалшифициращ 
данните за дизеловите емисии.

лева удари юбилейната монета, пусната по повод Европейската сто-
лица на културата гр. Пловдив. Тя се продава освен по официален и по 
неофициален път – в различни сайтове за обяви, като се изпраща на 
купувачите по куриер. Номиналът й иначе е само 10 лева.

евро ще е вече глобата, ако карате кола с българска ре-
гистрация в Италия. Тя ще се налага на хора, които пре-
бивават повече от 60 дни в страната и продължат да 
управляват регистрирано в чужбина превозно средство.

в цифри

2,800

800978,810

500



ЕМА МАРИЯНСКА

Украинският балетист 

Сергей Полунин бе 

отзован от Парижката 

опера, където той 

трябваше да играе в 

постановката „Лебедо-

во езеро” през февруари тази година. 

Причината са скандални изказвания 

на балетиста в мрежата на инста-

грам. За това съобщи лично директо-

рът на операта Орели Дюпон.

Полунин не за пръв път е автор 

на скандални постове, но този път 

според френските му работодатели 

е преминал всякакви граници на 

търпимост, погазвайки ценности на 

Парижката опера. В пост в соци-

алните мрежи балетистът напада 

пълните хора – нарича ги „лениви” 

и разсъждава върху „баланса на 

природата”, като се обявява в защита 

на... земното кълбо. „Ние не можем 

да сравняваме или да направим ед-

накви мъжката и женската енергия. 

Това ще наруши баланса на приро-

дата и на живота. Аз няма да допусна 

това”, е написал в поста си Полунин. 

В по-ранни публични изказвания на 

украинския артист той разсъждава и 

върху половата принадлежност, като 

не прикрива негативното си отноше-

ние към различните.

Сергей Полунин е балетист, актьор 

и фотомодел. В различни периоди от 

кариерата си е участвал в постанов-

ки на Новосибирския театър за опе-

ра и балет, в Московския музикален 

театър, в Кралския балет, а от 2016 

година е солист на Баварския балет. 

През 2017 г. се снима в холивудската 

филмова лента „Убийство в „Ориент 

експрес”.

Полунин е изящен 
танцьор

и красавец, който не остава не-

забелязан. Ето защо интересът към 

неговите убеждения, изразени по 

толкова скандален начин, е толкова 

голям и предизвиква такъв междуна-

роден шум.

Артистът е роден в Херсон, на 

брега на Днепър. Едва 3-годишен е, 

когато родителите му го записват 

в школа по гимнастика. Там препо-

давателите му забелязват, че освен 

перфектно телосложение момчен-

цето е надарено с много добър слух, 

музикална дарба и изключителна 

пластичност да „пресъздава музи-

ката” с движения. Родителите са 

посъветвани да преместят момчето 

в хореографска школа. За няколко 

месеца Сергей напредва толкова 

много, че веднага е приет да учи в 

Киевското хореографско училище. 

С него заминава майка му, а баща 

му отива да работи като строител в 

Португалия, за да може да осигури 

повече средства за семейството. 

По-късно родителите на Полунин 

се разделят и той преживява много 

тежко семейната драма.

През 2002 г. Полунин получа-

ва първата си голяма награда от 

международен конкурс, а само след 

година, благодарение на фонда 

на Рудолф Нуреев, е зачислен към 

школата на Кралския балет в Лондон. 

През 2007 г. става финалист на меж-

дународния конкурс в Лозана. Едва 

на 17 г. е, когато го вземат в балетна-

та трупа на „Ковънт гардън”. Само за 

две години вече играе главни роли в 

постановките на трупата. Кариерата 

му е повече от шеметна, въпреки... 

характера му. Още 

Сергей се държи др

демонстрира пред

ведение – обича да

да се набива на очи

си тяло с татуировк

изпада в алкохолни

кокаин... Както се к

реда си”.

През 2017 г. в инт

преса публично зая

се друса” и се зарич

2012 г. внезапно Се

обявява, че замина

уверен, че ще полу

Болшой театър, но 

За балетиста лобир

Зелински – художе

Черната о
световния
В главната роля – Сергей Полунин, когото П
неполиткоректни изказвания

С майка си

С последната си любов Н

В кадър от „Убийство в „Ориент експрес“



като малко момче 

ръзко, постоянно 

извикателно по-

а скандализира и 

и. Украсява цялото 

ки, периодично 

и запои, пробвал е 

казва – „всичко по 

тервю за руската 

явява, че „вече не 

ча да не пие. През 

ергей Полунин 

ава за Русия. Бил 

учи покана от 

не се получава. 

ра лично Игор 

ственият ръково-

дител на Театъра на Станиславски, и 

Полунин започва да играе там. През 

2014 г. се снима в клипа „Take Me to 

Church” на ирландския изпълнител 

Хозиер. Светът забелязва красавеца 

балетист. В YouTube гледат филма 

милиони зрители, които започват да 

любопитстват кой е той. Снимките 

на видеото са на Хаваите, а Полунин 

изглежда направо зашеметяващо. 

Той самият е очарован от магията на 

киното и дори прави изявление, че 

може да напусне балета за сметка на 

кинематографа.

И ето че киното „чува” 
това

През 2016 г. Полунин изиграва 

себе си във филма „Танцьор”. В него е 

добре изразена цялата противоречи-

вост на неговата личност.

И личният живот на артиста е 

също толкова ярък и непредска-

зуем като него самия. Първото му 

сериозно любовно увлечение е по 

колежката му от лондонския балет 

Хелен Кроуфорд. Тя била с 9 години 

по-възрастна от него и мечтаела за 

дом, семейство и деца, но това никак 

не „устройвало” плановете на Сергей, 

и двамата се разделят.

Следващата в „списъка” на кра-

савеца е младата балерина Юлия 

Столярчук. Но още докато пресата 

коментира тази връзка, внезапно 

папараци забелязват, че на ръката 

на Полунин изниква нова татуиров-

ка – с името „Наташа”. Оказва се, че 

балетистът вече има ново увлече-

ние – балерината Наталия Осипова. 

Двамата се запознали в „Ла скала” по 

време на репетициите на „Жизел”. 

Тази връзка става публична – двама-

та влюбени не крият романа си. През 

есента на 2017-а се състоя премие-

рата на филма „Убийство в „Ориент 

експрес” с участието на холивудските 

звезди Джотни Деп, Пенелопе Крус и 

Мишел Пфайфър в главните роли. В 

този филм Полунин играе ролята на 

граф Андрени. Той е част от звездния 

екип на филма. Паралелно с балета 

Полунин е вече лице на Холивуд. 

Какво ли ще избере за бъдещето 

си талантливият балетист и красавец 

– киното, или балета? След скандала 

с Парижката опера май ще му се 

наложи бързо да избира?...

овца на 
я балет

Парижката опера прогони заради 

В документалния филм „Танцьорът“

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

Чували ли сте, че жите-

лите на Вашингтон са 

скучни и само знаят 

да работят? Да, ама не. 

Оказва се, че хората от 

този край на Америка 

са забавни, енергични и обичат да 

танцуват салса. И то не къде да е, а в 

студио, създадено и ръководено от 

нашата сънародничка Силвия Алексиев.

В момента клубът „Салса със Силвия” 

(„Salsa with Silvia”) е най-големият за 

латино ритми в американската столица 

и района. Човек трудно би повярвал, 

че всичко започва от мазето в дома на 

Силвия, защото в момента занятията 

се провеждат в отделно помещение, 

отлично оборудвано с най-модерните 

съоръжения. Мястото има не само 

площ за танцуване, но и съблекалня и 

дори малка кухня. Така то дори е подхо-

дящо за елегантни и луксозни групови 

събирания, корпоративни партита или 

други събития.

Силвия се занимава с танци от 

6-годишна. „Тогава започнах да трени-

рам народни танци в България. Бях в 

ансамбъл в училище в София”, спомня 

си българката и допълва, че макар да е 

била очарована от магията на хората, 

това не е било любимото й занимание. 

„Винаги съм искала да танцувам състе-

зателни танци и се записах сама, когато 

бях някъде в гимназията”, разказва още 

българката. С много упоритост и жела-

ние тя преминава през три различни 

школи и стига до участия по състеза-

ния. „Майка ми ми казваше, че танците 

няма да ме доведат до никъде и

не одобряваше 
да ходя по тренировки

късно вечер.” Обаче това е нещото, 

което крепи младото момиче в трудни 

ситуации като развода на родителите й, 

първите стъпки в живота като самос-

тоятелен човек, намирането на работа, 

срещите и разделите с различни хора. 

Още с пристигането си в Щатите през 

1999 г. Силвия веднага проверява къде 

има уроци по латиноамерикански и 

стандартни танци. Тя била приета във 

Вашингтон да учи графичен дизайн, но 

успоредно с това започва да танцува и 

отново се състезавала. Първите й опити 

в салсата са някъде от 2004 г. по препо-

ръка на приятелка. Силвия се съгласила 

да вземе няколко урока и мислела, че 

едва ли ще е нещо кой знае какво. Но 

новите стъпки и движения били за нея 

изненадващо различни и малко трудни. 

Борбеният й характер обаче й помага 

да свикне. Салсата става нейна страст 

и мечта. След време, набрала смелост, 

Силвия кандидатства за място в танцова 

формация, която изнася представления 

на различни места, включително и на 

танцови конгреси – форуми  без състе-

зателен характер. Българката участва в 

прослушване и го спечелва. 

До 2009 г. салсата е по-скоро хоби за 

нашата сънародничка. Академичната 

й подготовка ( магистър по видео и 

филмово изкуство) в един момент била 

достатъчно солидна да започне работа 

като видео продуцент и поддръжка 

на уеб дизайн в НАСА (2005 г.). Преди 

това за кратко е работила там на стаж 

в същата сфера. През 2008 г. Силвия 

се мести за около година в Чикаго при 

годеника си Кирил, сега вече съпруг. 

Тогава тя все още имала договор с 

НАСА и пътувала често до столицата. 

Във Ветровития град отново не могла 

да се стърпи и започнала да танцува 

редовно, а също и да преподава танци. 

Основала и своя формация, която да 

ходи по салса конгреси. С голям успех 

бил приет и Ютюб каналът на Сил-

вия, който тя създала в този период и 

който нaрекла „Trick of the week salsa 

instructional video channel”.

В крайна сметка Силвия и съпругът й 

решават да се преместят във Вашингтон 

и така през 2009 г. тя е отново е там, от-

където започва пътят й в Америка. Две 

години след това се ражда идеята й за 

собствено студио. „Споделих със съпру-

га ми, който е във финансовата сфера, и 

той ми каза, че приходите ми трябва да 

имат растеж от поне 50% на година, за 

да е успешен бизнесът”, спомня си тя.

„Тогава още работех 
в НАСА

но приех предизвикателството”, 

разказва също Силвия. Амбициозната 

ни сънародничка ремонтира мазето на 

къщата си и започва да приема учени-

ци. Много скоро броят на записалите 

се надхвърля възможностите й да води 

всички уроци сама и тя обучава две от 

ученичките си за инструктори. 

През 2014 г. Силвия напуска космиче-

ската агенция, за да се посвети изцяло 

на салсата и студиото си. „Харесвах 

работата си. И тя, и образованието ми 

ми помогнаха да развия бизнеса си, но 

смятах, че няма да успея да осъществя 

мечтата си, ако не отделя цялото си 

време на това, което искам да правя 

в действителност”, споделя Силвия. И 

тъй като от 2009 до 2014 г. тя наистина 

успяла да изпълни заръката на съпруга 

си за минимум 50% растеж, Силвия 

започнала да търси място за салса клуб 

извън къщата си. „Имах много ученици 

и тъй като вече бях родила първата си 

дъщеря, макар да бяхме изкопали отде-

лен вход, вкъщи не беше много удобно 

за уроци”, разяснява тя.

През 2016 г. след публична кампания, 

от която са събрани 17 000 долара и 

финансова помощ, дадена от админи-

страцията на града Вашингтон, отваря 

врати „Салса със Силвия”. „Много бях 

щастлива, че мечтата ми се сбъдна и 

толкова много хора ни подкрепиха”, 

разказва собственичката. В момента 

клубът й предлага уроци за възрастни, 

деца и дори бебета. „За възрастните 

имаме класове по бачата, меренге, 

салса, а за децата – балет, тап и джаз, 

понеже салсата за тях е много трудна”, 

обяснява още Силвия. За бебетата 

пък се четат книжки. През лятото има 

лагери с посещения на различни места 

и участия в рецитали. Много от уроците 

се водят и на испански. Освен това 

клубът има и представителна група, 

която изнася представления, а също 

и една състезателна двойка. За да се 

отблагодари на хората в Ди Си, които 

толкова харесват и подкрепят студиото 

на Силвия, тя създава стипендиантска 

програма за деца от семейства с ниски 

доходи. Тази година по нея абсолютно 

безплатно се учат девет деца на възраст 

от 8 до 11 години. 

Студио „Салса със Силвия” ще про-

дължи да бъде най-голямото за такива 

танци във Вашингтон и околностите, 

тъй като основателката му планира от-

варянето на втора локация. В момента 

броят на трениращите в клуба е над 

1 500 и продължава да расте, а от създа-

ването му през 2011 г. общият брой 

на учениците е над 9 000 души. Сега 

41-годишната Силвия се справя с рабо-

тата с помощта на 20 души персонал, но 

продължава да следи активно всички 

програми и да се занимава с уебсайта 

на студиото. През останалото време 

се грижи за семейството си и двете си 

деца.

Силвия Алексиев

Децата, на които студиото на Силвия дава стипендия

Силвия Алексиев със семейството си

Българка притежава най-големия 
клуб за салса танци във Вашингтон
Силвия Aлексиев има амбицията да отвори втори локация

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Днес ни изписват, ми каза 

в събота (19 януари) Ра-

лица Ангелова от болни-

цата „Света Мери” в Уест 

Палм бийч, Флорида. 

Там лекарски екип наче-

ло с доктор Пейли извърши операция 

на крака на дъщеричката й Лора, която 

е само на две годинки. Операцията била 

във вторник, 15 януари, в института по 

ортопедия и гръбначни изкривявания 

към лечебното заведение. Тя  включва-

ла изграждане на ямката при тазобе-

дрената става, наместване на ставата 

и коригиране на ъгъла на бедрото. По 

време на процедурата лекарите стаби-

лизирали и коляното на детето. 

