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ОТ РЕДАКТОРА

Помните ли онази къща в Барселона, за 
която писахме преди време – за нея имаше 
подозрения, че Бойко Борисов я е купил на 
една манекенка, а тя може и да му е родила 
дете. Дали имението е на премиера и с какви 
пари е купено едва ли някога ще разберем, 
защото прокуратурата е заета с други по-ва-
жни дела. Като например това новото срещу 
депутата от БСП и бивш журналист Елена 
Йончева за пране на пари или нещо такова.

То започва през лятото на миналата година 
след сигнал на депутати от ГЕРБ, сред които 
и Делян Добрев, в отговор на заканата й 
да продължи да се занимава с публично 
появилите се твърдения, че премиерът 
Бойко Борисов има връзка с купената къща в 
Барселона. По това време Йончева обвиня-
ваше Добрев със серия твърдения по т.нар. 
Кумгейт в Хасково.

Няколко месеца по-късно спецпрокура-
турата твърди, че Йончева е изпрала 333 
000 евро в периода между 13 юни 2012 г. 
и 6 ноември 2014 г., за които е знаела, че 
предварително са източени от Корпоративна 
търговска банка (КТБ) от тогавашния й мажо-
ритарен собственик Цветан Василев.

Обаче аз съм малко объркан. Просто 
защото по това време – 2012-2014 г. – бан-
керът Цветан Василев беше пръв приятел 
на властта. Помня една снимка, на която 
Василев получи приза „Мистър Икономика“ 
лично от тогавашния силов вицепремиер 
Цветан Цветанов (в края на 2011 г.), а през 
2013 г. бе обявен за четвърти път за банкер 
на годината. В този период огромна част 
от държавните институции и фирми имаха 
сметки точно в тази банка.

Спецпрокуратурата твърди, че през 2012 
г. Йончева е получила 333 000 евро, които 
впоследствие е изпрала “в изпълнение на 
решение на организирана престъпна група“, 
ръководена именно от Василев.

Спецпрокуратурата не отрича, че въпрос-
ната сума е преведена на Йончева по банков 
път, а не й е предоставена в брой. Тоест 
преводът би трябвало да е бил проверен 
по Закона за мерките срещу изпирането на 
пари и ако е имало данни, че парите имат 
престъпен произход, държавата е трябвало 
да ги блокира още през 2012 г. Това обаче не 
се е случило.

Как тогава е възможно Йончева да е зна-

ела, че парите са престъпни? Не са ли знаели 
това връчващият наградата Цветан Цветанов, 
шефовете на държавни фирми, министри, 
чийто бюджет е бил в КТБ, и кметове на ГЕРБ, 
които също са съхранявали градските финан-
си в тази банка?

Разбира се, всички знаехме. В България 
всичко се знае. Просто никой не е предпо-
лагал, че банкерът Василев и ДПС депутатът 
Делян Пеевски ще развалят алъш-веришът, а 
скарването им ще доведе до фалита на КТБ. 
Това наистина не изглеждаше възможно – 
такива далавери изглаждат и най-големите 
различия.

Но към днешна дата обвиняема за пране 
на пари е Елена Йончева, а не депутатът 
Делян Пеевски, нито някой от онези, които 
вземаха пари от КТБ в чантички, куфарчета и 
чувалчета. Банкерът Василев пък се укрива 
в Сърбия, но и той е в правото си да не иска 
да бъде единствената изкупителна жертва на 
тази престъпна схема.

Елена Йончева отдавна лази по нервите 
на Борисов. Като майстор на публичното 
говорене той осъзнава силата на Йонче-
ва в телевизионния ефир – тя се ползва с 
огромното доверие на аудиторията като 
безстрашен журналист, посетил най-горещи-
те точки на планетата, говори убедително и 
знае как да проверява и навързва фактите 
в едно разследване и да го поднесе по най-
интересния за зрителя начин. Това вбесява 
Борисов. Знам за случаи, в които е звънял на 
шефове на новини, за да не канят Йончева в 
предаванията си по критични за него теми. 
Едни са се съгласявали, други не. 

Но делото срещу Йончева е поредното 
доказателство, че спецпрокуратурата в Бъл-
гария не е за да наказва престъпници, а за да 
бъде още една политическа бухалка срещу 
критиците на властта. Подозирам обаче, че 
случаят с Йончева ще се окаже необичайно 
непосилен за тях (не че тя, както много други 
от този период, не е осъзнавала, че не е ОК 
толкова лесно да се раздават такива големи 
суми от КТБ).

Хубав уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Спецбухалката на прокуратурата 
срещу Елена Йончева
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Б
ългарин, който има и 

канадско гражданство, бе 

арестуван заради произ-

несена срещу него в САЩ 

присъда от 25 години 

затвор. Около 50-годиш-

ният мъж е бил обект на международно 

издирване и е бил задържан във Вене-

ция преди дни.

Българинът бил арестуван през 

нощта в луксозен хотел, където бил 

отседнал със съпругата си. Апелативен 

съд се очаква да задейства процедурата 

по екстрадирането на задържания към 

САЩ.

Мъжът е бил осъден през миналата 

година от окръжен съд в Ню Йорк по 

обвинения в измама и пране на пари. 

Престъпленията той извършил от 2008 

година до 2015 година.

През 2015 г. мъжът е бил арестуван, 

но след това пуснат под гаранция. Спо-

ред обвинението заедно със съучастни-

ци той е успял посредством различни 

схеми, а също и чрез заплахи, да изма-

ми хиляди американски граждани

Измамите са били за общо 2 милиона 

долара. Парите били изнесени извън 

САЩ посредством международни бан-

кови мрежи.

Мъжът успял да измами хиляди американци чрез различни схеми

Арестуваха българин, осъден за 
измама за $2 млн. в САЩ

Б
ългария е лишила руски бизнес-

мен от българско гражданство. 

Според медийни публикации 

става дума за председателя на 

компанията Yota Сергей Андониев. През 

май 2018 г. той бил лишен от българ-

ското си гражданство заради получена 

информация, че е бил осъден преди 20 г. 

за измама в САЩ.

През последните 10 г. България е пре-

доставила гражданство на 225 чужде-

нци, от които 125 руснаци.

Тази седмица Европейската комисия 

обяви, че в три страни от ЕС – България, 

Кипър и Малта – се прилагат схеми за 

предоставяне на гражданство на инвес-

титори при условия, които не са толкова 

строги, колкото обикновените режими 

за натурализация.

Брюксел предупреди, че предоставя-

нето на гражданство и право на преби-

ваване в ЕС срещу инвестиции може да е 

заплаха за сигурността.

Еврокомисията препоръча на стра-

ните членки да започнат проверки на 

богати инвеститори, които получават 

„златни паспорти и визи” в замяна на 

инвестиции.

В същото време българското прави-

телство обяви, че

прекратява схемата

за предоставяне на гражданство 

срещу инвестиции. Досега бизнесмени, 

вложили над 1 млн. лв. в България, полу-

чаваха право на български паспорти.

Получилите българско гражданство 

срещу инвестиции досега ще запазят 

паспортите си. Това стана ясно от комен-

тар по темата на икономическия минис-

тър Емил Караниколов и зам. правосъд-

ния министър Десислава Ахладова.

Караниколов обясни, че от 2013 

година насам общо 50 са чужденците, 

които са получили български паспорт 

срещу инвестиция между 1 и 2 млн. лв. 

Ахладова допълни, че тези гражданства 

не могат да бъде отнети, защото няма 

законови механизми за това. По думите й 

паспорти са давани на хора от различни 

държави, сред които Пакистан, Египет 

и Русия, но нямало страна, която да се е 

възползвала от преимущество.

Министрът обясни, че отнемането на 

правото на българско гражданство на 

големите инвеститори не е свързано с 

доклада на Брюксел.

„Още миналата година през февруари 

бе създадена междуведомствена работ-

на група, която да анализира даването на 

пребиване у нас, а след това ускорената 

процедура за даване на гражданство 

срещу инвестиции“, каза Караниколов.

България лишила от гражданство руснак заради US присъда
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П
атриотичната коалиция 

на Красимир Карака-

чанов, Волен Сидеров 

и Валери Симеонов 

отново се разтресе, този 

път около бъдещото си 

явяване на европейските избори. Само 

в рамките на няколко дни Каракачанов 

обяви, че не вижда мястото си в Съюза, 

ако той не започне да работи по някои 

патриотични приоритети. Симеонов 

обясни, че престава да говори на лиде-

ра на ВМРО, а Волен Сидеров заговори 

за възможен развод в коалиция.

На фона на разногласията премиерът 

Борисов обяви, че управляващият съюз 

е стабилен и че драмите на „патриотите“ 

не пречат на властта.

Междувременно стана ясно, че сред 

„патриотите“ има напрежение заради 

това, че сегашният евродепутат Ангел 

Джамбазки, зам.-лидер на ВМРО, бе 

издигнат за нов мандат от група инте-

лектуалци.

Валери Симеонов декларира, че евро-

изборите не са от жизненоважно значе-

ние за патриотичната коалиция, защото 

нейната задача е работата в Народното 

събрание и в управлението на страна-

та.  Партията му пък можела да участва 

сама на изборите за евродепутати, било 

въпрос на партийно решение и на чест.

„Няма да сме партньор без собствено 

мнение, който позволява да го блъскат 

като боксов чувал.

Ослушват се заекът, 
хамстерът

„Да ви приличаме на зайци?“, обърна 

се към журналистите Симеонов. С 

„всичко е възможно“ отвърна той на 

въпроса дали е възможно патриотична-

та коалиция да се разпадне.

От ВМРО обаче са категорични, че 

евроизборите са важни за „патриотите“, 

защото са част от общия въпрос за еди-

нодействието и в парламента, и в упра-

влението. „Всички обмисляме всички 

варианти“, обобщи той предизборната 

ситуация за партиите в Съюза.

„Все повече виждам белези на 

разтрогване на брака, дано да е по 

взаимно съгласие“, коментира драмите 

лидерът на „Атака“ Волен Сидеров. На-

ционалистът обясни, че от осем месеца 

поставял въпроса за обща евролиста и 

накрая решил да спре, провокиран от 

слуховете, че той иска да я води.

Лидерът на „Атака“ обясни, че е готов 

да се включи в дебатите за евровота 

с партньорите си, стига Красимир 

Каракачанов и Валери Симеонов да 

заровят томахавките и да започнат да 

преговарят.

Патриоти в криза: Сръдни, а 
може и развод

Възможно е съюзът да се разпадне  
за европейските избори
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Н
яколко български 

абсолвенти по медици-

на получават парична 

награда за отличен успех 

от наследството на д-р 

Андрей Георгиев от САЩ. 

Родолюбивият българин завеща над 1 

млн. долара на Медицинския универси-

тет в София.

Над 400 млади лекари положиха Хипо-

кратовата клетва на специална церемо-

ния в зала 1 на НДК.

От 435 абсолвенти четирима са пълни 

отличници – само дами, за първи път 

сред тях има и чужденка.

Освен наградата „Златен Хипократ” 

за първи път те ще вземат и парична 

награда от 2500 лв. от наследството на 

д-р Георгиев.

За дарението на щедрия българин 

Медицинският университет съобщи 

през октомври миналата година. Сумата 

от 1 037 413 долара бе получена след 

преминаването на законови процедури, 

тъй като Андрей Георгиев е починал 

през 2014 г.

Преди време BG VOICE писа, че родо-

любецът е дарил над 2 млн. долара на 

гимназията в Лом и още половин милион 

долара на общината в града.

Д-р Андрей Георгиев

е роден в София 
през 1921 г.

а  в началото на 50-те години на 

миналия век емигрира в САЩ. Умира на 

93 години на 22 април 2014 г. в дома си в 

Улимингтън, щата Делауеър.

През октомври академичният съвет на 

Медицинския университет обяви наме-

рението си да използва част от средства-

та за парични награди за завършилите с 

пълно отличие студенти.

Част от наследството ще бъде разпре-

делено като награден фонд в размер на 

180 000 лв. за първите три места в кон-

курса за идеен проект за новата Учебно-

административна сграда на Ректората. 

Една от аудиториите в нея ще носи името 

на завещателя д-р Андрей Георгиев.

На фона на родолюбивите дела на д-р 

Георгиев повечето от завършилите сту-

денти по медицина обявиха намерение 

да опитат да потърсят професионална 

реализация зад граница. Процентът им е 

по-висок в сравнение с миналата година. 

Като основни причини посочват по-до-

брото заплащане, по-добрата организа-

ция на здравната система и модерното 

техническо оборудване.

Випуск 2018 очевидно ще бъде ви-

пускът на хирурзите. Най-много млади 

лекари – близо 20%, са посочили тази 

специалност за бъдещото си развитие. 

Следват кардиология, ендокринология и 

вътрешни болести.

Тази година бъдещите медици събраха 

пари и закупиха апарат за детското 

отделение на болницата в Перник. Те 

се надяват тази кауза да се превърне в 

традиция.

Млади медици с награда от 
български емигрант в САЩ

Повечето от завършилите лекари 
ще търсят щастие извън България
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BG ТЕЛЕГРАФ
Половин България в плен на грипа, 

има и жертви
Няколко смъртни случая след грип 

бяха регистрирани от здравни-

те власти. Сред жертвите има 

и петгодишно дете от Благоевград и 

едногодишно бебе от Плевен, а също и 

две жени на средна възраст от Пловдив 

и мъж от Пазарджик.

16 области на страната вече са обявили извънредни мерки заради грипа.

В тях са спрени учебните занятия, женските и детските консултации, свижда-

нията в лечебните заведения, плановите операции и профилактичните имуни-

зации.

Борисов и Путин обсъдиха 
енергетиката

Българският премиер Бойко Борисов 

и руският президент Владимир Путин 

обсъдиха двустранното сътрудничест-

во, в това число и отношенията между двете 

държави в енергийната сфера. Двамата про-

ведоха телефонен разговор в четвъртък.

Премиерът Борисов и президентът Путин подчертаха, че в последните 

години партньорството между България и Русия се активизира, информираха 

от българската правителствена служба. Според съобщението двамата изразили 

желание за по-нататъшно задълбочаване на доброто сътрудничество в редица 

сфери.

Тийнейджър загина заради селфи 
върху лед

15-годишно момче се удави в 

микроязовир край Пловдив за-

ради опит да си направи селфи 

върху замръзналата вода.

Три деца отишли да се пързалят 

по леда, първо върху него стъпило 

загиналото момче. Докато другите 

две били още отвън, то решило да си направи селфи. Започнало да скача върху 

4-сантиметровата ледена кора на 5 метра от брега. Тя обаче се пропукала, отво-

рила се голяма дупка и момчето потънало в нея.

В паниката си едно от другите две момчета позвънило на баба си, която пък 

изпратила мъжа си на помощ. Едва след това бил подаден сигнал на тел. 112.

Елена Йончева с обвинение за пране 
на пари

Соцдепутатката Елена Йончева бе обви-

нена в пране на пари в особено големи 

размери. Според обвинението тя е из-

вършила незаконните действия в качеството 

си на собственик и управител на фирмата „Оф-

роуд“. Тогава Йончева е работила и във фалиралата вече ТВ7. Според спецпро-

куратурата по това време депутатката е извършвала финансови операции със 

средства, присвоени от фалиралата през 2014-а Корпоративна търговска банка.

Елена Йончева категорично отрича вина и твърди, че обвинението е заради 

разкритията й и нейната работа като депутат.

Болница „Лозенец“ вече няма да е 
правителствена

Болница „Лозенец” вече няма да е към 

Министерския съвет, реши на първо 

четене парламентът.  Депутатите приеха 

законодателни промени, с които одо-

бряват трансформирането й в търговско 

дружество, което да бъде прехвърлено 

към Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”.

„Задълженията на болницата са над 30 млн. лв. и ще има проверка на държав-

ната финансова инспекция“, обяви здравният министър Кирил Ананиев. Според 

него, ако скоро „Лозенец” не бъде трансформирана, „може да е късно”.





В
ълна от арктичен въздух 

ще нахлуе в Чикаго и 

средните щати през този 

уикенд и в началото на 

следващата седмица. 

Т.нар. полярен експрес 

(Polar voretx) навлезе в речника ни през 

2014 г., когато донесе рекордно ниски 

температури в региона. Явлението е 

нещо като арктически ураган – комби-

нация от студена въздушна маса, която 

се движи на 11 до 16 км в стратосфе-

рата над Арктика със скорост от около 

170 км/ч. 

Именно тази скорост обикновено го 

държи на едно място над Северния по-

люс, но когато движението му се забави, 

малки парчета се отделят и тръгват на 

юг като маса от ниско налягане, носещи 

брутален студ и вятър.

Този уикенд обаче не е най-лошото, 

което полярният експрес ще донесе – в 

края на следващата седмица температу-

рите ще паднат много под нулата.

Предупреждения за опасни и силни 

зимни ветрове в Чикаго и района са в 

сила от четвъртък вечер и продължават 

за целия петък. В петък термометри-

те ще показват минус 20оС, а заради 

вятъра усещането ще е за минус 26 до 

минус 35оС.