Операцията невъзможна в 
България

Сега Ралица и съпругът й Петър са се 

въоръжили с много търпение, позити-

визъм и вяра в бъдещето, защото това 

е само началото на серия операции и 

много часове физиотерапия. През 2020 

г. Лора трябва пак да дойде в Америка 

за втора операция, свързана с удължа-

ване на крачето й, следствие от дефор-

мацията в тазобедрената област. „Тези 

операции не са достъпни в България”, 

казва Ралица.

България препраща всички подобни 

случаи във Виена, защото в Родината 

ни лечение за болестта на Лори няма. 

Държавата дава и средства, отпуснати 

от Фонда за лечение на деца. И тук идва 

голямото „но”, което е довело Ралица, 

Петър и Лора чак в Америка. Това 

голямо „но” е, че и във Виена, както и 

в България, нито един лекар не може 

да извърши операцията. Така семей-

ството се отказва от помощта на фонда 

за лечение на деца и избира вариант 

„Б” – да търси самостоятелно кой и къде 

може да помогне. „Отказахме помощта, 

защото нямаше смисъл да вземаме 

пари, щом никой във Виена не може 

да помогне”, разказа Ралица. „Направи 

ни впечатление също, че фондът дава 

много малка сума от 13 000 евро, които 

не стигат за плащане на големи опера-

ции в България, и ако можехме да ги 

ползваме в Австрия, сигурно нямаше 

да ни стигнат въобще. Така че решихме 

да си направим собствена кампания за 

набиране на средства. Ако бяхме в спи-

съците на фонда, по техните правила, 

не можем да правим своя кампания”, 

допълни още майката. 

Диагнозата на Лора

Вродена малформация на крака. Това 

е страшната диагноза, която Ралица 

чува за дъщеря си при раждането й. 

Това означава, че тазобедрената кост 

на Лора не си е на мястото и ставната 

ямка, където тя трябва да застане, не се 

е изградила правилно още по време на 

бременността. Така Лори се е родила 

с осезателна разлика в дължината на 

крачетата от 10 см. Тя може да ходи, 

но с ортеза и куца. Това заболяване се 

среща при едно на всеки 250 хиляди 

деца. „Имахме късмета, че в Русе работи 

един от най-добрите детски ортопеди 

в България, обясни Ралица. – Веднага 

след раждането той ни направи кон-

султация. Насочи ни към доктор Пейли 

в Америка”, спомня си още тя. Ралица 

веднага проучва именития 

лекар и разбира, че той е 

специалист в лечението на 

подобни заболявания и е 

патентовал операция, която 

е точно за състоянието на 

Лори. Освен това същият 

този лекар практикува 

въпросната операция от 21 

години. 

200 хил. долара 
дарения от 
България и 

Америка 
Ралица и Петър стартират 

кампания „Да помогнем 

на Лори да ходи” през юни 

2017 г. „Ние трябваше да 

съберем 200 хил. долара до 

декември. Отначало заради 

летния период постъпиха 

само около 10% от сумата. 

Постепенно се оказа, че в 

България, а и не само там, 

хората са съпричастни и 

състрадателни, особено когато става 

дума за деца”, отбелязаха с благодар-

ност двамата родители. 

След лятото в кампанията се включ-

ват повече хора и фирми, някои с 

крупни суми от по 10 000 лева и повече. 

Провеждат се и много инициативи и 

концерти за набиране на средства.. 

Русенските и националните медии като 

Дарик радио и Нова тв също се включ-

ват в разпространяването на историята 

на Лори. 

Интересното е, че едно от първите 

дарения идва от Чикаго. На 2 юни 2017 

г. по време на събора във Ветровития 

град и детската „Българиада” са събра-

ни малко над 3000 долара. На събити-

ето са присъствали повече от хиляда 

души. Заслуга за разпространението 

на каузата на Лори на американска 

земя има Николай Василев, собственик 

на сайта Chicago.bg, който е и един от 

активните българи в Чикаго и човек, 

който помага за различни събития и 

каузи винаги когато може. „За Лори 

ми писа една позната от Русе, споделя 

Ники. – Имам много добри приятели 

от този град тук, в Чикаго, и ги попитах 

дали знаят за състоянието на дете-

то. Оказа се, че въпреки че познават 

семейството, не знаят за проблема. 

Направихме със съпругата ми детски 

тениски с лика на Христо Ботев, имах 

и тениски на футболния отбор „Левски 

Чикаго”. Решихме, че е добра идея да ги 

продаваме на българския събор по 20 

долара или повече, ако някой желае”, 

прибавя още сънародникът ни. 

Ралица и Петър са много благо-

дарни на всички българи в Чикаго и 

на дошлите от други градове хора, 

които са дарили средства по време на 

събора. „Не очаквахме толкова голяма 

сума, мислехме, че хората не знаят за 

Лори и може би няма да дарят пари. 

Много бяхме трогнати от всичко, което 

българите в Чикаго направиха за нас. 

Това беше първото по-голямо дарение 

за Лори от непознати хора, което дойде 

буквално един ден след като стартирах-

ме кампанията.”

Дългата операция

Опе рацията е продължила почти 

цял ден. „Отидохме в болницата рано, 

в 7.30 ч. сутринта”, описва събитията от 

важния и напрегнат ден Ралица. „Вече 

трети ден сме в болницата за възста-

новяване”, отбелязва Ралица. Лори все 

още има болки и спазми в мускулчетата, 

но това отшумява. Лекарите ни преду-

предиха, че това е част от възстанови-

телния процес и й помагат с болкоуспо-

коителни. Грижат се прекрасно за нея”, 

уточни майката.

Сега предстои шестседмична тера-

пия. Ралица е обнадеждена, защото се 

е срещнала с други малки пациенти на 

д-р Пейли, които са били в по-напред-

нала фаза на лечение, и с техните роди-

тели. Всички те са заявили, че са много 

доволни от оперативната намеса. „Една 

от майките ми изпрати клип как детето 

й спортува и тича. Искам и моето дете 

да стигне този етап”, мечтае си Ралица.

„Като дойдохме тук, очаквахме, че 

Лори може би ще е тъжна, защото ще й 

липсват домашната среда, по-голямата 

й сестра, кучето и котката ни, но тя се 

справи с промяната неочаквано добре. 

Разбира се, пита за всички от България, 

но приема ситуацията много добре. Аз 

от много отдавна й обяснявам, че ще 

й направят операция на крачето, за да 

ходи по-добре. Бяхме при нея, когато 

си отвори очичките след операцията. 

Тя спрямо моите очаквания реагира 

много добре, въпреки че се събуди 

цялата вързана с кабели. От болницата 

я почерпиха с ледена близалка. Даже тя 

вече отговаря на английски с „yes“, „no“, 

„bye“.

В бъдеще Лори я очакват още три 

операции, свързани с удължаване на 

крачето, и ново идване в Америка. Вие 

също може да дарите пари по следните 

сметки:

Дарителска сметка – УниКредит 

Булбанк UNCRBGSF BGN сметка – 

BG16 UNCR 7000 1523 2804 10

USD сметка – BG27 UNCR 7000 1523 

2804 06

Българче от Русе успешно оперирано 
във Флорида, за да проходи 
2-годишната Лора геройски изтърпя сложната и скъпа процедура с 
подкрепата на сънародници от Чикаго и цял свят

Дарителската кампания за Лори в Чикаго

Лори в болницата в Уест Палм бийч

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Chicago.bg
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА 
nikolova@bg-voice.com

Някои от най-леген-

дарните ленти на 

Чарли Чаплин, Сесил 

Демил и Бъстър 

Кийтън са сред сто-

тиците хиляди книги, 

музикални произведения и филми, 

които вече са свободни от авторски 

права. Това се случи на 1 януари 2019 

година. Според приетите от целия свят 

срокове за защита на интелектуалната 

собственост всичко, създадено преди 

95 години, вече не се ползва с държав-

на и законова опека. А от този януари 

бройката нарасна особено много, тъй 

като през 1923-та нямото кино е на-

влязло в своя апогей и създава някои 

от най-култовите си ленти. Списъкът е 

толкова голям, че практически е най-

големият с освободени от авторски 

права произведения от далечната 1998 

година насам.

Творците и хората на изкуството, 

които искат да включат някои от 

шедьоврите от 1923 година в своите съ-

временни проекти, вече ще имат тази 

възможност. Те ще могат да ползват 

откъси от филмите, да ги дообработват, 

да им добавят нови герои или дори да 

им правят нови версии, без да питат ни-

кого. Според Центъра за изследване на 

произведенията с публични авторски 

права към Департамента по право на 

Университета Дюк

тази свобода ще засегне 
35 филма

които са практически най-известните 

и легендарни черно-бели ленти.

Все пак има множество произведе-

ния, чиито авторски права изтичат, но 

правната ситуация, в която се намират, 

е относителна неясна. „Предоставеният 

от Департамента по право списък е 

само частичен, много повече произ-

ведения влизат в публичния регистър, 

но съответната информация, която 

потвърждава това, е загубена или труд-

на за откриване“, обяснява Дженифър 

Дженкинс от Центъра за изследване на 

произведенията с публични авторски 

права. Някои от режисьорите и създа-

телите на отделните произведения се 

регистрирани за авторски права (които 

след това са били подновявани), но 

има някои сертификати, които не са 

актуални или никога не са били дигита-

лизирани.

Така или иначе „списъкът на свобо-

дата“ включва и 10-те най-касови ленти 

на 1923 година, водени от „The Cover 

Wagon“. Същото важи и за оригинална-

та версия на „Десетте божи заповеди“ 

на Сесил Демил (римейкът му от 1956 г. 

с Чарлтън Хестън и Юл Бринер спечели 

седем номинации за „Оскар“), две 

култови на Чарли Чаплин – комедията 

„Пилигримът“ и драмата „Парижанката“, 

както и лентата „Души за продан“ на Ру-

пърт Хюз. Филмовият дебют на Дъглас 

Феърбанкс-младши („Stephen Steps 

Out“) също е в този списък, въпреки че 

действителният оригинален материал 

за неговите автори е изгубен.

През целия ХХ век промените в за-

кона за авторското право не стихваха. 

Страните под сериозното лобиране на 

далечните роднини на авторите удъл-

жаваха непрекъснато срока за отпада-

не на авторското право. Първоначално 

се смяташе за напълно допустимо 

авторското право да важи до най-много 

20 години след смъртта на съответния 

автор. Този срок бе увеличаван още и 

накрая се стигна до сегашното споразу-

мение той да е 95 години като абсолют-

на давност. За сравнение – темата за 

авторските права е 

била повдигната

още при 
основаването 

на САЩ

като първоначал-

но защитата върху 

книги и музикални 

произведения 

е траела твърде 

ограничено време. 

Сегашните про-

мени се наложиха 

основно поради две 

причини. Първата – 

Съединените щати 

в продължение на 

десетилетия остана-

ха сами в определя-

нето на авторското 

право. Те не бяха 

съгласни то да трае 

няколко години след 

смъртта на прино-

сителя на правата, 

а настояваха да има 

конкретен период 

от време. Повечето 

останали държави в 

света пък се придър-

жаха към постигнатия още през 1886 

година консенсус за първия вариант. 

Втората причина – споменатият вече 

натиск от страна на създателите (по-

скоро на наследниците им) и тяхното 

желание да се възползват по-дълго от 

постоянно увеличаващата се стойност 

на интелектуалната собственост.

Мнозина творци се притесняват не 

без основание, че е възможно ван-

далстващи автори чисто и просто да 

употребят части или дори целите ленти 

за халтури или обикновени глупости. 

Но други пък смятат, че все пак ориги-

налите си остават, а всички подобни 

опити, които нямат никаква културна 

стойност, времето би следвало само да 

потопи в забрава.

Ето списък на най-известните филми, 

които вече са със свободни авторски 

права. За свалянето на тези филми от 

интернет и безкрайното им гледане у 

дома на телефона, таблета или в огро-

мна компания вече никой няма да ви 

търси отговорност.

„Парижанката”, реж. Чарли Чаплин

„Гръбнакът”, реж. Удуард Сломън

„Татко”, реж. Е. Мейсън Хопър

„Враговете на жените”, реж. Алън 

Кросленд

„Очите на гората”, реж. Ламбърт 

Хилиър

„Горяща младеж”, реж.  Джон Франсис 

Дилън

„Дневникът на Глумов”, реж. Сергей 

Михайлович Айзенщайн

„Съпруг по случайност”, реж. Далас М. 

Фитджералд

„Невероятното пътуване към дома” 

реж. Ралф Инс

„Колелото“, реж. Абел Гланс и Блес 

Сендрар

„Малкият стар Ню Йорк”, реж. Синди 

Олкът

„Изгубена и намерен на остров Саут 

сий”, реж. Раул Уолш

„Главната улица”, реж. Хари Бомонт

„Нашето гостоприемство”, реж. Бъс-

тър Кийтин и Джон Блистън

„Potash and Perlmutter”, реж. Кларънс 

Баджър

„Сигурността след всичко!”, реж. 

Фред Нюмейер и Сам Тейлър

„Скарамуш”, режисьор Рекс Инграм

„Души за продан”, реж. Рупърт Хюз

„Stephen Steps Out”, реж. Джозеф 

Хенабери

„Бернард”, реж. Лари Симон

„Покритият вагон”, реж. Джеймс Круз

„Вечната борба”,реж. Реджиналд 

Баркър

„Момче за всичко”, реж. Робърт Кър

„Парижката света Богородица”, реж. 

Уолъс Уорсли

„Мумията”, реж. Норман Таурог

„Безполезникът”, реж. Алфред Грийн

„Пилигримът”, реж. Чарли Чаплин

„The Shriek of Araby”, реж. Ф. Ричард 

Джоунс

„Десетте Божи заповеди“, реж. Бъс-

тър Кийтън

„Бялата роза”, реж. Дейвид Уорк 

Грифит

„Бялата сестра” реж. Хенри Кинг

„Three Ages”, реж. Бъстър Кийтън и 

Едуард Клайн

„Където започва Северът”, реж. Чес-

тър Франклин

Тези филми са вече общи
От началото на 2019 г. хиляди култови ленти, книги и композиции не са 
обект на авторско право

Кадър от „Дневникът на Глумов“ на великия съветски режисьор Сергей Айзенщайн

Марион Дейвис на плаката за „Малкият стар Ню Йорк“Чарли Чаплин в „Пилигримът“

Плакатът на филма „Три епохи“ на Бъстър Кийтън и Едуард Клайн
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Милано е градът 

за вдъхновение, 

що се отнася до 

мода. Може и да 

не е най-красивият 

италиански град, 

но определено е най-стилният. Ако 

има място, където тенденциите да се 

раждат, то това определено са милан-

ските улици. Те са най-горещата модна 

точка, а модните седмици безспорно са 

събитията на годината.