Лек снеговалеж в северните предгра-

дия на Чикаго може да покрие с тънък 

слой oт сантиметър и половина, а в 

южните райони – дори 3 см.

Още по-ниски температури очакват 

Чикаго и през идната седмица.

Прогнозата е за няколко сантиметра 

сняг още в понеделник, а след вторник 

температурите ще паднат до постоян-

ните минус 25оС през нощта. Силните 

студени ветрове ще ни накарат да по-

чувстваме студа като минус 28оС, а през 

нощта ще си е направо минус 37оС.

„Ако можете да останете у дома, оп-

ределено ще е добре. Това са наистина 

опасни температури и ветрове”, казва 

Кевин Донофрио от Националния мете-

орологичен център.

От Националния метеорологичен 

център предупреждават да внимавате 

при всяко излизане навън и да следите 

за признаци на хипотермия и замръз-

ване. При толкова ниски температури 

незащитената кожа може да замръзне 

за около 30 минути.

Междувременно снегът остава сери-

озна причина за притеснение заради 

натрупаните преспи, които ниските 

температури заледиха.  Образуваните 

поледици станаха причина за много 

катастрофи и наранявания.

Заради студа Метра намали скорост-

та, с която се движат влаковете – от 

130 км/ч на 100 км в час. Това ще заба-

ви пътуванията средно с по 10 минути. 

Ако температурите паднат до минус 

25оС, влаковете ще се движат с още 

по-ниска скорост, казват от Метра. 

Освен това локомотивите ще работят 

и през нощта, за да може двигателите 

им да са топли и нищо да не замръзва. 

Снегът и ледът ще бъдат почиствани 

от релсите и от коловозите навреме, 

но от Метра призовават пътниците да 

напускат и да се качват на влаковете 

внимателно.

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Полярният експрес носи -30оС в Чикаго

Б
урните води на Ниагарския 

водопад замръзнаха и глед-

ката е още по-смайваща.

Зимната буря, която 

покри със сняг средния Запад и 

превърна Североизтока във фризер, 

създаде пейзажи като от филма 

„Замръзналото кралство” край 

водопада на границата между САЩ 

и Канада.

Туристите снимат заледените води 

от неделя. Ема Графам каза, че се 

чувства като в замъка на Елза.

„Имаше дори стълби с толкова 

много лед до платформата за на-

блюдения, сякаш Елза току-що беше 

протегнала ръка и го е създала с 

магия като във филма” – каза тя.

Вкочаняващият студ се очаква да 

продължи в североизточните щати 

и през тази седмица. В четвъртък 

сутринта в Нова Англия – в щатите 

Мейн, Масачузетс, Ню Хемпшър, 

Върмонт, Роуд Айлънд и Кънектикът, 

температурите варираха от минус 20 

до минус 30 градуса по Целзий.

Ниагарският водопад замръзна

ПОЛЯРЕН 
ЕКСПРЕС
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US ТЕЛЕГРАФ
Обвиниха болничен служител за 
забременялата жена в кома
Властите в Аризона задържаха мъж, работил като санитар 

в болницата, където жена в кома роди здраво бебе.

37-годишният Нейтън Сътърланд е заподозрян в това, че е изнасилил 

пациентката, която е във вегетативно състояние за последните 14 години в 

Hacienda Skilled Nursing Facility.

Жената роди здраво бебе на 29 декември, след като медицинският персонал 

разбрал, че е бременна. Полицията събра ДНК материал от всички служители 

в медицинското заведение. Според властите ДНК материалът от Сътърланд 

съвпада с този на новороденото.

 Властите казват, че жената в кома не е имала как да се защити или да каже 

какво се случва и че е бременна.

Нейтън Сътърланд е работил в клиниката от 2011 г. насам. Разследването 

продължава.

Дрон спря полетите на летище Нюарк
Летището в американския град Нюарк, 

което обслужва Ню Йорк, временно 

спря да приема пристигащи полети във 

вторник, след като на друго летище наблизо 

бе забелязан дрон.

Около 17,00 ч. местно време федералните 

авиационни власти са получили информа-

ция от два самолета, че са забелязали дрон на височина около 1000 метра над 

близкото летище Тетерборо. Пристигащите на Нюарк полети временно са били 

спрени, а след като дронът изчезнал – възобновени.

По-рано този месец лондонското летище Хийтроу за кратко спря излитащите 

полети заради дрон. Това стана три седмици след като дронове предизвикаха 

транспортен хаос на летище Гетуик.

Забраняват със закон 
излизане на САЩ от НАТО

Камарата на представителите на САЩ одобри закон, 

който забранява на президента Доналд Тръмп да 

извади страната от НАТО.

Законът „За подкрепа на НАТО” бе одобрен с 357 гласа „за” срещу 22 „против”. 

Той предвижда „отклоняване на всякакви опити на президента да напусне 

Алианса и забранява използването на бюджетни средства за осъществяването 

на подобна стъпка”, поясни един от вносителите. Законът подкрепя стремежа 

на страните членки на НАТО да отделят минимум два процента от брутния си 

вътрешен продукт за отбрана и предполага отпускане на значителни средства 

за т. нар. Европейска инициатива за противодействие на руската агресия.

Джон Кери към Тръмп: 
Подайте си оставката!

Бившият държавен секретар Джон Кери призова пре-

зидента Доналд Тръмп да подаде оставка.

Кери не изключи възможността да участва на избо-

рите за държавен глава през 2020 г.

„Вече заявих публично, че не отхвърлям тази възможност, но в момента не 

планирам кампания”, заяви 75-годишният.

В случай, че се кандидатира за президент, Кери ще трябва най-напред да се 

справи с конкуренцията на останалите кандидати от Демократическата партия, 

най-скорошният от които е сенатор Камала Харис. Харис обяви кандидатурата 

си в понеделник.

На въпрос какво би казал на Доналд Тръмп при среща с него, Кери отговори: 

Подайте си оставката!

Москва не пуска обвинения в 
шпионаж Пол Уилан

Московски съд отхвърли молбата да бъде 

освободен под гаранция задържаният 

през миналия месец в Русия по обвине-

ния в шпионаж американец Пол Уилан.

Съдия Дмитрий Пронякин огласи решението в присъствието на 48-годишния 

бивш морски пехотинец, гражданин на няколко държави, който за пръв път се 

появи на обществено място след ареста. Адвокатът на Уилан ще обжалва отказа 

американецът да бъде пуснат под гаранция. Защитникът обясни, че неговият 

довереник наистина е „получил на флашка секретни сведения, но е очаквал да 

получи открита информация с културно предназначение”.
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П
ореден сигнал 

за изливане на 

бетон – този път 

в района на към-

пинг „Арапя” в 

Царево. На ска-

лите срещу плажа в местността 

Дядо-Ильова бахча се изграж-

да вилно селище. Изсечени са 

десетки борови дървета.

Проверка на място установи, 

че тежка строителна техника 

дълбае основи за комуника-

ционна техника, а на мястото 

на изсечените дървета са по-

ставени основите на масивни 

постройки.

Възложител на строежа е 

бургаска фирма, а разреше-

нието, издадено от община 

Царево, е от 15 август 2018 г. 

Оттам обясняват, че първото 

разрешение за строеж върху 

частен терен е още от 2007 г.

От регионалната екоин-

спекция в Бургас съобщиха за 

NOVA, че обектът има всички 

разрешителни, включително 

и становище от Агенцията по 

горите, че теренът не е гора, а 

е урбанизирана територия от 

2007 г.

„Всички документи, които 

са представени в общината, 

са коректни и този строеж 

всъщност отговаря на всички 

законови изисквания. Как 

е станал частен, кога се е 

случило това нещо, трябва да 

питате друг човек”, заяви пред 

NOVA кметът на Царево Георги 

Лапчев.

Сигнали за мащабно строи-

телство на ваканционни сели-

ща и унищожаване на дюни по 

Южното Черноморие заливат 

социалните мрежи. Тези дни 

стана ясно, че бетон се лее и 

в края на Шофьорския плаж 

край Созопол. В четвъртък 

инвеститорите обясниха, че 

строежът бил за укрепване на 

свлачище, а вторият етап ще е 

строителството на ваканцион-

но селище.

По разпореждане на преми-

ера Бойко Борисов началникът 

на Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) 

Иван Несторов ще направи 

спешна проверка по Южното 

Черноморие в петък.