Дойде време и за зимната доза стил 

и красота. Седмицата на модата в 

Милано винаги е била отправна точка 

за най-добре облечените мъже и жени 

в бранша. Насладихме се на красиви и 

чисти визии, монохромни комбинации 

с ярки аксесоари за акцент и изклю-

чителна мъжка мода. Няма защо да 

се лъжем, италианците са най-добре 

облечените мъже. Сред кадрите, които 

ни направиха най-силно впечатление, 

попадат и няколко прекрасни дами, 

чийто стил нямаше как да не похвалим. 

Те потвърждават и силното модно 

присъствие на животинските щампи, за 

които вече разказахме.

Ако има какво да научим от италиан-

ския стрийт стайл, със сигурност бихме 

структурирали в списък няколко неща. 

Започваме с богатото въображение 

на жителите на Ботуша, които смесват 

материи, текстури, цветове и стилове 

по завиден начин. Преминаваме и през 

безспорната смелост, която модните 

магьосници притежават. Едва ли си 

задават баналния въпрос „какво биха 

казали хората“ и определено слушат 

интуицията си. И още нещо, което не 

бива да пропускаме в никакъв случай – 

италианците успяват да пречупят всяка 

една тенденция през собствената си 

призма. Това е умение, което се при-

добива с времето. Вярваме, че именно 

тези добри примери биха ни вдъхно-

вили и предизвикали да извадим от 

гардеробите си нещо по-различно, по-

необичайно, по-особено. Или пък нещо 

супер бейсик, на което да вдъхнем 

втори живот.

Възможностите са изключително 

много… точно като добре облечените 

хора на следващите кадри. Приятно 

гледане!

Уличен стил от Милано
Седмицата на модата отново вдъхнови всички 
с небрежен, но много изискан маниер на обличане
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2019 година започва с новината 

за първите спортни обувки на 

Nike, които могат да се адапти-

рат към крака на носещия ги и 

дори имат възможност за завързване 

чрез смартфон. Всъщност по-добре е 

да се каже затягане, защото класиче-

ски връзки липсват – обувките разчи-

тат на скрита корда, която се навива 

от специален механизъм в подметката 

на име FitAdapt. Може да се каже, че 

всички започнахме да мечтаем за по-

добен продукт, откакто Майкъл Фокс 

обу подобни обувки във втората серия 

на класиката „Завръщане в бъдещето”. 

Те носеха логото на Nikе, но всъщност 

бяха създадени специално за филма 

и нямаха възможност за нормална 

употреба.

Това обаче амбицира американска-

та компания и тя представи първите 

си обувки с батерия за завързване 

през 2016 година. Това беше моделът 

HyperAdapt 1.0, който се затягаше 

автоматично при поставяне на крака 

в него. Еволюцията на тази разработ-

ка се казва Nike Adapt BB, която ще 

послужи като основа за добавяне на 

подобна функционалност в много 

други от продуктите на Nike. Обувките 

са предназначени за спортистите от 

NBA и са съобразени с техните нужди 

за бърза промяна на затягането по 

време на игра или при почивката.

Това става чрез двата бутона върху 

външните страни на обувките, но 

може да се прави и чрез специалното 

приложение на Nike, което поддър-

жа и промяна на цветовете на LED 

диодите в подметката за известяване 

за заряда на батерията. Компанията 

дори обещава ъпдейти на софтуера на 

обувките, които ще добавят допъл-

нителна функционалност. Всичко 

това има нужда 

от енергия и тя 

се осигурява от 

вградена батерия, 

която стига за 14 

дни на работа. 

Зареждането е 

безжично (чрез 

технологията Qi) и 

отнема около три 

часа. Nike Adapt 

BB ще се продават 

от началото на 

февруари на цена 

$350.

Volkswagen и Ford съобщиха, че от 2022 година започват съвместно 

производство и пускане на пазара на товарни ванове и пикапи като 

част от стратегическо сътрудничество, целящо да намали значително 

разходите им. Двете автомобилни компании продължават разгово-

рите за възможно партньорство в развитието на автономни и електрически 

автомобили и в услугите за мобилност, съобщи в комюнике Volkswagen. Освен 

съвместното развитие на товарни ванове, предназначени за световните пазари, 

Volkswagen и Ford биха могли също така да произвеждат заедно и други превоз-

ни средства според комюникето. Те обаче изключват взаимен обмен на акции. 

Новият съюз се очаква да доведе до значителни икономии от мащаба и да поз-

воли да се увеличи оперативната печалба на двете компании от 2023 година.

Volkswagen и Ford, които създадоха специфичен управителен комитет, обеща-

ха да предоставят повече подробности за партньорството си през следващите 

месеци.

Съюзът им се оформя в момент, когато автомобилната индустрия се впуска в 

надпреварата за развитие на скъпи технологии, които би трябвало да опреде-

лят утрешните начини на транспорт с все още неясни икономически модели. 

Тази несигурност и заложените суми насърчават съюзите: Honda например 

наскоро инвестира във филиала за автономни технологии на General Motors.

АЧО ВЛАДИМИРОВ 
vladimirov@bg-voice.com

Twitter откриха пропуск в 

сигурността, който  пре-

връщал уж защитените 

лични туитове в публич-

ни. Това ставало, когато 

потребителите правят 

някои промени в профилите си. „Всеки, 

който е актуализирал имейл адреса 

си, свързан с профил между ноември 

2014 г. и януари 2019 г., може да има 

съобщения, които са станали публич-

ни. Потребителите на Android, които по 

невнимание са изключили защитата, 

могат да са спокойни, защото сме я 

включили, поне тези, които компания-

та идентифицира“, съобщиха от Twitter. 

Социалната мрежа публикува съобще-

ние за грешката, тъй като не може да 

потвърди точния брой на засегнатите 

профили и иска да достигне до тези, 

които не може да идентифицира чрез 

вътрешно разследване. „Много съжа-

ляваме, че това се случи и провеждаме 

пълен преглед, за да предотвратим 

това да се случи отново”, обяснява ком-

панията. Насърчават се потребителите 

да проверят настройките си за повери-

телност, за да се уверят, че те отразяват 

техните предпочитания. Twitter са 

отстранили грешката на 14 януари и 

ще споделят повече информация, ако 

е достъпна. Всеки, който е използвал 

Twitter чрез устройство на Apple или 

чрез интернет, не е засегнат.

Междувременно YouTube реши да 

премахне от платформата си видeaтa, 

cъдъpжaщи oпacни или eмoциoнaлнo 

cтpecиpaщи нoмepa. Taĸa нapeчe-

нитe пpaнĸoвe нaшyмяxa зapaди 

пpeдизвиĸaтeлcтвaтa, ĸoитo cи oтпpa-

вят пoтpeбитeлитe в мpeжaтa. Чecтo в 

тяx ce cпpeтвa няĸaĸъв нoмep или ce 

зacнeмaт oпacни cцeни. Hяĸoи oбaчe 

зaвъpшвaт c нapaнявaния и cмъpтни 

cлyчaи. Bидeoплaтфopмaтa, ĸoятo e 

пpитeжaниe нa Gооglе, cмятa, чe тaĸивa 

мaтepиaли нямaт мяcтo в нeя. Изглeж-

дa, чe въпpeĸи тoвa, caйтът нe ycпявa 

дa нaлoжи тeзи пpaвилa. Hяĸoи oт 

ĸлипoвeтe cъбиpaт милиoни глeдaния. 

Oт YоuТubе 

ĸaзвaт, чe 

paбoтят 

ycилeнo, зa дa 

eлиминиpaт 

фaĸтopитe, 

ĸoитo cти-

мyлиpaт 

ĸaчвaнeтo 

нa тaĸъв тип 

видea. „Haшaтa пoлитиĸa зaбpaнявa 

cъдъpжaниeтo нa дeйcтвия, ĸoитo 

мoгaт дa дoвeдaт дo нapaнявaнe. B тeзи 

paмĸи дeфиниpaмe ĸaĸвo oзнaчaвaт 

oпacни пpeдизвиĸaтeлcтвa и нoмepa. 

Oтceгa нaтaтъĸ caйтът нямa дa пoз-

вoлявa ĸaчвaнeтo нa мaтepиaли, ĸoитo 

мoгaт дa дoвeдaт дo пoтeнциaлнo 

нapaнявaнe”, зaявиxa oт YоuТubе. 

Oт ĸoмпaниятa oбяcниxa oщe, чe нe 

paзpeшaвaт видea, в ĸoитo дeцaтa ce 

cтpecиpaт oт oпpeдeлeни нoмepa. 

Caйтът вeчe paбoти c дeтcĸи пcиxoлo-

зи, зa дa дoбиe яcнa пpeдcтaвa ĸaĸвo 

мoжe дa oĸaжe нeгaтивнo влияниe 

въpxy дeтcĸoтo cъзнaниe. Например 

видeo, в ĸoeтo дeтe e билo излъгaнo, чe 

poдитeлитe мy ca пoчинaли, e cъбpaлo 

мнoгo глeдaния.

Hoвитe пpaвилa идвaт в oтгoвop 

нa няĸoлĸo cлyчaя нa шeги и ĸacĸaди, 

ĸoитo в нaй-дoбpия cлyчaй ca cepиoзнo 

нepaзyмни, a в нaй-лoшия cмъpтoнoc-

ни. Πpимep зa тaĸaвa cитyaция e, 

ĸoгaтo 20-гoдишнaтa Moнaлизa 

Πepec oт Mинecoтa зacтpeлвa пpия-

тeля cи. Двoйĸaтa ce e нaдявaлa, чe 

eнциĸлoпeдия пoд дpexитe мy щe гo 

пpeдпaзи oт ĸypшyмa и ĸлипът им щe 

нaпpaви ceнзaция в мpeжaтa, нo изxo-

дът e фaтaлeн, a тя пpeĸapвa в зaтвopa 

шecт мeceцa.

Обувките Nike Adapt BB могат 
да се завържат чрез смартфон

Volkswagen и Ford ще правят 
заедно пикапи и товарни ванове

Лични туитове може да 
са публични от години
YouTube забрани опасните клипове

Монализа Перес застреля приятеля си в директно излъчване в YouTube
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CВEТЛИН ЖEЛEВ

Πopeднaтa мoдa във 

фейсбук ce нapичa 

#10уеаrѕСhаllеngе. 

Haдaли e пoдминaлa 

и вac. Moжe би вeчe 

дopи yчacтвaтe? 

Πpeдизвиĸaтeлcтвoтo тoзи път e лecнo. 

Tpябвa дa ĸaчим двe cвoи cнимĸи. Еднa 

oт пpeди 10 гoдини и eднa oт нaши дни.

Зa пo-мaлĸo oт двe ceдмици нaглeд 

бeзoбиднoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo cъбpa 

милиoни пocлeдoвaтeли в цял cвят. C 

вcяĸa минyтa в нeгo ce вĸлючвaт вce 

пoвeчe xopa. Beceлo e, зaбaвнo e, нe 

e имaлo нeщo пoдoбнo дoceгa. Toвa 

ca пpичинитe няĸoй дa ce вĸлючи. Дa 

видим ĸaĸ cмe ce пpoмeнили мoжe дa 

e интepecнo, cтpyвa ни ce вeceлo, нo 

peдицa cпeциaлиcти вeчe aлapмиpaxa, 

чe зaд #10уеаrѕСhаllеngе вcъщнocт 

мoжe дa ce ĸpиe нeщo мнoгo пo-cepиoз-

нo oт пpocтo yбивaнe нa вpeмeтo 

в coциaлнaтa мpeжa. Haй-cмeлитe 

пpeдпoлoжeния ca, чe ĸaчвaнeтo нa 

cнимĸи вcъщнocт e лeceн нaчин зa 

oбyчeниe нa изĸycтвeния интeлeĸт нa 

Fасеbооk, ĸoйтo дa aнaлизиpa нaчинa, 

пo ĸoйтo чoвeшĸитe лицa ce пpoмe-

нят c гoдинитe. Taĸa дaдeн coфтyep би 

пoлyчил oгpoмнa бaзa дaнни oт cнимĸи, 

в ĸoитo дa aнaлизиpa ĸaĸ тoчнo ce 

пpoмeня чoвeĸ c вpeмeтo. Haмиpaнeтo 

им e лecнo. Дocтaтъчнo e дa ce пoтъpcи 

пo ĸлючoви дyми или c xaштaгa 

#10уеаrсhаllеngе и пo тoзи нaчин ce 

дocтигa дo бeзбpoй cнимĸи, ĸoитo ca 

пyблични.

B coциaлнитe мpeжи имa милиapди 

cнимĸи. Ha пpaĸтиĸa oбaчe зa пoчти 

нитo eднa oт тяx дaдeн aлгopитъм нe 

мoжe дa e cигypeн ĸoгa ca нaпpaвeни. 

Ha ĸoлĸo гoдини ca xopaтa нa тяx и 

т.н. Изĸycтвeният интeлeĸт нa фейс-

бук или тaĸъв нa вcяĸa eднa дpyгa 

ĸoмпaния или пpoгpaмиcт, пycнaл 

виpycнoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo, тpyд-

нo мoжe дa нaмepи тoлĸoвa гoлямo 

ĸoличecтвo cнимĸи c виcoĸ пpoцeнт нa 

дocтoвepнocт в дaтaтa нa cъздaвaнeтo. 

Toчнo пopaди тaзи пpичинa мaшин-

нoтo oбyчeниe c вeчe cъщecтвyвa-

щитe cнимĸи нe би билo дocтaтъчнo 

eфeĸтивнo. Ceгa нa пpaĸтиĸa e лecнo 

caмo дa пpocлeдиш xaштaгa, зa дa пoлy-

чиш дocтъп дo мнoжecтвoтo фoтocи.

Дaли дa ĸaчвaмe cвoи cнимĸи и дa 

ce вĸлючим в пpeдизвиĸaтeлcтвoтo? 