Изсичат борова гора край 
„Арапя“ заради строеж на вили



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

П
осред бял ден млад мъж 

се барикадира в клон на 

банката SunTrust в град-

чето Сърбинг, Флорида, 

в сряда и откри стрелба, 

след което се обади на 

телефон 911. Най-малко 5 души заги-

наха, а властите още търсят конкретен 

мотив. 

Заподозреният, 21-годишният Зефен 

Кзавиер, е в ареста, а срещу него има 

повдигнати пет обвинения за преду-

мишлено убийство. 

Според шефа на полицията в Сър-

бинг, Карл Хогланд, Кзавиер се обадил 

на спешния телефон с думите:  „Застре-

лях петима души.” 

Жертвите му – четири банкови слу-

жителки и клиентка, чиито тела бяха на-

мерени на земята в лобито на банковия 

клон, са с рани в тила. Според доклада 

от инцидента патрони от 9-милиметро-

вия пистолет на нападателя се търкаля-

ли на пода между жертвите. 

Очевидец каза, че когато опитал да 

отвори вратите на банката, те били 

заключени, а на пода лежали хора. 

Виктор Спарк се обърнал и чул зад 

гърба си изстрели. Минути по-късно на 

мястото пристигат полицаи и започват 

преговори със стрелеца. Той отказал 

да се предаде и да допусне властите 

до телата на жертвите. В крайна сметка 

21-годишният мъж се предаде. 

Бащата на заподозрения Джош Кзави-

ер каза, че е съкрушен от случилото се. 

„Съкрушен съм за сина ми и за жертви-

те”, заяви Джош Кзавиер. Той и синът му 

се местят във Флорида преди година 

от Индиана. „Моят син не е възпитан 

на това, той винаги е бил добро дете”, 

казва бащата. Хората, близки до заподо-

зрения, обаче са на друго мнение. 

Бившата приятелка на Зефен Кзавиер 

казва, че той често говорил за това как 

да нарани други хора. Алекс Гърлач 

се опитала да предупреди познати за 

поведението на Кзавиер и за потенци-

алната опасност от това той да обърне 

гнева си в действия. 

В телефонно интервю за WSBT 

бившата приятелка на заподозрения 

казва, че той „винаги е мразил хората 

и е искал всички да умрат”. „Изритаха 

го от училище заради това, че казва-

ше публично, че иска да убие всички 

в клас. Той заплашваше да направи 

това от толкова отдавна”, казва Алекс 

Гърлач. Според момичето никой не об-

ръщал внимание на предупреждения-

та й. „Хората не го вземаха насериозно”, 

казва Алекс. 

„Никога не бих си помислила, че това 

ще се случи”, казва Шарън Спилейн, 

съседка на семейството. „Те изглеждаха 

като нормално семейство, той опре-

делено като нормален мъж.” Спилейн 

сподели, че е в шок от събитията. 

Според властите няма признаци, че 

Кзавиер е планирал да обере банката. 

Няма и връзка между него и жертвите. 

Властите оповестиха имената на три от 

жените, загинали в престрелката: Ана 

Пиньон-Уилямс, на 38 години, Синтия 

Уотсън, на 65 години, и Марисол Лопез, 

на 55 години. Уотсън е била клиент 

на банката, а Лопез и Уилямс са били 

служителки. Имената на другите две 

жертви може да не научим никога. 

Флорида е един от 11-те щата, в които 

има т.нар. Marsy’s Law – закон, който 

позволява на семействата да запазят 

имената на убитите в тайна.

„Това е огромна загуба за нас от 

ръцете на безчувствен престъпник, 

който извърши безсмислено престъп-

ление”, каза началникът на полицията 

в Сърбинг Карл Хогланд на пресконфе-

ренция след престрелката. 

21-годишният Кзавиер е преми-

нал курс за надзирател в затвор. Той 

поиска служебен защитник на първото 

си изслушване в съда в четвъртък. Съ-

дията по делото нареди младия мъж да 

бъде задържан без право на гаранция.

„Той искаше всички да умрат”

Пет жертви на масова стрелба във 
Флорида, все жени

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Заподозреният Зефен Кзавиер преминал курс за надзирател





WORLD ТЕЛЕГРАФ
Тереза Мей твърдо: Brexit продължава

Британската премиерка Тереза Мей 

обяви, че опитите на някои депутати да 

отложат излизането на страната от ЕС, 

използвайки парламентарни процедури, не ре-

шават ключовия въпрос как ще бъде осъщест-

вен Brexit.

„Това, което виждаме, са предложения за 

поправки, които имат за цел да създадат ситуация за удължаване на срока на 

процедурата, но това не решава проблема, винаги ще дойде момент за реше-

ние. А решението си остава същото: (напускане) без споразумение, със споразу-

мение, или без „Брекзит“ изобщо”, каза Мей.

Мексико регистрира рекорден брой 
убийства

Мексико е регистрирало 33 341 

убийства през 2018 г., което е най-

високият брой за страната, откакто 

е започнала да се води тази статистика през 

1997 г.

Предишната 2017 година вече беше отбелязала рекорд с 28 866 убийства.

Според експертите увеличаването на убийствата в Мексико се дължат на 

неефикасността на службите за сигурност. „Армията се оказа парализирана в 

много операции срещу наркотрафика от страх да не бъде обвинена в наруше-

ния на човешки права”, каза Раул Бенитес от Националния автономен универси-

тет на Мексико.

Друга причина за повишеното насилие са войните между наркокартелите и 

други престъпни групировки.

Отвлякоха милиардерска майка в 
Австрия

Мистериозно отвличане вдигна на 

крака над 100 полицаи в Австрия. 

Похитена бе майката на Щефан 

Отрубай, генерален управител на милиар-

дите на фамилията Естерхази. Те са много 

богат благороднически унгарски род, който 

през вековете е един от основните поддръжници на императорската династия 

на Хабсбургите.

Отвличането на 88-годишната жена, която е била на разходка, придружена от 

своята компаньонка, предизвика преследване. Няколко часа по-късно похити-

телите бяха заловени, а жената освободена. Като причина бе посочена фамилна 

разпра, тъй като майката на Отрубай е пристигнала в Австрия въпреки нежела-

нието на останалата част от фамилията Естерхази.

Арестуваха бившия 
шотландски премиер

Бившият премиер на Шотландия Алекс 

Салмънд е арестуван и са му повдиг-

нати обвинения, чието естество не се 

съобщава официално.

„Потвърждаваме, че 64-годишен мъж е арестуван и са му повдигнати об-

винения”, съобщи полицията, без да разкрие името на задържания или други 

подробности преди явяването му пред съда, което се очаква по-късно днес.

Според „Франс прес”, която също се позовава на шотландската полиция, Сал-

мънд е арестуван и подведен под отговорност за сексуален тормоз.

Алекс Салмънд беше премиер от 2007 до 2014 г.

Самолет с известен футболист 
изчезна над Ламанша

Малък самолет, пътуващ от Нант за 

Кардиф, е изчезнал на двайсетина ки-

лометра северно от остров Гърнзи. На 

борда му е бил футболистът Емилиано Сала.

Издирването на самолета, превозващ 

двама души, бе подновявано на няколко пъти, 

но в крайна сметка бе окончателно преуста-

новено.

Сала наскоро премина от отбора на Нант в 

този на Кардиф.
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Б
орбата с тра-

фика на деца, 

организираната 

престъпност и 

тероризма в САЩ 

се оказа в патова 

ситуация. Причината е, че 

Федералното бюро за разслед-

ване (ФБР) е сред сериозните 

потърпевши от продължава-

щото вече пет седмици час-

тично спиране на работата на 

американското правителство.

Доклад с истории за загубе-

ни информатори, недоволни 

агенти и забуксували акции 

беше представен от Асоциаци-

ята на агентите на ФБР.

Според президента на 

групата Томас О’Конър фи-

нансовите ресурси, които са 

предвидени за осигуряване на 

оперативната работа на ФБР, в 

момента са разтегнати в най-

различни посоки и намаляват 

с всеки изминал ден.

Всичко това е причинено 

от конфликта между прези-

дента на САЩ Доналд Тръмп 

и Конгреса. Конгресмените 

отказват да отпуснат на Тръмп 

исканите от него 5 милиарда 

долара за започване на рабо-

тата по изграждане на стена 

на границата с Мексико. От 

своя страна президентът бави 

подписването на бюджета на 

правителството, което води до 

това хиляди държавни служи-

тели да не получават заплати-

те си. Сред тях – и служители 

на ФБР.

Така както личи, частичното 

спиране на правителството 

вече застрашава и вътрешната 

сигурност на Щатите.

В доклада на Асоциацията са 

събрани цитати от анонимни 

агенти на ФБР, които посочват 

как частичното спиране на 

правителството се отразява 

негативно на работата им.