Зaщo нe? Щe cтaнeтe чacт oт милиo-

ни xopa, ĸoитo oбyчaвaт „бeзплaтнo“ 

нeчий изĸycтвeн интeлeĸт, зa дa мoжe 

cлeд вpeмe тoй дa paбoти пo-дoбpe. A 

дaли тeзи дaнни щe бъдaт изпoлзвaни 

зa дoбpo или зa злo? Toвa нямa ĸaĸ дa 

знaeм.

Kaĸтo и в мнoгo дpyги пoдoбни cитya-

ции нямa ĸaĸ дa знaeм cъc cигypнocт зa 

ĸaĸвo мoгaт дa ce изпoлзвaт тeзи дaнни 

в бъдeщe – фaнтaзиятa cъc cигypнocт 

мoжe дa cъздaдe мнoгo вapиaнти. 

Πoлициятa, дa peчeм, мoжe дa изпoлзвa 

нayчeнoтo, зa дa paзpaбoти aлгopи-

тъм, c ĸoйтo дa cъcтapявa cнимĸитe 

нa издиpвaни c гoдини xopa. Или пъĸ 

дaннитe мoгaт дa бъдaт пpoдaдeни 

нa ĸoзмeтични ĸoмпaнии, ĸoитo дa 

тapгeтиpaт пo-дoбpe cвoитe ĸлиeнти, нa 

ĸoитo дa пpoдaвaт пpoдyĸтитe cи.

Дaли нe cмe пpeĸaлeнo мнитeлни? 

Aĸo тoвa ce бe cлyчилo пpeди гoдини, 

нaй-вepoятнo нa ниĸoго нямaшe дa 

мy xpyмнe пoдoбнo нeщo. He e тaĸa 

oбaчe, cлeд ĸaтo Fасеbооk зaгyби дocтa 

oт дoвepиeтo в ceбe cи ĸaтo ĸoмпaния 

cлeд peдицaтa cĸaндaли oт пocлeд-

нитe гoдини. Cлeд ĸaтo зa изĸycтвeн 

интeлeĸт вeчe ce гoвopи вce пo-чecтo 

и виждaмe ĸaĸвo мoжe дa пpaви тoй нa 

пpaĸтиĸa. Πpитecнeниeтo ĸaтo чe ли 

cтaвa вce пo-ocнoвaтeлнo. Heпpeмeн-

нo тpябвa дa oтбeлeжим oбaчe, чe 

зa мoмeнтa нямa дaнни нитo eднa 

ĸoмпaния, ocoбeнo Fасеbооk, дa cтoи 

зaд пpeдизвиĸaтeлcтвoтo. Ha пpaĸтиĸa 

тoвa нямa ĸaĸ дa бъдe и дoĸaзaнo зa 

ceгa. Ho e eднa нaпълнo peaлнa въз-

мoжнocт.

Манията #10уеаrѕСhаllеngе
Kaĸвo cтoи зaд „бeзoбиднoтo“ пpeдизвиĸaтeлcтвo зa 10-гoдишни cнимĸи 
във фейсбук
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BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ДЖ. В. ШАМАРИ

Хората са единственият 

жив вид хоминини, 

племе от примати, което 

включва и нашите по-

ниски, но по-набити, по-

силни братовчеди, но и 

вече изчезнали – неандерталците. Тези 

праисторически роднини са се появили 

в Европа, колонизирали са Азия и са 

процъфтявали почти 250,000 години. 

Но само 10,000 години след появата на 

„анатомично съвременните хора” в Ев-

разия след последната ни миграция от 

Африка преди 50,000 години неандер-

талците измрели. Причината за изчезва-

нето остава спорна, но мнозина учени 

смятат, че нашите предшественици са 

се наложили над неандерталците, тъй 

като са били по-умни. Археологически-

те свидетелства разкриват, че ние сме 

имали погребални ритуали, пещерно 

изкуство и инструменти, които били 

по-съвършени от всичко, създадено от 

неандерталците, като това се дължи на 

способността ни да бъдем иновативни. 

„По-добре сме се справяли с разреша-

ването на нови проблеми” – казва проф. 

Фред Кулидж, психолог в Университета 

на Колорадо в Колорадо спрингс.

За жалост няма как да се върнем 

назад във времето, да се срещнем с 

неандерталци и да разберем как са 

мислили. Но нови лабораторни техники 

ни позволяват да направим доскоро 

немислимото –

да пресъздадем ума на 
неандерталците

Дали това няма да е най-добрият ни 

шанс да открием защо Homo sapiens 

е оцелял, а хомо неандерталенсис е 

изчезнал?

Водещата теория защо естественият 

отбор е фаворизирал интелигентността 

е хипотезата за „социалния мозък” – да 

си интелигентен е адаптация за спра-

вяне със сложните взаимоотношения 

при живот в група. Хората например 

всекидневно се срещат със 150-200 

души, докато средната група шимпанзе-

та е от около 50 индивида. „Неандертал-

ците не са можели да образуват групи 

от повече от 20-30 индивида” – казва 

Кулидж. По-големият брой взаимоот-

ношения изисква по-мощен ум, а при 

бозайниците размерът на социалната 

Умът 

на неандерталците
Учените отглеждат „минимозъци”, съдържащи гени 
на изчезналите ни братовчеди
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група е свързан с размера на мозъчната 

кора, нагънатата покривка на мозъч-

ните полукълба, свързана с висшите 

мисловни процеси като език и вземане 

на решения.

По-големите групи подпомагат 

разпространяването на идеите. „Ние 

можем да си сътрудничим, да си 

помагаме и да споделяме технологии 

на недостъпно за други видове ниво 

– казва д-р Алисон Муотри от Калифор-

нийския университет в Сан Диего. – 

Това се дължи отчасти на способността 

ни да комуникираме и да поддържаме 

взаимоотношения, а повечето такива 

способности са се развили в мозъчната 

кора.”

За да разбере повече за мозъците 

на съвременните хора и на неандер-

талците, Муотри отглежда подобни на 

органи структури, съставени от клетки 

от мозъчната кора. Възможно ли е тези 

органоиди или „мини мозъци” да ни 

помогнат да разберем защо хората са 

уникални?

Нова генетика, старо ДНК

Отглеждането на органоиди на 

базата на изчезнали видове е възможно 

заради пробив в няколко технологии: 

генериране на стволови клетки, извли-

чане на ДНК от вкаменили се кости и 

редактиране на гени. Муотри създава 

органоидите чрез процес, който нарича 

„неандертализация”. При него той ре-

дактира гени в човешки клетки, заменя 

една от буквите в ДНК с друга – гене-

тичния вариант на неандерталците – и 

оставя клетките да образуват топченца 

мозъчна тъкан колкото грахче. Гене-

тичният вариант на неандерталците се 

открива чрез сравняване на човешка 

ДНК с неандерталския геном.

Един от първите човешки гени, 

който Муотри редактирал, е NOVA1, 

„главен регулатор”, кодиращ протеин, 

който контролира кога другите гени 

се включват и изключват. Знае се, че 

NOVA1 участва в ранното развитие на 

мозъка, тъй като мутациите му се свърз-

ват с аутизъм и шизофрения. Докато 

органоидите с неандерталския вариант 

на NOVA1 съзряват, те развиват дефекти 

в синаптичните връзки между клетките 

и объркват невралните мрежи. Неан-

дертализираните клетки в органоида 

мигрират така, че накрая се получава 

неочаквана допълнителна гънка, обяс-

нява Муотри.

Някои учени обаче са скептични, че 

органоидите биха могли да ни разкрият 

нещо кой знае какво за изчезналите 

ни братовчеди. „Човешкото поведение, 

като включвам и неандерталците, далеч 

не се определя само от мозъчната кора 

– казва Кулидж и изтъква, че много 

всекидневни дейности като вървене и 

говорене се асоциират с „процедурна-

та памет”. Това обхваща и неосъзнати 

процеси, възникващи в областите под 

мозъчната кора като малкия мозък. Той 

отговаря за координацията на движе-

нията и също има връзка с аутизма.

Муотри признава, че изучаването 

единствено на мозъчната кора поставя 

ограничения, но се надява

да отгледа истински 
минимозък

или „органоид на малък мозък”. „Може 

би в бъдеще ще узнаем как да изградим 

всички участъци на мозъка и как да ги 

сглобим“ – казва той. Редактирането 

само на гена NOVA1 технически води до 

„частично неандертализирани” клетки, 

така че в момента Муотри работи по 

създаването на „напълно неандертали-

зиран” органоид, което изисква замяна 

на ДНК букви в хиляди гени. Ако целта 

е да проникнем в ума на неандерталец, 

защо тогава не създадем и цяло тяло 

чрез клониране?

Клонирането на неандерталец е 

предложено от известния генетик проф. 

Джордж Чърч. Създаването на изцяло 

неандерталски ембрион ще изисква 

усилено генно редактиране, а след това 

зародишът трябва да бъде износен от 

човешка майка. Раждането на здраво 

неандерталско бебе през XXI в. би оз-

начавало възраждане на вида и според 

Грийли етичните последствия ще са 

по-сериозни, тъй като той смята, че 

хората не са достатъчно цивилизовани 

да се отнасят с уважение към клонинги-

те отчасти заради расистките предраз-

съдъци, изразени чрез схващането за 

„глупавия пещерен човек”. „Дори и без 

този образ осъзнаването, че това не е 

напълно човек, ще доведе до дискри-

минация“ – казва той.

Смяна на нагласите
Наскоро гледните точки към наши-

те изчезнали роднини започнаха да 

се променят. Това може да се дължи 

на археологическите находки, които 

показват, че неандерталците са имали 

по-сложна култура, отколкото се пред-

полагаше, но циничното обяснение 

е, че новите нагласи се появиха едва 

когато съвременните европейци от-

криха, че двата вида са се кръстосвали 

в миналото. Днес всеки човек, който не 

е от африкански произход, има около 2 

процента неандерталска ДНК.

Анатомията ни носи следи от 

кръстосването. „Дори и слабият отглас 

от неандерталската ДНК е активен у 

съвременните хора”, казва д-р Карън 

Берман, ръководител на секцията по 

неврални изображения в Националния 

институт по умствено здраве на САЩ. 

През 2017 г. Берман и колегата й д-р 

Майкъл Грегъри провели ядрено-маг-

нитно сканиране на 221 здрави души, 

за да създадат триизмерни модели на 

главите им. Резултатите показали, че хо-

рата с по-голям брой древни генетични 

варианти са с форма на черепа, която 

е по-сходна до тази на изчезналите ни 

братовчеди. Те са били с по-издължени 

черепи в задната част. Ние асоциираме 

размера на мозъка с интелигентността, 

но всъщност мозъкът на неандертал-

ците е бил с 10 процента по-голям от 

нашия.

След разчитането на ДНК от кръвните 

проби на участниците Берман и Грегъ-

ри открили, че хората с повече древни 

генетични варианти имат повече сиво и 

бяло вещество в мозъчната кора (пове-

че мозъчни клетки и свързващи фибри). 

Мозъчната кора била по-нагъната, на-

подобявала „пуканките” на Муотри. Най-

засегнати били областите под задната 

част на черепа – теменният и тилният 

дял, които отговарят за обработване-

то на визуалната и пространствената 

информация. 

Ресурсите на мозъка са ограничени, 

така че отделянето на повече от тях за 

визуалната и пространствената инфор-

мация е на цената на други способно-

сти. Генетичните варианти, които влияят 

на разпределянето на ресурсите, сякаш 

са дали на неандерталците по-добри 

визуални и пространствени умения 

(вероятно за ловуване), понеже те са 

били подложени на екологичен натиск 

да откриват висококалорична храна, за 

да изхранят гладното за енергия тяло в 

студения климат. От друга страна, при 

съвременните хора разпределянето 

на мозъчните ресурси е такова, че сме 

имали по-голяма „мощ” за развиване на 

социални умения, а това е допринесло 

за еволюционния ни успех.
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ЯНА КАСОВА

През последните години 

олимпизмът не е само 

въпрос на чест и слава, 

но материя, свързана с 

огромни финанси. Не-

малко са скандалите, в 

които парите хвърлят черна сянка върху 

идеалите на Пиер дьо Кубертен. Докато 

за някои държави това малко или много 

е очаквано, трябва да признаем, че 

когато става въпрос за Япония, това е 

изненадващо. До Олимпийските игри в 

Токио остават само година и половина, 

а оттам идват тревожни сигнали за об-

щите болки на олимпийското движение 

– недостатъчни средства и съмнения за 

корупция. 

През последните седмици финансо-

вите игри разкриха и не толкова честна 

страна на японците. Президентът на 

местния олимпийски комитет Цунека-

цу Такеда е обвинен в корупция във 

Франция. Още през 2016 г. френската 

прокуратура обяви, че разследва 

случай с превод на над 2 млн. долара 

от Японския олимпийски комитет към 

сингапурска консултантска фирма Black 

Tidings. Плащането е станало по време 

на процедурата по определянето на 

домакина на Летните игри през 2020 г., 

които Токио спечели. Трансакциите са 

били извършени на два етапа, преди и 

след вота за домакин от Международ-

ния олимпийски комитет (МОК).

Такеда беше разпитван от прокура-

турата в Япония през 2017 г. във връзка 

с тези преводи. Тогава плащанията 

бяха определени за законосъобразни. 

Такеда, който е член на Японския олим-

пийски комитет от 1987 г. и е на прези-

дентския пост от 2001 г., сподели, че е 

съдействал на съдия при изслушване в 

Париж, където е казал, че не е бил във-

лечен в подкупи или други незаконни 

дейности. Японецът добави, че ,,никаква 

нова информация“ не се е появила по 

време на изслушването във френската 

столица и смята да „сътрудничи на раз-

следващите, за да изчисти името си“.

Трудности при 
бюджетирането

От друга страна, от Организационния 

комитет на Токио 2020 обявиха наскоро, 

че се опитват да се вместят в бюджета си 

от 12.6 млрд. долара, но признаха, че им 

предстои много работа, за да ограничат 

разходите. 

Първоначално разходите за Олим-

пийските игри в Япония бяха оценени 

на около 734 милиарда йени (7,2 млрд. 

долара). През септември 2016 г. обаче 

специална комисия посочи в свой до-

клад, че има опасност бюджетът да бъде 

надхвърлен четири пъти и да достигне 

до 29.5 млрд. долара. Това мобилизира 

организаторите да работят за ограни-

чаване на разходите. В края на 2016 г. 

обявеният бюджет беше 14 млрд. дола-

ра, като постепенно беше намален до 

12.6 млрд. долара преди година. От него 

местните власти в Токио ще осигурят 

5.6 млрд. долара, а правителството на 

Япония ще даде 1.4 млрд. долара.

За да си помогне с осигуряване на 

финанси за организацията на най-го-

лямото спортно събитие, японското 

правителство въведе нов данък. Всички 

туристи, независимо от националността 

им, при излизане от страната ще бъдат 

таксувани с 1000 йени (около 9 долара). 

Приходите от данъка ще бъдат използ-

вани за развитие на туристическата ин-

фраструктура, нужна за Олимпийските 

игри. Според предварителни изчисле-

ния данъкът за напускане на страната 

ще носи около 50 млрд. йени (около 460 

млн. долара) годишно. Налогът ще бъде 

включен в цената на самолетните или 

круизните билети. По този начин няма 

да е необходимо пътниците да извърш-

ват допълнителни действия. Данъкът не 

важи за деца до 2 г., транзитно премина-

ващи, които ще напуснат Япония до 24 

часа, хора, които подлежат на депорта-

ция, както и пътници, оказали се в стра-

ната поради извънредни обстоятелства, 

като например аварийно кацане. 

В края на миналата година прези-

дентът на МОК Томас Бах посети Токио 

и постави висока оценка на нивото на 

подготовка преди Олимпийските игри. 

Той заяви, че не помни друг дома-

кин, който да е бил толкова напред в 

организацията около две години преди 

събитието. „Вече виждаме, че всички 

предпоставки за успешни Олимпийски 

игри са налице, каза Бах. – Ние наистина 

сме много впечатлени от процеса на 

подготовка, който виждаме тук. Не мога 

да си спомня никой друг олимпийски 

град, който да е бил толкова напреднал 

две години преди Игрите, както е Токио.“ 

Изкуствен интелект 

Когато Игрите са в Япония, то няма 

как да не са наситени с високотехно-

логични иновации. Очаква се това да 

са първите състезания, на които да 

навлезе изкуственият интелект. Техноло-

гичните компании „Интел“ и „Алибаба“ 

разработват технология, която ще следи 

състоянието на спортистите в реално 

време. Двете фирми, които са спонсори 

на МОК, твърдят, че технологията, бази-

рана на изкуствения интелект, ще дава 

биомеханичен анализ на действията на 

спортистите в пет атлетически дисци-

плини. Видеокамери пък ще създават 

3D картина, която впоследствие ще пос-

лужи на треньорите и състезателите за 

подобряване на резултатите. „Алибаба“ 

твърди, че освен да помогне на атлетите 

за по-добро представяне, технологията 

ще подобри и преживяването за зри-

телите, които ще получават „вътрешна 

информация“.

„Някой може да използва реални 

модели на ставащото и да обясни защо 

един атлет е направил нещо, което 

друг не може. Страхотен пример е защо 

Юсейн Болт е толкова бърз. Вижда-

ли сме този въпрос милиард пъти в 

интернет. Защо Болт може да прави 

онова, което другите не са успели, и то 

в спорт, който се практикува от всяко 

дете: бягането? Това е въпрос, на който 

вече можем да започнем да отговаряме 

с повече данни и експерти, които да 

ги обяснят“, каза вицепрезидентът на 

„Интел“ Навийн Рао.

Това ще бъде нещо невиждано, но 

не всички технологии ще бъдат добре 

дошли в Токио. Японското правителство 

забранява използването на дронове 

около съоръженията за Олимпиадата. 

Мярката беше представена като част 

от препоръките за ограничаване на 

терористични атаки по време на Олим-

пийските игри. Забраната важи напълно 

за всички съоръжения, на които ще се 

провеждат Игрите, както и около голе-

мите летища.

Организаторите на Токио 2020 се опа-

сяват и от срив в транспортната мрежа 

по време на Игрите. Тези опасения из-

рази професорът от университета в Чуо 

– Азума Тагучи, който следи проблема. В 

Токио живеят над 38 милиона души, като 

повече от половината използват всеки-

дневно публичен транспорт. В момента 

столицата на Япония използва мак-

сималния капацитет на мрежата, като 

опасенията са, че тя ще бъде допълни-

телно натоварена в пиковите часове по 

време на Игрите. „Има вероятност броят 

на пътуващите да се увеличи 1.5 пъти 

по време на Олимпиадата“, каза Тагучи. 

Най-големи притеснения има около 

най-натоварените станции. Сред тях е 

Шинюку, откъдето всекидневно минават 

3.5 милиона пътници. Едно е сигурно, 

ако има държава, в която такъв проблем 

може да се реши бързо и устойчиво, 

това е Япония.

Бил Гейтс на Игрите по 
здравна тема

Спортното министерство в Япония и 

организаторите на Летните олимпийски 

игри през 2020 г. ще започнат сътруд-

ничество с американския милиардер 

Бил Гейтс. Партньорството е част от 

глобалните цели за устойчиво развитие 

на ООН. Още тази година ще бъде стар-

тирана съвместна програма с акцент 

върху здравеопазването.

„Спортната общност в Япония бързо 

се приближава до вълнуващ момент, в 

който погледите на света ще бъдат насо-

чени върху Токио. Развълнуван съм, че 

използвате възможността да повишите 

осведомеността и да бъдете посланици 

за един по-добър свят“, коментира Гейтс. 

Чрез фондацията си съоснователят 

на „Майкрософт“ често организира 

благотворителни проекти и прояви. 

Сред целите на втория най-богат човек 

в света са да спре световният глад и 

да промени екстремните изменения в 

климата до 2030 г. „Целият свят обича 

спорта и ние трябва да открием как да 

използваме тези невероятни постиже-

ния, за да напомним на хората, че някои 

са изправени пред големи предизвика-

телства“, каза още Гейтс.

Съмнения за корупция в Токио
Япония трудно контролира разходите за Олимпиадата през 2020 
година, но обещава въвеждането на изкуствен интелект на Игрите

Олимпиада 2020 чука на вратата с проблеми и похвали
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Отговор на кръстословицата от миналия брой

Водоравно: Жрец, Рутба, Яка, Леска* Алиса, Арминия, Иск* Аколада, Аплик, Нива* Ака, ООН, 
Паразит* Аба, Деист, Калъф* Она, Горки (Максим), Кураж, Юни* Ариец, Кир, Колит, Драм* Дог, 
Такелаж, Рог* Ген, Нес, Масаж, Балата* Багаж, Нар, Кайанус* Фок, Мащаб, Галоп* Овен, Луи, 
Банан, „Миг”* Дюшек, Делта, Лан, Лико* Риф, Хайка, Винар* Мая, Барка, Боб, Дете* Колба, Ко-
рем, Карго* Гагарка, Барелеф, Квас* Върба, „Калин”, Лив (Егон), Арт* Басма, Ханкс (Том), Монах* 
Ка, Верди (Джузепе), Хамак, Ден* Юда, Релса, Вокал, Жица* Колет, Геран, Жиг* Богатир, Солдо, 
Хавана* Робот, Талпа, Ро* Нагар, Лимфа, Ага, Такт* Мор (Томас), Роса, Пуйол (Карлес), НИСА* 
Талер, Барче, Крокодил

Отвесно: Трак, Бордеро, Юра, Ава, Диорама* ЕЛО, Анион, Кошия, Гъска, Гогол (Николай)* 
Сцила, АЕГ, ВЕФ, Карма, Кабаре* Саки (Ариго), Намек, „Борба”, Ротор* Брада, Меган, Халка, Ве-
лит* Док, САЩ, Дарба, Хелер, Лоб* Фта, Ферит, Жалейка, Карст, Тиса* Бра, Икрам, Булка, Банда, 
Самар* Кампоси, Кан, Ита, „Калки”, Голф* Илот, Кесар, Борис, Велпапе* Аянин, Колар, Корен, 
Хорда* Кик, Кулаж, Гал, Бел, Макао, Айк (Дейвид)* Вая, Париж, Канап, Меломан, Агор* Валат, Ба-
лан, Финал, Ало* Юли, Ръж, Район, Век, ВАК, Жар* Еснаф, Долап, Литак, Животно* Ескиз, Юрган, 
Минерва, Дига, Аид* Вишна, Туника, Гарнец, Никси* Карат, Импас, Гордост, НАСА, Тал (Михаил)*

Момиченцето му хвърля бегъл 
поглед и отговаря:

- Не бой се бе, не виж-
даш ли, че я е*е в г*за.

След 50 г. жената спира 
да я боли главата... ама е 
късно!

В банката:
- Но аз не искам кредит с такава 

висока лихва!
- Вие сте антисемит!

Инспектор от БАБХ, при проверка на 
колбас, открил предишния инспектор...

Отива един диригент на врачка. Тя 

- Киро? Леля ти Мима си тръгва. 

Какво трябва да кажеш?

- Не знам мамо...

- А не си ли чувал аз какво казвам в 

такива случаи!?

- А да! „Най-накрая си тръгна тая 

пача, две тарелки сладки изяде с ка-

фето”

- Жена, като гледам, безсмислено е да 
те бия...

- Скъпи!!! Скъпиии!!! Събуди се!!! Събу-
диии сеее!!!

- Какво става?!?! Три часа през нощта 
е!!!

- Мина ми главата...

Днес страшно изнервих една чи-
новничка зад гише. Оказа се, че имам 
всички необходими документи...

Седят си двама грузинци, пийват 
вино. Наблизо минава погребална 
церемония.

- Кой си е заминал? – пита единият.
- Гиви. Цял живот пиене, пушене, по 

жени…
Продължили да пият. Малко по-късно 

отново минава погребална церемония.
- А сега кой?
- Гоги. Не е пил, не е пушил, само с 

една жена през целия си живот.
- Виждаш ли, само 15 минути разли-

ка...
- Сипвай!

Разговор между учител и родител:
- Госпожо, откъде синът ви е наследил 

тази жажда за знания?
- Знанията - от мен, а жаждата - от 

баща си..

В женски форум:
- Момичета, някоя знае ли кой дизел е 

най-добър? 
- Таа па...?! Мноо ясно, че Вин Дизел, 

ма!

- Тати, ти бил ли си войник или и 
полицай?

- Само войник.
- А после как си станал нормален?

Хубаво е да правиш секс с презерва-
тив. Но още по-хубаво е с жена..

За разлика от главата, стомахът си 
казва, когато е празен.

Майка се кара на сина си:
- Каква снаха си довел - бащата про-

курор, майката съдия, братята полицаи. 
Не рода, ами направо мафия.

Шеф към новоназначената секретар-
ка:

- Не очаквах, че сте толкова мързе-
лива! Поне вдигайте телефона, когато 
звъни!

- Какъв смисъл има да го вдигам, 
шефе? Те само Вас търсят...

Сибир. Адски студ -40. Двама рибари 
ловят риба. Единият с ушанка, другия с 
беизболна шапка и тоя с ушанката пита 
другия:

- А бе как може да стоиш с тая шапка в 
тоя студ, не ти ли е студено?

- А бе студено ми е, ама ония ден, ей 
така, както си ловя риба с ушанката и 
един като теб ме питал - „Искаш ли да 
пием водка” и аз не съм го чул.

Виц в снимка

гледа ръката му и казва:
- Ти си важен човек! С тези ръце уп-

равляваш много хора...Виждам, че с тях 
ще управляваш и ангелския хор на Рая!

- Ееее, - казва скромно той - има вре-
ме до тогава!

- Няма! В понеделник почваш!

Ти ’що не работиш?
- Днес ми е ден за секс!
- Какво ще рече това?
- Eмиии, ебал съм ти и работата...

Душата на габровец, след смъртта 
му, прецака лодкаря на Хадес и сама 
преплува река Стикс...

Млада туристка пита овчар:
- Колко такива прекрасни овчици 

имате?
- Не зная, колкото пъти съм почвал да 

ги броя, все заспивам.

След Битката при Върбишкият 
проход хан Крум разпитва пленения 
Никифор:

- Ти имаш ли братя или сестри?
- Не, защо?
- Ааа, нищо... мислех да си правя 

сервиз...

Мъж се прибира вкъщи, влиза в спал-
нята и заварва съпругата си вързана с 
белезници за кревата, в устата - топка, 
на зърната - щипки, краката вързани, a 
до нея стои любовникът й с камшик и 
кожена маска.

Свръх секретен шпионин от САЩ , му 
писнало и решил да се предаде в Русия. 
Отива в полицията.

-Аз съм свръх секретен агент от САЩ 
и искам да се предам!

-О-о, не тука. Трябва да отидете в КГБ. 
Отива в КГБ при дежурният. Опшка. 
Чака. Идва неговият ред.

-Аз съм свръх секретен агент от САЩ 
и искам да се предам!

-Отидете в 707 кабинет. Отива.
-Аз съм свръх секретен агент от САЩ 

и искам да се предам!
-По суша, по море или по въздух ви 

пратиха?
-По море.
-Отидете в 129 кабинет. Отива.
-Аз съм свръх секретен агент от САЩ 

и искам да се предам!
-С оръжие ли сте или без?
-Без.
-Отидете в 401 кабинет. Отива.
-Аз съм свръх секретен агент от САЩ 

и искам да се предам! Без оръжие, по 
море прехвърлен.

-В група ли сте или сте един?
-Един!!!
-В 976 кабинет отидете.
--Аз съм свръх секретен агент от САЩ 

и искам да се предам! Сам съм, без 
оръжие, по море...

-А мисия имате ли?
-ИМАМ-М!
-Еми бегай си я изпълнявай мисията, 

какво си дошъл тука..

Из CV на счетоводител: „В случай на 
внезапна проверка съм готов да изям 
цялата документация”.

Излизам от магазина, където съм 
пазарувал не повече от 10 минути и 
гледам - катаджия пише акт. Викам му:

- Аре бе пич, от тия празници - криза, 
що се заяждаш.

Той мрачно продължава да пише. 
Викам.

- На времето, с майка ти бяхме гадже-
та бе!.

Онзи ожесточено лепва акта на про-
зореца на колата и захваща да пише нов 
за несменени летни гуми.