Един от тях обяснява как са 

загубили няколко източни-

ка, които в продължение на 

месеци и години са работили, 

за да проникнат в съмнителни 

групировки. На тези източни-

ци вече няма как да се плаща 

и те не желаят да рискуват, с 

което ФБР губи услугите им 

„завинаги”.

А именно източниците са 

един от важните канали за 

получаване на информация в 

областта на тероризма, нар-

котрафика, организираната 

престъпност, незаконната про-

дажба на оръжия и др.

Блокирана е работата и по 

разследването на MS-13 – 

улична банда с необичайно 

агресивни методи на дейст-

вие, която на всичкото отгоре 

е и публичен противник на 

президента Доналд Тръмп. 

По случая се работи вече 3 

години и това е довело до 

повдигане на 23 обвинения 

за рекет, убийства и пране на 

пари. Липсата на финансиране 

на ФБР обаче е блокирала по-

нататъшното разследване.

Агент, който работи по 

случая, обяснява, че вече 

втори месец в екипа няма нито 

един човек, който да говори 

испански, което е от основно 

значение за комуникацията с 

испаноговорeщите информа-

тори.

Стигнало се е до абсурд-

ната ситуация да се прави 

групов телефонен разговор с 

информатор и човек от друг 

ФБР екип, който да служи като 

преводач.

Блокирането на финансите 

може да доведе и до отлив на 

млади таланти от Бюрото. Друг 

от агентите, цитирани в докла-

да, обяснява, че е разговарял 

с някои от по-младите си 

колеги. Те коментират, че ако 

сегашната ситуация продъл-

жи още, ще потърсят работа 

другаде.

В същото време проблем 

се оказва и подборът на нови 

кадри. Заради липсата на 

финанси най-талантливите 

сред тях могат да се откажат 

от идеята да работят във ФБР, 

което ще остави като опция за 

бъдещи служители тези с не 

толкова голям потенциал.

Докладът посочва и още 

случаи, при които служители 

на ФБР имат нужда от хартия, 

криминалистични материали 

и дори гуми за автомобили, 

но нямат пари, за да закупят 

такива.

Разказите в 72-страничния 

доклад са анонимни, за да се 

предпазят агентите от възмож-

ни негативни последици от 

разпространение на имената 

им.

ФБР от своя страна отказва 

да коментира анонимните 

реплики и се разграничи от 

доклада. В официално съобще-

ние на Бюрото се посочва, че 

той е дело на неправителстве-

ната Асоциация на агентите 

на ФБР, но не е „публикуван от 

самото ФБР”.

Американското Минис-

терство на правосъдието, в 

чийто обхват е и Бюрото, е 

сред засегнатите от частич-

ното спиране на работата на 

правителството. В това число 

попадат също Държавният 

департамент, министерствата 

на транспорта, земеделието 

и вътрешните работи. Зара-

ди липсата на финансиране 

е застрашена работата и на 

федералните съдилища в САЩ.

На почти 5000 души, рабо-

тещи във ФБР, е било казано 

да си останат в домовете и 

да не ходят на работа, дока-

то частичното спиране на 

работата на правителството 

продължава. Сред тях са не 

само поддържащ персонал, но 

и анализатори на получената 

информация.

В края на тази седмица 

всички 35 000 служители на 

Бюрото би трябвало да полу-

чат заплати, но това вероятно 

няма да се случи за втори 

пореден месец.

Още на 10 януари асоци-

ацията и представили на 

офисите на ФБР из страната 

събраха подписка, в която 

предупредиха, че частичното 

спиране на правителството ще 

създаде финансови проблеми 

за агентите. В един момент те 

няма да могат да минават през 

рутинните финансови провер-

ки, нужни за да им се осигури 

определено ниво на достъп.

Целта на проверките е да не 

стане така, че агент с големи 

задължения, който следова-

телно е податлив на корупция, 

да получи достъп до по-важна 

информация.

А с всеки следващ ден, в 

който няма решение на казуса, 

рискът от подобни случаи се 

увеличава.

Shutdown: ФБР вече не може да 
плаща на информаторите си
Анонимни агенти разказват за проблемите  
заради неработещото правителство

Д
оналд Тръмп призна поражение пред 

председателя на Камарата на предста-

вителите в Конгреса Нанси Пелоси в 

сряда вечерта, като обяви в twitter, че 

ще отложи изнасянето на годишната си реч 

„За състоянието на Съюза”, докато не приклю-

чи продължаващата вече повече от месец 

частична парализа на държавната админи-

страция.

Тръмп заяви това, след като Пелоси му отка-

за достъп до залата на Камарата за произна-

сянето на речта, докато администрацията не 

възобнови изцяло работата си.

В два туита президентът написа, че не търси 

друго място за речта си, защото „никое друго 

място не може да се сравни с историята, тра-

дицията и значението на залата на Камарата”.

Малко преди това Тръмп беше заявил в раз-

говор с журналисти, че ще намери „алтерна-

тивно място” за изнасяне на речта „За състоя-

нието на Съюза”, в която президентът излага 

вижданията си за положението в страната и 

обявява насоките за действие на администра-

цията си. 

Засега обаче няма ясен път към излизане от 

ситуацията с неработещото правителство. Два 

законопроекта за изход пропаднаха в Сената, 

а демократите пишат план за укрепване и 

модернизация на охраната на границата с 5,7 

милиарда долара – колкото иска Тръмп, но без 

цент за стена с Мексико.

Тръмп клекна на Пелоси за речта 
“За състоянието на Съюза”



З
дравейте, скъпи приятели и 

читатели! От днес започвам 

серия от статии, които ще 

имат за цел да ви запознаят 

с финансовите правила и 

терминология, която всеки 

от нас може да намери за полезна, кога-

то става въпрос за финансовата система 

в Америка. Ще се постарая винаги да 

избирам концепти и термини, които да 

са практически приложими в нашия 

живот, а не да ви давам информация, 

която само да ни пълни главите с нови 

неща, които реално са неизползваеми в 

живота ни.

Днешната тема, която искам да засег-

на, е едно от най-важните финансови 

закони, които трябва да знаем – “Прави-

лото на 72”.

“Правилото на 72” е най-важният 

закон, който банките използват, когато 

калкулират лихвите по заемите, които 

отдават на потребителите си и в същото 

време е нещото, за което никога не го-

ворят пред техните клиенти. Банковите 

системи нямат интерес техните клиенти 

да знаят и да помнят това правило, 

защото това би

отворило очите

на много от хората и те не биха 

държали по-голямата част от парите 

си в банките при ниските лихви, които 

спестовните акаунти гарантират.

Как точно работи „Правилото на 72“?

Както вече споменах, това важно фи-

нансово правило се използва от всички 

банкери при отдаването на заеми или 

при инвестирането на пари с цел печал-

ба – било то в стоковата борса или при 

даването на заем на клиент на банката.

Формулата е следната – вземаме 72 

(който е константата, постоянна вели-

чина във формулата) и я разделяме на 

лихвата, която ще получим на пари-

те, които сме инвестирали в дадена 

инвестиция, това ще ни даде времето 

(в години), което ще отнеме да удвоим 

инвестираната сума.

Нека погледнем таблицата, която 

обяснява това правило на парите, за да 

добием реална представа как работи в 

действителност.

Ако приемем, че вземаме 1.5% лихва 

на $10,000 инвестирани от нас, то ще 

ни отнеме 48 години да удвоим парите 

си в тази сметка. Как пресметнахме 

това? Много е простичко, както казахме 

преди малко, вземаме 72 и го делим 

на 1.5 (процента, който получаваме на 

дадената инвестиция), така ще намерим 

номера 48, който представя годините, 

които ще изминат, докато начално 

инвестираните $10,000 се удвоят на 

$20,000, без да влагаме допълнителни 

пари към тях, а удвояването идва само 

като резултат от лихвата.

По същата формула можем да кал-

кулираме и останалите примери – при 

3% лихва парите ни се удвояват след 24 

години.

при 6% лихва – след 12 
години

при 12% лихва – всеки 6 години.

Знаейки вече тази формула, ние 

можем да преценим какво да очакваме 

от различни инвестиционни възмож-

ности. Нека не забравяме обаче, че 

всяка инвестиция крие своите рискове 

и невинаги ще върви само нагоре, а по-

някога ще има и спадове. Обикновено 

колкото по-голям е очакваният процент 

на възвръщаемост, толкова по-дълбока 

е амплитудата при инвестицията, която 

представя нейните спадове и покачва-

ния и следователно риска от загуба в 

даден етап.

Надявам се информацията, която ви 

представих днес, да ви бъде полезна 

и ако е така, моля споделете я с хора, 

които мислите, че ще се възползват по 

най-добрия начин от нея.

Това е от мен за днес. Ако има-

те въпроси или се интересувате от 

различните аспекти на финансовата 

част от живота, можете да си запази-

те час за консултация на директния 

ми телефон – (224) 522-2413 или на 

електронната ми поща – Coach_Angel@

MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 

които четете, са зададени от клиенти, с 

които съм работил по време на консул-

тации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате! :)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 11-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

Това е най-важният закон на банките при лихвите по заемите

Защо е важно да знаем 
„Правилото на 72“?

Във времена 
на исторически 
ниски лихвени 

проценти, е 
особено важно 

да започнеш 
да инвестираш 

рано.

Сложна лихва
Правило на 72

Това са няколко лихвени процента за сравнение – както се вижда, 
несъществено увеличение на лихвения процент, има значителна роля върху 
времето за удвояване на инвестицията.
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Б
ългария започва мащабна 

реформа с т.нар. бонови 

книжки. Правителството 

призовава всеки, който 

има акции от масовата 

приватизация, да се 

поинтересува от тях. В противен случай 

те отново ще станат собственост на 

държавата.

Боновите книжки бяха част от про-

цеса на масовата приватизация през 

1996 година. Тогава всеки пълнолетен 

получи възможност да придобие акции 

или бонове.

23 години по-късно равносметката 

изглежда така: над 2 милиона българи 

имат бонови книжки. Общата им стой-

ност е между 2 и 3 млрд. лева.

Голяма част от тях обаче са т.нар.

спящи акции

т.е. никой не ги търси. Сега държавата 

предлага реформа. През първата една 

година само ще се обяснява. След това 

хората трябва да решат какво да правят 

– да продават, да прехвърлят и т.н.

Много от българите са забравили 

за книжките си, а други дори са ги 

изгубили и огромна част не се интере-

суват какво се случва с техните дялове. 

В същото време компании, които са 

създадени на базата на такива дяло-

ве, работят и раздават дивиденти. Но 

когато дивидентът не бъде потърсен в 

срок от 5 години, той се връща обратно 

в компанията.

„Ние сме длъжни да помогнем на 

хората, които не са информирани и 

притежават вече 20 години бонове от 

масовата приватизация, да намерят 

информация и да получат дивидента, 

на който имат право, ако има такъв, без 

да срещат пречки в това.” Така обясни 

целта на предложената за обществено 

обсъждане концепция за решаване на 

проблемите с боновете от масовата 

приватизация управителят на Централ-

ния депозитар Васил Големански.

Той обясни, че в Съвета за развитие 

на капиталови пазари е имало дискусия 

по различни елементи от тази концеп-

ция. Състояли са се и срещи с експерти, 

инициирани от Министерството на 

финансите, резултатите от тях са наме-

рили отражение в тази концепция за 

справяне с дълго отлагания проблем.

Информационната кампания, която 

ще е основата на обсъжданата концеп-

ция, е

закъсняла с 20 години

Това мнение застъпи Радослава 

Масларска, председател на УС на 

Българската асоциация на лицензира-

ните инвестиционни посредници. Тя 

допълни, че на времето 

на хората никой не е 

обяснил за какво са им 

тези приватизацион-

ни бонове и как да се 

възползват от тях.

Новината за събуж-

дането на „заспалите“ 

бонови книжки породи 

коментари, че това е 

вариант за нова нацио-

нализация на частна 

собственост. Маслар-

ска обаче призова да 

се акцентира върху 

същността на концеп-

цията, предложена за 

обсъждане.

„Да не започваме от 

края на концепцията, а 

да погледнем нейните 

части. Хората е добре 

да знаят, че може би имат дивидент, 

който може би работи като банков 

депозит. 30% от публичните компании, 

които са раздали дивидент, са основани 

със собственост от масовата привати-

зация, а той трябва да бъде потърсен в 

срок от 5 години”, каза още Масларска.

Големански поясни, че след като мине 

общественото обсъждане и се натрупат 

мнения, ще бъде определено и дефини-

рано какво е спяща акция, а след това 

ще последват и законодателни проме-

ни, за да се решат въпросите.

Масовата приватизация от 1996 г. 

мина под мотото „Предприятия за мили-

арди, създадени с общ труд, ще сменят 

собствениците си”.

Идеята днес е всеки собственик на 

акции да ги прехвърли към избран от 

него инвеститор в рамките на една 

година. Ако не го направи, „спящите“ 

книжа автоматично ще отидат в специ-

ално създаден фонд.

Собствеността като дял във фонда 

ще се пази 5 години. Но ако и след това 

собственикът не си ги потърси, парите 

му ще се национализират и ще отидат в 

Сребърния фонд.

„Дори хартията да е изгоряла, да е 

изчезнала, да не могат да я намерят в 

гардероба, ако хората дори имат само 

спомен, че са участвали в масовата 

приватизация, могат да проверят дали 

те нещо притежават”, обясни брокерът 

Димитър Георгиев.

Събуждане на „заспалите“ 
бонови книжки

България започва реформа за акциите 
от масовата приватизация
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О
снованата от българ-

ката д-р Ружа Игнатова 

OneCoin e „фалшива 

криптовалута”, привляк-

ла „около 4 млрд. дола-

ра глобално от жертви”. 

Това гласи твърдението на прокурори 

в САЩ по делото срещу американския 

адвокат Марк Скот. Той беше арестуван 

през миналата есен и обвинен в пране 

на около 400 млн. долара постъпления 

от „престъпната схема” между 2016 и 

2018 г.

Проблемите на Ружа Игнатова със 

съдебните власти започват преди три-

четири години най-напред в Германия, 

където разпространението на уайнкой-

ни е забранено. В схемата на 38-годиш-

ната българка с германски паспорт 

участва и майка й. Предполага се, че те 

са успели

да измамят около 3 
милиона души

които закупили обучителни пакети 

за криптовалутата  „ОneCoin”. След това 

придобили и самата криптовалута.

По искане на германската страна, 

специализираната прокуратура, ДАНС и 

ГДБОП проведоха преди година в Бълга-

рия акция, при която са иззети сървъри, 

ползвани за „OneCoin” и са разпитани 50 

души.

„OneCoin“ се развива по подобие на 

мултилевъл маркетинг през платформа 

за „виртуална валута”. Борсата за добив 

Това става ясно от дело срещу адвоката Марк Скот за 
пране на пари по престъпната схема

Прокурори в САЩ: OneCoin на 

д-р Ружа е пирамида за $4 млрд.
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на монети не е публична, за да започне 

потребителят да „копае”, трябва да плати 

входна такса. Такси се събират и за „па-

кети” с обучителни курсове за привли-

чане на нови клиенти на „OneCoin“.

В първото изслушване по делото в 

САЩ срещу адвоката Марк Скот обвине-

нието очертава само в най-общи линии 

разкритията си. Те само загатват с какво 

разполагат прокурорите, като обаче 

до голяма степен съвпадат с тезите 

на критиците на „OneCoin“. Още при 

информацията за ареста на адвоката 

от „OneCoin“ коментираха, че компа-

нията „не е имала и към момента няма 

отношения с г-н Марк Скот”. „Постъпле-

нията на „OneCoin“ не са генерирани от 

мултилевъл маркетинг дейност. В този 

ред на мисли постоянното сравняване 

на „OneCoin“ със схеми „Понци“ от за-

конова гледна точка не е коректно и не 

отговаря на действителността”, се казва 

още в позицията.

Според прокурорите ролята на 

обвиняемия в тази схема е била, че той 

като правоспособен адвокат заедно с 

други лица е създавал хедж фондове 

със сметки на Каймановите острови и в 

Ирландия, като през тях са изпирани по-

стъпления от криптовалутната измамна 

схема.

„Това е хибридна „Понци“ пирамидал-

на схема. Фалшива криптовалута, която, 

доколкото нашето разследване е преце-

нило, няма истински блокчейн и повече-

то инвеститори не са имали възможност 

да върнат парите си, след като веднъж 

са ги вложили в тези монети. Има

елемент на „Понци схема“

просто доколкото са плащани коми-

сиони на промотиращите я с цел да се 

набират повече жертви”, обяснява про-

курор Джулиета Лазаро пред съдията.

По нейните думи след изпирането на 

парите повечето от сумите са изпраща-

ни обратно на основателите на схемата. 