- Абе пич, ти скинар ли си! Спри се бе!
Още не е приключил, лепва го на 

прозореца и започва нов за някаква 
пукнатина на прозореца. Това про-
дължава повече от половин час. За 
всяка провокация, той започва нов 
фиш. Кочана му е на привършване! А 
аз продължавам! Не ми дреме. Моята 
кола е отсреща на паркинга. Просто не 
понасям катаджиите

Телефонен разговор между Юлиян 
Вергов и Август Попов:

-Ало, Юли?
-Да?!
-Август е!

- Добър ден! Дошъл съм за изкарване 
на шофьорска книжка.

- Но тук е болница, не автошкола!

- Знам...! Навряха ми я отзад..., но това 
е една дълга история..

Баба казваше : 
- Не ми го хвали щом на книга е уче-

но, а на акъл просто .

- Ела да изпушим по една цигара.
- Не мога, зарежда се !

Представете си госпожо, давят се 
двама мъже. Единият го обичате вие, а 
другият обича вас. Кого ще спасите?

- А те за къв хуй се къпят двамата 
заедно?

При тази липса на пари в България, 
ракията и свирката останаха основно 

средство за разплащане..

Чакалнята пред лекарски кабинет. 5-6 
годишно момиченце си играе с кукли 
Барби и Кен.

Човек в чакалнята забелязва, че както 
играе, изглежда, че Кен работи Барби 
на задна прашка.

Опитвайки се да заглади ситуацията 
някак си, човекът се навежда към моми-
ченцето и тихо й казва:

- Недей така, че Барби ще си има 
малки куклички.

Абе, на тези новите мемори 
матраци, някой знае ли как им се трие меморито?!

Че жена ми се прибира..



РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

OWNER. OPER./ DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
ТЪРСИШ НАЙ-ДОБРИЯ 
ДИСПЕЧ?********** Тел. 847-665-9273 
************ 24/7 Диспеч * Регионална 
работа * Леки товари * Fuel Discounts – 
70 цента на галон 8476659273 №15789

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60193
Малка транспортна компания наби-
ра контрактори за съвместна работа . 
За повече информация търсете Зори 
(224)659-2356. 2246592356 №15791

ЧИСТАЧКИ
Цена US$ , Зипкод 60714
Предлагам работа в удобни за вас дни 
и часови рамки на жени за почистване 
на къщи,апартаменти и други проек-
ти. Необходим е собствен транспорт 
и разбираем английски. 8474476121 
7739710470 №15801

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

ТЪРСЯ РАБОТА В ОФИС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564
Търся работа в 

строителството,автосервиз или офис. 
Отворен за всякакви възможности. 
Досегашен опит над 10г. като Sales 
Manager в международни компании в 
България.Отскоро в САЩ,с документи. 
5716999103 №15783

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

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

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

CDL CLASS A
Цена US$ , Зипкод 60564
Транспортна компания набира шо-
фьори Class A на дълги дистанции в 48 
щата. Изисквания: 14 дни на работа и 2 
години опит на позицията .Предлагаме 
$1500 на седмица и директ депозит. За 
повече информация Васко 6307799945 
№15757

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

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

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

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

CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056
Търся CDL HAZMAT DRIVERS,0.65 цен-
та на миля (пълни и празни) 3000-4000 
мили на седмица, бонус след 6 месе-
ца ($2000) Може и без опит (Обуча-
вам)773-946-3517 №15705

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

CDL DRIVER NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60181
Търся OTR шофьор за Volvo камион 
без log book Looking for CDL driver for 
Volvo,no electronic log book, over the 
road 6309652001 №15711

ОБЩ РАБОТНИК
Цена US$ 10.00, Зипкод 60160
Търся мъж за обща работа без англий-
скик на открито в Melrose Park. Работата 
не е тежка, но трябва да може да вди-
га поне 40 кг понякога. Заплащането е 

между 10-12 долара на час Обадете се 
на 3125179163 №15714

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

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056
Tранспортна фирма намираща се в 
Wood Dale , IL търси да назначи Safety 
manager на пълен работен ден. За пове-
че 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
Търся CDL hazmat drivers ,0.65 цента 
на миля (пълни и празни) 3000-4000 
мили на седмица, бонус след 6 месе-
ца ($2000) Може и без опит (Обуча-
вам)773-946-3517 7739463517 №15705

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

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

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

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 30518
Looking for Owner Operators only.Clean 
driving record. Direct deposit every Friday. 
All 48 states. For details call 4045132422. 
№15605

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

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

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

САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел.: 224-600-1550

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

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

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

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

Local CDL 
class A
Цена US$ 
, Зипкод 
60194
CTG Inc is 
looking for 
a CDL class 
A drivers 
to fi ll up a 
local driving 
positions out of Naperville IL. • $1000 
sign on bonus • Make $65,000 - $85,000 
per year • Be home every night • 45 - 65 
hours a week • No Containers • At least 1 
year verifi able experience • Clean driving 
record. For more info call: 773-789-7236 
№15734
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ПОЧИСТВАНЕ НА ДОМОВЕ
Цена US$ , Зипкод 60008
Почистваща компания търси да назна-
чи жени за почистване на домове.Теле-
фон за контакти 224-425-2197 №15564

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

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

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

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

COAST TO COAST

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

OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод
Транспортна фирма набира owner 
operators за регионални и OTR курсо-
ве. Добро и коректно заплащане. Моля 
обадете 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 
отношение. Лесни за работене ELD’s. 
Моля обадете се на 312 709 7973 за по-
вече информация №15650

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

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

TERMINAL DO TERMINAL
Цена US$ , Зипкод 60016
Набираме шофьори за работа от тер-
минал до терминал. Повечето курсове 
са WEST,SOUTH. Предлагаме коретни 
отношения и възможност за steady кур-
сове. 7737470875 №15517

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60001
Диспечер от България 00359888141155 
№15797

DISPATCH BG
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001
Диспечер с опит търси работа. Нами-
рам се в БългарияFluent in English and 
Russian. +359-876-511-784 или Viber 
№15800

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

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

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171
Гледам деца в моят дом в River 
Grove.Предлагам домашна вкусна 
храна,занимания и следобеден сън.
Информация на телефон 7739712024 
№15697

ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60074
Търся работа като детегледачка. Живея 
в района на Палатайн. За повече инфор-
мация 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

СТАЯ ARLINGTON HEIGHTS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005
Обзаведена стая с отделна баня в 
Arlington Heights, IL. Фитнес, басейн , 
Интернет и отопление са включени в 
наема. Преддпочитам шофьор на ками-
он. За подробна інформация позвьнете 
на тел. 773-672-9954 №15793

СЪКВАРТИРАНТКА
Цена US$ 550.00, Зипкод 60656
Търся съквартирантка. Апартамента 
е 2стаен на първият етаж. Давам под 

наем целият приземен етаж 1стая/ баня 
/ кухня/ хол / паркинг/ утоплние и вода 
в близост до началното училище Дрик-
сен , летището и Розмонд. Тел. за връзка 
773-627-4181 Мариана. С възможност 
за краткосрочен договор. 7736274181 
№15794

ДУПЛЕКС 3 СТ/ 3 БАНИ
Цена US$ 1,600.00, Зипкод 60656
2ст./2бани/ хол и кухня на първият етаж 
и 1ст/ 1 баня/ хол и кухня на призем-
ният етаж в близост до началното учи-
лище Дриксен , летището и Розмонд. 
Идеален за две семейства. Утопление 
и вода са включени консумативи и 2 
външни паркинга . Собственост на аг-
ент. Тел. за връзка 773-627-4181 Мариа-
на 7736274181 №15795

СТАЯ В MT. PROSPECT
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056
Давам стая под наем, в близост до 
обществен транспорт - $400. Вода и 
утопление включени в наема. 847 847 
1370 8478451370 №15798

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕТАЖ ПОД НАЕМ/АДИСЪН

Цена US$ 650, Зипкод 60101
Уютен приземен етаж от къща с голяма 
стая и самостоятелна баня. На етажа 
има отделен вход и перално помеще-
ние. В наема се включват консумативи, 
интернет и едно парко място. Предпо-
читаме жена или двойка. Имаме куче. 
$700-850. +17738292393 №15713

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

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

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

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176
Търся съквартирант/ка за двустаен 
в Шилер 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 + де-
позит, тел: 18473122511 №15631

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

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

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

2 BEDROOM FOR RENT
Цена US$ 1,200.00, Зипкод 60195
Давам под наем $1200 - 2 bedroom 

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

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

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

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

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

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

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

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



with 1.5 bathroom apartment в района 
на Pavilion. Cumberland and Foster Ave. 
На една спирка от летището с Blue line. 
Бърза връзка с I-90 and I-294. Топлото е 
включено в цената на наема. 224-595-
2552 №15458

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

COAST TO COAST

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

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

ИМОТИ 
Търся под наем

SOMEWHERE ELSE

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

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

3СТАИ/3 БАНИ ДУПЛЕКС
Цена US$ 252,000.00, Зипкод 60656
2стаен с 2 бани , хол и кухня на първи-
ят етаж и 1стаен, баня, хол и кухня на 
приземният етаж. С два отделни вхо-
да-приземен и първият етаж. Прекрас-
на инвестиция в близост до началното 
училище Дриксен , летището и Розмонд. 
Собственост на агент. Тел. за връзка 
773-627-4181. №15796

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

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

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

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

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

ИМОТИ ПРОДАВАМ
Цена US$ , Зипкод
OPEN HOUSE: 7421 Chippewa dr, Wonder 

Lake. Sat, Dec 8 · 12pm - 1pm. Къща след 
пълен ремонт. 2 спални, 1 баня. В бли-
зост красиво езеро. САМО $126,900. От-
ворена за посещение на 9-ти декември 
(неделя) от 12 до 13 часа. Тел: 847-854-
8094. 8478548094 №15590

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

SOMEWHERE ELSE

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

ИМОТИ 
Купувам

Chicago + suburbs

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

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

УКРАСА ЗА ПАРТИРА
Цена US$ 0, Зипкод 60016
Разнообразна украса за партита, 
включваща обличане и декорация 
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 дру-
ги.Услугите ни са съобразени с вашите 
идеи и бюджет,за да направят празника 
ви незабравим! 2244339749 №15790

IFTA CLASS
Цена US$ 0.00, Зипкод 60515
Boston Transportation Solutions and 
Dispatch Center 331-551-8787 Monday 
January 28, 6.00 PM - 9.00 PM Tuesday 
January 29, 6.00 PM - 9.00 PM IFTA Class 
- it is a 3 hour workshop where you will 
learn how to compute and fi le IFTA, KY, NY, 
NM yourself. 3315518787 №15799

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

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

ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005
Гледам дечица в моя дом .Живея в 
Arlington Heights , IL.Предлагам до-
машно приготвена храна , ежедневни 
разходки и занимания . Имам опит и 
препоръки . Ако имате нужда от някой 
, който да се грижи за детето ви , моля 
позвънете на тел. 224 253 9524-Милена 
. №15738

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60007
Грижа се за деца в близост до Meacham 
Rd / Nerge Rd. (срещу Wal Mart) на грани-
цата на Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. До-
машно 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

НЮ ЙОРК

ТОМБОЛА ЗА ТЕРМАЖ
Цена US$ 0.00, Зипкод 1505
1. Харесайте страницата на Pretty Lab 
https://prettylab.bg в ФБ (ако не сте го 
направили https://www.facebook.com/
prettylab.bg)! 2. Споделете публикация-
та с играта! 3. Коментирайте с „ УЧАСТ-
ВАМ“! Имената на печелившия ще се 
определят на 31.12.2018г. 0885108502 
№15651

SOMEWHERE ELSE

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

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

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

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

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

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

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

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

ДРУГИ 

Chicago + suburbs

ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074
ЕРУСАЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 
04. 2019. ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА 
НА БИЛЕТА ОТ 300-400лв. ВСЕКИ 
СИ ГО ЗАКУПУВА САМ. МОЖЕ И ДЕ-
РЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИКАГО ДО ЕРУ-
САЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИЯТА Е 
550ДОЛАРА ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО. 
ХОТЕЛ,ЗАКУСКА,АВТОБУС,МУЗЕИ. ЗОРА 
АВРАМОВА 0894 61 70 69 №15765

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

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

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

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

ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ
Цена US$ , Зипкод 60069, Гледам деца в 
моя дом в Buff alo Grove. Почасово или 
целодневно. Тел.: 224-595-0685 №15726
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КОЛИН СТЮАРТ*

Вече познаваме външния 

облик на Марс толкова 

добре, че картата на по-

върхността на планетата 

е по-подробна от тази 

на дъното на океаните 

на Земята. Но планетата е жива заради 

най-дълбоките си пластове, а за тях 

знаем относително малко. Сега обаче 

това ще се промени благодарение 

на мисия, която се планира отдавна. 

Нарича се „Инсайт“ и вече кацна на 

Червената планета близо до роувъра 

„Кюриосити”. Мисията ще засече „пулса” 

на Марс чрез следене на сеизмичната 

активност (марсотресенията) и ще 

запише температурата й, като следи 

топлинния поток под повърхността. 

Това ще ни помогне да разберем как са 

се образували скалистите планети като 

Земята и Марс. На Земята повечето от 

данните са заличени от движението на 

тектоничните плочи в продължение на 

милиарди години.

Марс може би крие тайните как сме 

се появили ние и с „Инсайт“ се надяваме 

да ги намерим. „Марс е перфектното 

място да научим как са се формирали 

земеподобните планети”, казва д-р 

Сюзън Смрекар от лабораторията на 

НАСА за реактивно задвижване, която е 

зам.-ръководител по изследванията на 

мисията. Тя предупреждава, че не бива 

да очакваме поразителни снимки като 

тези от мисиите „Спирит“, „Опортюнити“ 

и „Кюриосити“, тъй като при „Инсайт“ 

учените се вълнуват какво се крие под 

повърхността, а там е равно и скучно.

Тестове, тестове

Един от най-важните инструменти 

на борда е сеизмометърът SEIS, който 

ще долавя и най-леките трептения от 

дълбините на Марс. Д-р Нийл Боулс 

от Оксфордския университет очаква 

с нетърпение „първото категорично 

установено марсотресение”. Един от 

апаратите на „Викинг” през 70-те години 

на миналия век е имал сеизмометър, 

но той не е бил в директен контакт с 

марсианската повърхност – трусовете 

са се усещали през краката на апарата 

и затова е било трудно да се измерят с 

точност. Уредът е бил по-подходящ за 

засичане на страховитите марсиански 

ветрове, а не на подземните вибрации. 