„За тази цел той е лъгал пред банки и 

администратори, като е давал грешна 

информация откъде идват парите. Както 

сме изложили в писмото си, той е твър-

дял, че парите постъпват в хедж фондо-

вете от група европейски семейства и 

компании, които той познава от години”, 

казва тя, като уточнява, че разследва-

нето е показало, че те идват само от 

постъпления от измамната схема.

Отделно според обвинението Скот 

е превел и около 15.5 млн. долара по 

свои собствени сметки, като тези пари 

са използвани за покупка на имоти, 

луксозни превозни средства, часовни-

ци и др. Той е разполагал с множество 

сметки – лични и на фирми, където е 

посочен като единствен управител, като 

покрай ареста му са запорирани 25 от 

тях в САЩ и в чужбина. Също така са 

конфискувани яхта и Porsche.

От делото става ясно още, че при 

обиска на дома на Скот са иззети обем-

ни доказателства – както хартиени, така 

и електронни. Прокурорите разполагат 

с банкови и финансови разпечатки, 

мейли, административни и регистърни 

документи, телефонни записи, разго-

вори по електронна поща и WhatsApp, 

GPS данни и промоционални материали 

за криптовалутата. „Регистрирахме си 

сметка в криптовалутната схема под 

прикритие, така че имаме материали и 

оттам”, разказва Лазаро.

Има вероятност да има и още много 

данни, тъй като са

иззети 17 телефона, 6 
лаптопа

два iPad-а, три карти и пет флашки. 

Според нея преглеждането на всич-

ки доказателства отнема време, като 

процедурата се забавя и поради това, 

че Скот е адвокат и съответно трябва 

да съблюдава правилата, защитаващи 

личната информация на клиенти.

Поради тази причина все още проку-

рорите не разполагат с всички матери-

али, като част от тях се преглеждат от 

отделен екип. Все пак имало данни, че 

той може да е бил и официален защит-

ник на един от съучастниците си.

На базата на всичко това се иска по-

стоянното задържане на Скот. Прокуро-

рите виждат силни мотиви да се укрие, 

предвид че за извършеното деяние го 

грози тежка присъда заради големия 

размер на изпраната сума. „Имаме и 

доказателства за мейл комуникация 

със съучастниците за дейността му тук. 

Така че обвиняемият има силни мотиви 

да избяга и всъщност съучастниците му 

може да са в положение да му съдейст-

ват за това. Разследването показа, че 

един от съучастниците най-вероятно 

е избягал в юрисдикция, където няма 

договор за екстрадиция със САЩ”, ко-

ментира Лазаро.

От думите й не се разбира за кого 

се говори и дали става въпрос за Ружа 

Игнатова. Самата тя не се е появявала 

публично от повече от година, като 

оттогава често по промоционални 

събития на „OneCoin“ се появява и брат 

й Константин Игнатов. До края на 2017 

г. семейството имаше и преки връзки 

с българските компании, обслужва-

щи „OneCoin“, в чието управление и 

собственост влизаше майката на Ружа 

– Веска Игнатов. Тази връзка също беше 

прекъсната и сега част от компаниите 

са прехвърлени на младежи без друга 

корпоративна история, а друга част, 

които притежават

централата на „OneCoin“

и още няколко имота в София, бяха 

прехвърлени на дружество на финан-

систа Емил Хърсев, който твърди, че в 

тях той представлява неназован клиент. 

Според публикации в тайландски медии 

след ареста на Скот едно от някога 

водещите лица около криптовалута-

та - Себастиан Грийнуд, е задържан в 

Банкок и екстрадиран в САЩ. Засега 

няма информация повдигнати ли са му 

обвинения и какви точно.

Междувременно в структурата на 

българските дружества около „OneCoin“ 

отново има промени в собствеността. 

В края на миналата година притежател 

на основното дружество „Уан нетуърк 

сървисес” и още няколко, както и техен 

управител става неизвестният Ангел 

Бояджиев. Преди това в началото на 

2018 г. се беше стигнала до куриозната 

ситуация, в която цялата структура ня-

маше собственик – няколко ЕООД-та се 

притежаваха едно друго в кръг. Според 

данните в Търговския регистър Боя-

джиев купува едно от тях – „Артефикс 

Европа”, на 7 декември 2018 г. срещу 

100 лв. Така той се оказва собственик по 

веригата надолу.

Р
ужа Игнатова е родена на 

30 май 1980 г. Живяла е в 

Плевен и София до 10-го-

дишна възраст, след което 

родителите й се местят в Германия. 

Игнатова има германско граждан-

ство, завършва право и икономика. 

Твърди, че е защитила докторантура 

в Оксфорд.

Между 2009 и 2011 г. e била уп-

равител на „Си Ес Ай Еф файненшъл 

сървисиз”, собственост на инвести-

ционния фонд CSIF.

През 2012 г. Ружа Игнатова и баща 

й Пламен са замесени в скандал 

около германското металургично 

предприятие Gusswerk Waltenhofen 

в Бавария. Пламен Игнатов, който 

е бивш изпълнителен директор на 

завода, е проверяван заради фалита 

на компанията и заради съмнения в 

източване на средства.

Междувременно Ружа Игнатова се 

„завръща” в България с нов бизнес 

и репутация. През декември 2014 г. 

Игнатова е обявена за „Бизнесдама 

на годината” – конкурс, организиран 

от Евгени Минчев в хотел „Шера-

тон”. Започва да изкупува серия от 

луксозни имоти в центъра на София. 

Сред тях са ресторант „Крим” на ул. 

„Славянска”, сграда на площад „Сла-

вейков”, къщата на Димитър Моллов 

пред Народното събрание и др.

Коя е Ружа Игнатова
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С
ам на 10 000 километра 

от дома, с 10 часа разли-

ка и далеч от семейство, 

приятели, близки и 

всичко, с което си свик-

нал. 19-годишният Иван 

Алипиев знае какво е това. Той е един 

от младите българи, избрали да следват 

по пътя на спортните си мечти, без да се 

спират пред нищо, макар да са на цял 

един океан разстояние от Родината.

Иван е на 19 години и играе баскет-

бол от малък. Или по-точно от първи 

клас, когато баща му, също бивш баскет-

болист, го вкарва в залата. В момента

двуметровият гард

живее, тренира и учи в Лос Андже-

лис, където е част от първодивизион-

ния Loyola Marymount. В Калифорния 

софиянецът трупа умения и знания под 

ръководството на Майк Дънлап – тре-

ньор с богат опит както в колежанското 

първенство, така и в НБА, където има 

един сезон начело на Шарлът Бобкетс 

и още два като помощник в „Денвър 

Нъгетс“.

Макар още да е тийнейджър, Али-

пиев има немалък брой постижения 

на сметката си както отборни, така и 

индивидуални. През 2017 година той 

попадна в идеалната петица на Дивизия 

“Б” на ЕвроБаскет при 18-годишните 

юноши, а освен това стана трети топре-

ализатор на първенството с 20.5 точки 

средно на мач.

Юношата на баскетболния клуб БУБА 

в момента е носител на наградата за 

най-добър млад играч в България. При-

зът дойде, след като спечели отличието 

“Рачо Колев – едно сърце, една игра”. 

Освен за БУБА е играл още и за „Левски 

2014“ и „Академик“ (София).

“Започнах да тренирам баскетбол, 

когато бях на 7-годишна възраст, след 

като баща ми ме накара да направя 

първата си тренировка. Естествено, аз 

се дърпах много, но в крайна сметка ми 

хареса много и както се вижда – вече 

12 години се занимавам с това”, връща 

лентата назад Иван.

Той е завършил Френската гимназия 

в София, преди да отлети за далечна 

Калифорния.

“Разбрах, че нещата са сериозни, 

през 2015 година, когато бях избран за 

“Най-полезен играч” на Държавното 

първенство в зала “Триадица”. След 

дълго възстановяване от контузия това 

бе перфектният начин

да осъзная, че имам 
бъдеще

свързано с играта”, разказва днес 

Алипиев.

Как се стигна до заминаването за 

Съединените щати?

Най-често играчите от Европа са 

забелязвани от американски скаути 

по време на европейските първенства 

всяко лято. Младият българин отчита, 

че интерес към него има още от 2017 

година, когато тепърва се готви за 12-и 

клас. Представянето му на ЕвроБаскет 

в Естония обаче е достатъчно впечат-

ляващо, че да се стигне до оферти от 

университети от Щатите още в този 

момент.

“Причината да замина за САЩ е Евро-

пейското в Естония през 2017 година, 

което ме “постави” на картата за млади 

и проспериращи играчи”, категоричен е 

Иван днес.

Тогава много скаути, мениджъри и 

треньори, включително и тези на Лойо-

ла, се свързаха с мен.