Този път сеизмометърът на „Инсайт“ ще 

бъде в директен контакт с повърхност-

та и ще е покрит с топлинен щит, за да 

бъде предпазен както от вятъра, така и 

от страховитите амплитуди на марси-

анските температури. Той е толкова 

чувствителен, че може да долови ви-

брации с дължина на вълната, по-малка 

от размера на водороден атом. Това 

е повече от достатъчно да се долови 

издайническото туптене при падането 

на метеорити. 

Първите пълни сеизмични данни ще 

потекат към Земята два месеца след 

кацането на сондата. Подобни измер-

вания на земетресенията на нашата 

планета се правят от над 130 години 

и знанията ни за вътрешността й са се 

обогатили значително. „От отразяване-

то и пречупването на вибрациите вътре 

в Земята узнахме много за вътрешната 

й структура“ – обяснява Боулс. – Без 

да сме пътували до сърцевината на 

Земята, ние знаем, че тя представлява 

твърдо желязно ядро, обвито в течно 

външно ядро. Над него е мантията, а 

накрая е кората. „Инсайт“ може да раз-

крие също толкова полезни данни за 

Марс и така ще хвърли светлина върху 

най-съкровената му тайна – какво се е 

случило с магнитното му поле.

Магнитното поле на Земята се 

създава от движението на материала 

в течното външно ядро при въртенето 

на планетата. Има доказателства, че 

някога Марс е имал свое магнитно 

поле, но в момента от него са останали 

само разпръснати участъци на магне-

тизъм. Възможно е това да се дължи на 

размерите на Марс – той е по-малък от 

Земята и няма толкова материал, който 

да оказва

достатъчeн натиск върху 
ядрото

за да го запази течно. Ако то се 

втвърди, вече няма движение и магнит-

ното поле изчезва. Магнитните полета 

предпазват планетите от слънчевия 

вятър – поток от заредени частици, 

изхвърляни от Слънцето. Тъй като Марс 

няма магнитно поле, слънчевият вятър 

е отнесъл частично атмосферата му. 

Надеждите са, че от движението на 

вибрациите вътре в Марс мисията „Ин-

сайт“ ще може да определи дали част 

от ядрото е все още течна. Разбирането 

на връзката между ядрото и магнитното 

поле на Марс е от ключово значение, 

защото, ако започнем редовно да 

изпращаме астронавти там, трябва да 

можем да ги предпазим от свирепата 

слънчева радиация и от радиация-

та от другите звезди в Млечния път. 

„Инсайт“ може да открие освен това 

подземни резервоари с вода, останала 

течна заради издигащата се от ядрото 

температура. Вероятно това са един-

ствените места, където древната вода 

се е запазила в течно състояние. Ако 

животът на Марс се е зародил в отно-

сително близкото минало, може би все 

още съществува в подземните морета. 

Залозите са високи.

* Откъс от книгата му „Как да живе-
ем в Космоса“.

Как е вътре в Марс
Учените се надяват чрез мисията „Инсайт“ да разберат повече за това 
как са се образували скалистите планети
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Самбука е град в 

Сицилия, Ита-

лия, простиращ 

се на върха на 

хълм с изглед към среди-

земноморския остров и 

близките плажове. Сега 

може да си купите къща в 

това великолепно кътче 

за цената на едно еспре-

со – т.е. за 1 евро. Упра-

вата на града премахва 

бюрократичните пречки, 

за да помогне на всеки, 

който се интересува да си 

закупи дом в града. Целта 

е да се съживи местността 

от обезлюдяване, каквато 

е тъжната съдба на много 

селища в Италия. Има 

едно условие обаче – но-

вите собственици трябва 

да се ангажират в рамките 

на 3 години да реставри-

рат избрания от тях дом.

Самбука е известен като 

града на великолепието, 

казва кметът му и добавя, 

че новодомците няма да 

бъдат разочаровани от 

решението си. Градчето 

се намира в природен 

резерват, пълен с история. 

Обграден е от красиви 

плажове, гори, лозя и 

планини. Основан от 

древните гърци, Самбу-

ка по-късно е завладян 

от сарацините, които го 

превръщат в процъфтя-

ващ търговски център. 

Сега е един типичен музей 

на открито, смесица от 

контрастиращи архите-

ктурни стилове: църкви с 

кръгли арабски куполи се 

издигат редом до баро-

кови дворци, украсени 

с усмихнати херувими, 

страховити водоловници, 

извити колони, алего-

рични статуи и гербове. 

Тук лежи арабската душа 

на Сицилия. Повечето 

къщи, които се продават, 

се намират в района на 

Сарацин, лабиринт от кас-

кадни и аркадни каменни 

портали и извиващи се 

тесни улички. Провинция-

та е осеяна с руини от ези-

чески храмове, арабски 

кули и гръцки некропол. 

Двуетажните мавритан-

ски жилища, построени 

с розово-червеникави 

камъни, които светят при 

залез-слънце, разполагат с 

вътрешни дворове, пищни 

палмови градини с пор-

токалови и мандаринови 

дървета, аркадни входове, 

цветни стълби, типични 

сицилиански керемиди 

и тераси с изглед към 

зашеметяващия пейзаж. В 

ясни дни е възможно да се 

види планината Сицилия, 

вулканът Етна и далечният 

остров Пантелерия от те-

расата Белведере, където 

е бил разкошният дворец 

на Ал Забут като „пазител 

на долината”.

Очарованието на Сам-

бука се простира и под 

земята, в „потъналия град“ 

Качиопо, представляващ 

лабиринт от речни кори-

та, дупки и пещери сред 

стари кариери от пясък. 

Освен богатата история 

и култура, които ще ви 

предложи Самбука, тук 

може да се насладите и на 

отлична кухня и велико-

лепно вино, произвеж-

дано по тези земи още от 

древните гърци. А старите 

мелници все още произ-

веждат хляб и макароне-

ни изделия, използвайки 

традиционни методи и 

древни сортове сарацин-

ска пшеница. Управата 

на града се надява, че но-

водошлите ще помогнат 

да се вдъхне нов живот 

на града, да се засили 

местната икономика и да 

се запазят архитектурните 

бижута.

Град в Сицилия пусна 
къщи по 1 евро

В близкото до Бургас село Димчево всяка година разиграват ритуала „Израждане на бебе“ по случай Бабинден

Ден след катастрофата, в която принц 

Филип потроши своя джип „Ленд 

Роувър Фрийлендър”, Бъкингамски-

ят дворец осигури нов подобен за 

нуждите на съпруга на кралицата. Колата е била 

доставена в имота на кралското семейство в 

Сандрингам. Съпругът на кралицата е известен 

със своята страст към продукцията на автомо-

билната промишленост. През последните години 

неговият син – принц Чалрз, на няколко пъти е 

призовавал баща си да се откаже от шофирането. 

Бъкингамският дворец потвърди, че принц Фи-

лип има валидна шофьорска книжка. След като 

станал на 70 г., той редовно, на всеки три години, 

се явявал на прегледи, за да я поднови.

Докараха нов джип за 
принц Филип

Може да сте един от тези пътешестве-

ници, които възнамеряват най-

сетне да наемат жилище в Италия 

от Airbnb и да си починат за две-три 

седмици, защото им се полага. Сега обаче има 

възможност самата платформа за наемане 

на частни домове по света да ви плати, за да 

поживеете три месеца в Италия. И по-конкрет-

но в малкото село Гротоле в областта Пулия. 

Офертата е валидна за предстоящото лято и е за 

четирима души. Тя е съвместен проект с Wonder 

Grottole.

Мястото е малко планинско селце, далеч от 

всякакъв градски шум, и предвижда одобрените 

кандидати да се учат да говорят на италиански 

с местните хора, както и да бъдат обучавани да 

отглеждат плодове и зеленчуци, да правят паста 

и зехтин и да вадят мед от кошерите. В момента 

селото има 300 жители и над 600 празни домове. 

Опасността древното село да се превърне в оби-

тавано само от духове ражда проекта за негово-

то съживяване чрез временното му населване 

с чужденци. Одобрените кандидати ще бъдат 

настанени в традиционна стара къща, ще бъдат 

и домакини на туристи, посещаващи мястото. 

Желаещите да избягат за няколко месеца от град-

ския шум и прах и да поживеят на място с вкусна 

храна и гостоприемни хора могат да кандидат-

стват на Italian Sabbatical. Заявки се приемат до 

17 февруари.

Ела на село в Италия и ще 
ти платим
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Един от най-необичайните хотели в света е „Кралица Елизабет II“. Това е кораб, който е постоянно закотвен на специално създаденото за него 
пристанище „Мина Рашис“ в Дубай. Когато все още е плавал, е бил любимо място за пътуване на Дейвид Боуи и Елизабет Тейлър

Голяма верижна катастрофа стана на 

главен път Е-79 между Враца и Монтана. 

Два тира и два леки автомобила „Ауди” и 

„Рено Клио” са се ударили преди по-мал-

ко от час на баира при село Сумер. Според един 

от шофьорите виновен за катастрофата е друг 

тежкотоварен автомобил с врачанско ремарке, 

който карал пред тях. На влизане във Врачанска 

област въпросният шофьор намалил рязко, за да 

отбие при проститутките. Заради тази мане-

вра обаче идващите зад него два тира се удрят 

последователно, а във втория се блъскат двете 

коли. Когато шофьорът на врачанския камион 

видял какво се е случило, побързал да избяга. 

Единият от потърпевшите тираджии обаче успял 

да снима регистрацията на ремаркето на бегле-

ца. За щастие при инцидента няма пострадали. 

Въпреки че щетите са минимални, участниците 

във верижната катастрофа не могат да продъл-

жат пътя си към София и ще се наложи да изчакат 

на място до пристигане на Пътна помощ.

Един от най-добрите ездачи на бикове в 

света – Мейсън Лоу, загина в трагичен 

инцидент. Нещастният случай стана 

пред зрителите по време на родео в 

Денвър, Колорадо. Бикът успя да изхвърли от 

гърба си ездача. Когато Лоу се надигна от земята, 

животното го ритна със задните си копита в 

гърдите. Мейсън се изправи на крака, направи 

няколко крачки и отново падна, хващайки се 

за гръдния кош. Той бе изнесен от арената на 

носилка.

Лоу се занимаваше професионално с обяз-

дване на бикове от седем години. По време 

на последния сезон той излезе победител при 

70 процента от участията си. Родеото с бик е 

считано за едно от най-опасните. За да стане 

победител, участникът трябва да се задържи на 

гърба на животното осем секунди, привързан за 

въже за него. Професионалната организация на 

ездачите на бикове обединява 1200 членове от 

САЩ, Канада, Мексико, Бразилия, Австралия и 

Нова Зеландия.

Верижна катастрофа заради 
проститутка

Загина един от най-добрите 
ездачи на бикове в света

Cлeд ĸaтo пpe-

минa пpeз cтpoи-

тeлни пpoблeми, 

финaнcoви 

пpeпятcтвия и гpaндиoз-

нo oтĸpивaнe, нoвoтo 

лeтищe нa Иcтaнбyл, ĸoeтo 

дaдe зaявĸa дa бъдe нaй-

гoлямoтo в cвeтa, cĸopo 

щe зapaбoти нa пълни 

oбopoти. Oгpoмнoтo 

cъopъжeниe e мeгaпpoeĸт 

зa 11 милиapдa дoлapa, 

ĸoйтo e нaй-cĸъпият в 

иcтopиятa нa Typция и 

ocoбeн пoвoд зa гopдocт 

нa пpeзидeнтa Peджeп 

Epдoгaн. Зaдaчaтa нa 

гpaмaднaтa aepoгapa e дa 

бъдe ĸлючoв тpaнcпopтeн 

xъб мeждy Eвpoпa, Aзия 

и Aфpиĸa, ĸaтo oщe пpeз 

2019 г. тpябвa дa oбcлyжвa 

90 млн. пътници, а до края 

на проекта пpeз 2028 г. 

капацитетът й ще бъде 

увеличен до 200 млн. път-

ници. Ocвeн чe щe yвeличи 

въздушния трафик над 

България с oĸoлo 20%, 

пoвишaвaйĸи приходите 

от транзитни такси, нoвoтo 

лeтищe e cвъpзaнo и пo 

дpyг нaчин cъc cтpaнaтa: 

тo e изгpaдeнo cъc 

cтъĸлo, paзpaбoтeнo и 

пpoизвeдeнo в Бългapия. 

Πpи изгpaждaнeтo нa 

нoвaтa aepoгapaтa нa 

Иcтaнбyл e изпoлзвaнo 

нaиcтинa мнoгo cтъĸлo 

– oбщo 200,000 ĸв. м 

cтъĸлoпaĸeти (или нaд 

16,000 тoнa cтъĸлo). 44% oт 

oблицoвĸaтa нa лeтищнитe 

фacaди e oт тoзи мaтepиaл: 

c нeгo ca пoĸpити 

вepтиĸaлнитe фacaди нa 

цeнтpaлния пътничecĸи 

тepминaл, тepминaлни-

тe блoĸoвe, ĸyпoлитe, 

ocигypявaщи cвeтлинa 

в cгpaдaтa, pъĸaвитe зa 

oтвeждaнe нa пътницитe 

oт и ĸъм caмoлeтитe и т.н. 

Ocнoвният дocтaвчиĸ e за-

вод „Tpaĸия глac” в Tъpгo-

вищe. Tъй ĸaтo e мнoгo 

шиpoĸ и нe ocoбeнo виcoĸ, 

цeнтpaлният пътничecĸи 

тepминaл paзчитa нa 

ecтecтвeнa cвeтлинa, 

ocигypeнa oт 450 cтъĸлeни 

ĸyпoлa в paзлични фopми, 

чиятo плoщ e нaд 30,000 

ĸв. м.

Най-голямото летище в света е 
построено с българско стъкло

Сн. АП/БТА

Макдоналдс 

зaгyби 

пpaвaтa 

cи въpxy 

тъpгoвcĸaтa мapĸa „Віg 

Мас“ в Eвpoпeйcĸия 

cъюз. Peшeниeтo нa 

бaзиpaнaтa в Иcпaния 

Cлyжбa зa интeлeĸтyaлнa 

coбcтвeнocт дaвa пpaвo 

и нa дpyги ĸoмпaнии дa 

изпoлзвaт нaимeнoвa-

ниeтo. Peгyлaтopът 

пocoчвa, чe „Макдоналдс“ 

нe e дaлa yбeдитeлни 

дoĸaзaтeлcтвa, чe я e 

изпoлзвaлa в пepиoдa oт 

пeт гoдини пpeди 2017 

г., ĸoгaтo cлyчaят e бил 

пoвдигнaт. Peшeниeтo бe 

пpeдocтaвeнo нa меди-

ите oт ĸoнĸypeнтнaтa 

иpлaндcĸa ĸoмпaния 

„Супермак“. Caмaтa тя 

зaявявa, чe ceгa плaниpa 

paзшиpeниe нa дeйнocттa 

cи във Beлиĸoбpитaния 

и континентална Eвpoпa 

блaгoдapeниe нa peшe-

ниeтo. „Супермакс“, ĸoитo 

поискаха oтпaдaнeто нa 

правата върху тъpгoвcĸaтa 

мapĸa, пocoчвaт, чe 

ниĸoгa нe ca пpeдлaгaли 

пpoдyĸт c тoвa имe, нo 

близocттa нa двeтe имeнa 

e пpeчeлo нa eĸcпaнзиятa 

й. Ocнoвaтeлят нa фирмата 

Πaт Maĸдoнa пocoчвa, 

чe тoвa e „гoлямa пoбeдa 

зa бизнeca ĸaтo цялo” 

и щe cпpe пpaĸтиĸaтa 

пo-гoлeмитe ĸoмпaнии 

дa „тopмoзят” пo-мaлĸитe 

c тъpгoвcĸи мapĸи, 

ĸoитo дopи нe пoлзвaт. 

Bъпpeĸи чe „Макдо-

налдс“ ca пpeдocтaвили 

ĸaтo дoĸaзaтeлcтвa, чe 

пpoдaвaт „Віg Мас” в 

Eвpoпa, ĸaтo нaпpимep 

cнимĸи oт eвpoпeйcĸaтa 

интepнeт cтpaницa, 

пocтepи, oпaĸoвĸи 

и дpyги, Cлyжбaтa 

зa интeлeĸтyaлнa 

coбcтвeнocт cмятa, чe тe ca 

нeдocтaтъчни. „He мoжe дa 

бъдe зaĸлючeнo дaли и ĸaĸ 

мoжe дa бъдe нaпpaвeнa 

пopъчĸa”, ĸaĸтo и чe „нямa 

инфopмaция дaли няĸoгa 

e имaлo и eднa пopъчĸa на 

такъв сандвич“.

„Макдоналдс“ зaгyби пpaвaтa cи 
въpxy мapĸaтa „Віg Мас“ в Eвpoпa
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Междуна-

роден 

изследова-

телски екип 

разкри тайна, свързана 

с техника, която била 

използвана през XVII 

век от Рембранд. Това бе 

оповестено от допри-

неслия за изследването 

Европейски синхротрон 

в Гренобъл.

Специалисти от Рейк-

смузеум в Амстердам и 

катедрата по наука за ма-

териалите в университета 

в Делфт откриха ключова 

съставка, използвана от 

холандския майстор на 

четката, за да приложи 

въпросната техника с цел 

да придаде релеф на от-

делни части от картините 

си. „Учени установиха, 

че загадъчната съставка 

е минералът плумбо-

накрит”, се казва в комю-

нике на синхротрона. „Тя 

е открита в съвсем малко 

картини от тази епоха. 

Съдържа се също в проби 

от картини от ХХ век и в 

пигменти, използвани от 

Ван Гог в негова картина.”

Учени разкриха тайна на Рембранд

Бившата кандидатка за Мис Свят Анита Мейзер пак плака в съда. Този път в залата на Върховния касационен. Там тя каза, че била подведена да 
признае убийството на приятеля си, без да е виновна за него

Скандалният 

Динко Вълев от 

Ямбол, който 

стана известен 

като Ловеца на бежанци, 

се сдоби с дъщеря. Риали-

ти героят от „ВИП брадър” 

твърди, че е готов да се 

посвети на семейството 

си, а лошите навици от 

недалечното минало е ос-

тавил зад гърба си. „Много 

съм щастлив, не може да 

се опише с думи!”, сподели 

развълнуваният баща. 

Динко и красивата му 

приятелка Весела са заед-

но от година и половина. 

Запознали се малко след 

участието му в риалити 

шоуто през 2017 г. Тя е 

от София и навремето се 

изявявала като модел. 

Зарязала столицата и 

заживяла в провинцията 

с Вълев, който й обещал, 

че нищо няма да й липсва. 

Ямболията избрал за 

щерка си името Виктория, 

защото е благозвучно 

и в превод от латински 

означава победа. Бебето 

проплакало на 11 януари 

и младия татко се хвали, 

че се родило с перфектни 

мерки. Динко се кълне, че 

бащинството много го е 

променило и се е превър-

нало в приоритет за него. 

„Вече не съм Ловеца на 

бежанци! Простотиите 

останаха в миналото. Нов 

човек съм!”, категоричен е 

Господин, както е истин-

ското му име. 

Някои хора от обкръ-

жението му са скептични, 

че е възможна такава 

рязка промяна у него. 

Преди 2 години бившата 

му приятелка Десислава 

публично се оплака, че е 

била жертва на домашно 

насилие. Според думите 

на момичето Вълев я на-

паднал, защото бил пиян. 

Под въздействието на 

солидно количество алко-

хол той я ударил в кръста, 

заключил я в банята и се 

опитал да отреже част 

от косата й. За да защити 

обвинението си, Десисла-

ва приложи и снимки, на 

които се виждат нараня-

вания и охлузвания по 

тялото й. Динко обаче има 

своя версия за случилото 

си и твърди, че бившата 

му е психично болна. „Тя е 

напълно луда, освен това 

ми изневеряваше! Кой ли 

не спа с нея, докато уж 

ми беше гадже! Страшен 

миндил! Ако видиш, 

че жена ти праща голи 

снимки, разчепена, на 

някакъв дъртак, няма ли 

да й цапнеш два шамара?!”, 

оправда се Вълев, който 

стана известен с проявите 

си на агресия, побоищата 

и гонитбата на мигранти 

по турската граница. 

Точно когато бил най-

силно огорчен от жени-

те, Ловеца на бежанци 

срещнал настоящата си 

половинка Весела. След 

няколко месеца блон-

динката забременяла и 

зарязала целия си живот в 

София, за да се премести 

в Ямбол. Динко Вълев се 

е зарекъл, че занапред 

основната му грижа ще е 

семейният живот и заряз-

ва нощния такъв, безкрай-

ните купони и издевателс-

твата по границите.

Бивша манекенка роди от 
Динко от Ямбол

Засукана бургазлийка, спряна от КАТ, коя-

то дала положителна проба при тест за 

наркотици, обяснила пред униформени-

те, че не е надрусана, а просто правила 

френска любов на приятеля си. „Не съм друсана, 

правих орална любов и поех семенна течност, от 

това е“, заявила Силвия Пеева, която бе задър-

жана на 10 януари около 1,10 ч. след полунощ в 

центъра на морския град. Тя управлявала „Фиат 

Пунто“. Тестът с дрегер отчел наличие на бензо-

диазепини, амфетамин и метамфетамин. „Не съм 

вземала наркотици, просто глътнах“, казала без 

капка притеснение дамата, цитирана от нови-

нарския сайт „Флагман“. Медицински експерт 

потвърди, че е възможно при френска любов да 

се отчетат дози от споменатите вещества. „Но от 

семенната течност дозите никога не са в такива 

високи нива, че да се засекат с дрегер“, твърди 

той.

Спипана от КАТ: Не съм 
надрусана, от френската е

Бу, малкият померан, обявен за най-слад-

кото кученце в света, почина, съобщиха 

неговите собственици. Симпатичното 

четириного имаше над 16 млн. после-

дователи във фейсбук. Бу беше на 12 човешки го-

дини и смъртта му е очаквана. Според неговите 

стопани обаче истинската причина е разбитото 

му сърце. Преди година е починало другарчето 

на Бу – Бъди. „Тогава започнаха и сърдечните 

проблеми на Бу. Сякаш сърцето му се разби, ко-

гато Бъди ни напусна“, разказват стопаните на Бу. 

В официално съобщение на страницата на сим-

патичния померан те написаха: „Скъпи приятели 

на Бу, с най-дълбока тъга искаме да споделим, че 

Бу почина в съня си рано тази сутрин и се при-

съедини към най-добрия си приятел. Знаем, че 

Бъди е първият, който ще го поздрави от другата 

страна на моста на дъгата…“

Най-сладкото кученце на 
света почина от разбито 
сърце
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ЗОРА БОГДАНОВА

Надали има по-комен-

тирана картина в 

света от „Мона Лиза” 

(„Джокондата”) на 

Леонардо да Винчи. 

Тонове хартия са из-

писани за нея. Истински специалисти и 

експерти ментета са коментирали загад-

ките, свързани с този шедьовър – коя е 

жената, позирала на великия художник, 

защо усмивката й е тайнствена, имала ли 

е интимни отношения с майстора, който 

я е увековечил, благородничка ли е или 

представителка на простолюдието и т.н. 

В началото на януари т.г. германски из-

следователи съобщиха, че са разгадали 

още една тайна: къде е насочен погле-

дът на модела, позирал на Леонардо. 

„Ефектът Мона Лиза” (Mona Lisa Eff ect) 

– така наричат илюзията, която възник-

ва, когато гледаме някои портрети. Чес-

то ни се струва, че човекът от картината 

като че ли ни следи с погледа си. Това 

важи най-вече за платното на Леонардо 

„Мона Лиза”. Джокондата прави това 

особено изразително, твърдят мнозина. 

Усещането, че тя не отделя погледа си 

от тези, които са дошли в Лувъра, за да я 

видят, е доста натрапчиво.

Проф. Гернот Хорстман, психолог 

от университета в Билефелд, Герма-

ния, и физикът проф. Себастиан Лот 

от берлинския Институт по приложни 

изследвания опровергават това. В 

статия, публикувана наскоро в научното 

списание i-Perception, те съобщават, 

че портретът на Мона Лиза няма нищо 

общо с едноименния ефект, тъй като 

е невъзможно жената от портрета да 

следи с очи когото и да било от тълпата, 

струпала се около картината. Според 

тях това е заблуждение, самовнушение. 

Германските учени са си направи-

ли труда да изяснят къде е насочен 

погледът на Джокондата. Резултати-

те от експериментите, замислени и 

осъществени от тях, в които участвали 

2000 доброволци, сочат, че тя гледа към 

точка, разположена на разстояние 35.5 

см от нея. Очите й са изкривени вляво 

под ъгъл 15.4 градуса. Обаче на наблю-

дателите, застанали непосредствено 

пред портрета, им се струва, че жената 

ги следи с поглед. Проф. Хорстман 

обяснява: „Ефектът Мона Лиза“, разбира 

се, съществува. Но илюзията възниква, 

когато очите от платното гледат директ-

но напред – т.е. ъгълът е приблизително 

0 градуса.

По думите на германските изследо-

ватели за картината на Леонардо може 

да се даде толеранс 5 градуса. А ъгълът, 

изобразен на картината, е 3 пъти по-го-

лям, т.е. „ефектът Мона Лиза“ при нея не 

се наблюдава. Оказва се, че публиката 

кълве на въдицата на един мит. „Такъв 

ефект щеше да има, ако Джокондата 

гледаше под ъгъл 0-5 градуса”, пояснява 

проф. Лот.

Разгадавайки загадката на погледа, 

двамата учени създават друга загадка: 

какво е имало на разстояние 35.5 см от 

жената, позираща на Леонардо? Кой или 

какво е привлякло вниманието й? Обаче 

на този въпрос отговор няма.

Прословутата усмивка на Джокон-

дата е повод за какви ли не хипотези. 

Някои изследователи дори твърдят, че 

жената, позирала на Леонардо да Винчи, 

изобщо не се усмихва, други смятат, че 

зъбите й са развалени и поради това 

леко разтяга устни, а трети са на мнение, 

че гримасата й е зловеща. 

През XIX в. Стендал отбелязва, че 

след продължително съзерцаване на 

картината се почувствал отпаднал. 

Служители в Лувъра, където е изложено 

най-известното платно на Леонардо, 

разказват, че посетители припадат 

пред него. Звучи невероятно, но някои 

забелязали, че когато в залата, където е 

картината, няма хора, тя потъмнявала. 

Веднага щом се появят посетители, тя 

буквално светвала, ставала по-ярка, а 

усмивката на модела – по-отчетлива. 

Мнозина психолози пък си позволяват 

твърдението, че платното „се държи” 

като вампир – изсмуква жизнената 

енергия на посетителите.

Изследователи от университета на 

Амстердам и техни колеги от универси-

тета на Илинойс използват специална 

компютърна програма, сравняваща чо-

вешки физиономии с човешки емоции, 

съхранявани в специална база данни. 

Резултатът (според тях) е сензационен: 

на лицето на Джокондата са изписани 

крайно противоречиви чувства: 83% 

щастие, 9% отвращение, 6% страх и 2% 

гняв.

Италиански историци пък откриха, 

че ако се взрем в очите на Мона Лиза, 

ще видим набор от букви и цифри. В 

зеницата на дясното око например били 

изписани буквите LV (инициалите на 

Леонардо). А като символи в лявото око 

те сочат буквите СЕ и/или В. В арката на 

моста, който се вижда на заден план, 

според мнозина е изписано числото 72, 

макар че има и други версии – буквата 

L и цифрата 2, съвкупността от букви и 

цифри NMYRT67A и фразата „Но импор-

танте“. Други пък виждат на картината 

числото 149, като четворката е леко 

поизтрита. 

Какво гледат очите на Мона Лиза
Те не следят никого, а са се вперили в нещо, разположено на 35.5 см от нея

Директен поглед към зрителя

Посоката на погледа на Мона Лиза

 Погледът трябва да пада тук, за да се 
наблюдава „ефектът Мона Лиза“

 Мона Лиза гледа с 15.4° 
вдясно от зрителя

Картината трябва да се гледа 
едновременно под 5-градусов ъгъл 
от зрител, за да се получи явлението

„Ефектът Мона Лиза“ е заблудаИзследователите измерили ширината на лицето на Джокондата и после работили с доброволците