„Имах още много предложения, но 

прецених, че това на сегашния ми уни-

верситет е най-доброто за мен. Честно 

казано, ако преди две-три години някой 

ми беше казал, че ще замина за САЩ 

да играя в Лос Анджелис и че ще бъда 

на нивото, на което съм, щях да му се 

изсмея в лицето“, казва с усмивка на 

лицето гардът днес.

Иван Алипиев сбъдна 
американската си мечта
Младият българин е част от първодивизионния Loyola Marymount в LA
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Р
азказът „Кръв от къртица” 

на българската писателка 

Здравка Евтимова, преве-

ден на английски под загла-

вието Blood, беше включен 

в учебник по литература 

за 8-и клас в САЩ. В него са и произ-

ведения на автори като Рей Бредбъри, 

Айзък Азимов, Едгар Алън По и Хауърд 

Лъвкрафт.

Учебникът е разделен на 6 части, като 

в него са попаднали 11 разказа. „Кръв 

от къртица” на Здравка Евтимова е 

поместен във втората част на учебника, 

която е със заглавие „Тръпката, която 

изпитваме при изживяване на нещо 

страшно”. Другият разказ в тази част е 

„Аутсайдерът” на Хауърд Лъвкрафт.

Целта на учебника е чрез литера-

турни произведения учениците от 8-и 

клас да обогатят своя речник, знанията 

си за езика и за езиковите явления. 

Да придобият умения да се изказват и 

пишат самостоятелно по зададена тема. 

Да придобият основни познания за сю-

жет и неговото изграждане в различни 

прозаични творби, както и да бъдат 

способни да обосновават мненията си 

върху литературните произведения.

Здравка Евтимова е родена през 

1959 г. в Перник. Завършила е англий-

ска филология във Великотърновския 

университет „Св. св. Кирил и Методий”. 

Специализира художествен превод в 

Сейнт Луис, САЩ.

Здравка Евтимова е автор на над

90 кратки разказа, 
публикувани в 32 страни
През 2015 г. разказът й „Кръв от 

къртица”, който сега ще учат учениците 

в Америка, беше включен и в учебни-

ците по английски език за гимназиал-

ния курс в Дания. През 2017 г. същият 

разказ беше публикуван в антология 

на САЩ с препоръчани материали за 

обучение в гимназиите в САЩ.

Разказът „Seldom” („Рядко”) на 

Здравка Евтимова беше включен в 

антологията „Best European Fiction 2015” 

(„Най-добра европейска проза – 2015 

г.”) на издателство  Dalkey Archive Press, 

САЩ,  2015 г.

Разказът на писателката „Твоят ред е” 

е един от десетте наградени в све-

товния конкурс за къс разказ на тема 

„Утопия 2005” в град Нант, Франция. Той 

е включен в антологията „Утопия 2005 – 

Десет писатели от цял свят”.

Разказът й „Васил” е един от десетте 

творби, спечелили в конкурса за къс 

разказ от цял свят на радио BBC, Лон-

дон, за 2005 г.

Здравка Евтимова е и автор на рома-

ните „В студената ти сянка, лейди”, „На 

две крачки от мен”, „Линди”, „За теб, за 

мен”, „Четвъртък”.

Има

публикувани шест книги в 
САЩ

три във Великобритания, две в 

Италия и Македония, една в Китай и 

Сърбия.

Превела е над 25 романа от англий-

ски, американски и канадски автори. 

Превежда произведения на български 

писатели на английски език.

Носител е на множество национални 

и международни награди.

През 2016 г. романът й „Една и съща 

река” беше отличен с наградата „Роман 

на годината” за 2015 г. на фонд „13 века 

България”. Последната й книга е също 

роман – „Зелените очи на вятъра”.

Здравка има три деца, за които казва, 

че са нейният безценен капитал.

„Обичам да има малки деца около 

мене и много се надявам всяко от трите 

ми деца да има по три. Вярвам, че в 

децата е щастието. Те, разбира се, изис-

кват много грижи и внимание, защото 

са толкова уязвими“, споделя преди 

време успешната българска писателка.

Тя съжалява, че не е родила четири 

деца. „Никога охолството не е било цел 

за мене. По-скоро разбирам богатство-

то така – сърцето да е пълно и къщата 

ми да е пълна с дечица. Случвало се е 

да ги обличам от втора употреба. Но 

израснаха добри хора“, допълва тя.

А когато не пише, Здравка Евтимова 

обича да плува. Събота и неделя пък 

е на... полето. „Имам градина близо до 

Перник. Поливам, пресаждам и окопа-

вам дървета, и всичко, което е необхо-

димо“, споделя българката.

В 8-и клас ще обогатяват 
речника си с Blood на Здравка 
Евтимова

С Бредбъри и Алън По: Български 
писател в учебниците в САЩ
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Б
ългарско момиче отново с 

успех на световната модна 

сцена. 21-годишната Иве-

лина Чоева украси корица 

на модната библия VOGUE. 

Българският топмодел бе 

избрана да е лице на най-популярното 

списание за мода в света при специ-

алното януарско издание на модната 

библия в Украйна.

12-те кадъра за ексклузивната фото-

сесия са били реализирани в Париж, 

в студио Deux Choses Lune. Главен 

фотограф е световноизвестният Лукас 

Пуковец в екип с криейтив директор 

Соня Кваша и стилист Джули Пелипас. 

Концепцията на фотосесията е изклю-

чително изчистена, а основен акцент в 

нея са бижутата от последните колек-

ции на

престижни брандове като 
Bvlgari

Chopard и Cartie. Ивелина се зани-

мава с мода от 2011 година. След като 

завършва Езиковата гимназия в гр. Ха-

сково, продължава образованието си в 

престижния университет UEL в Лондон, 

където изучава специалност „Бизнес и 

маркетинг” с насока в модния бизнес. 

Снимала е за световноизвестни бран-

дове и е участвала в кампании на Fendi, 

Loreal, Max Factor, Tresseme, Samsung и 

много други. Успоредно с това родната 

красавица е заснела впечатляващи 

едиториали за модни списания като 

Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и Glamour.

Пътувала е за модни ангажименти 

в Милано, Истанбул, Париж, Лондон, 

Банкок, Дубай и Ню Йорк.

Ивелина притежава невероятна 

харизма и уникално излъчване, които 

са ключът към нейния успех. Именно 

това впечатлява и международния екип 

на VOGUE, които я избират за корицата 

на специалното издание на модната 

библия. „Модата за мен е призвание. 

Красотата да изразиш и пресъздадеш 

копнежите и мечтите на умовете в мод-

ната индустрия както пред камера, така 

и да седиш редом до тях, за да измис-

ляте как да позиционирате и развиете 

определен бранд на пазара. Мога смело 

да кажа, че съм видяла доста от кухнята 

на модната индустрия”, споделя амби-

циозната красавица.

В момента Ивелина работи в Лондон 

като маркетинг специалист за два све-

товноизвестни модни бранда. Благот-

ворителността също не й е чужда, а 

скоро предстои да представи новите си 

проекти и в България.

“Като по-малка имах много различни 

мечти. От балерина до космонавт. Спом-

ням си, че ходих на уроци по астроно-

мия и много силно исках да излетя

с космически кораб в 
Космоса

и да последвам стъпките на Валенти-

на Терешкова”, споделя Ивелина.

На 14 г. Ивелина Чоева се различава-

ла доста от своите връстници заради 

високия си ръст. Майка й я записала в 

модна агенция и така започнала карие-

рата на българката.

След фотосесия в британската 

столица главната редакторка на Vogue 

забелязва Ивелина и по-късно идва 

предложението да се снима за януар-

ския брой на списанието в Украйна. 

Цялата сесия продължава 9 часа. За 

списанието тя позира само по бижута, и 

то изключително скъпи.

“Нямаше място за гафове, всичко 

беше много добре организирано и 

вървеше по план график до минутата”, 

разказва Ивелина.

Тя снима само по бижута, а голотата 

не я притеснява.

„Голотата не ме притеснява, ако е в 

допустимите граници и естетически 

издържана. Никога не бих взела учас-

тие в нещо пошло, което не съвпада с 

моите разбирания за красота или ме 

кара да се чувствам неудобно”, призна-

ва българката. И допълва, че челното 

място в специалното издание на VOGUE 

е нейната най-голяма победа в света 

на модата. Но не мисли да спре дотук, 

защото има още много цели.

Главната редакторка на модната  
библия я избрала за специално изданиe

Ивелина – една българка на 
корицата на VOGUE
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П
редседателят 

на венецуел-

ския парламент 

Хуан Гуайдо се 

самообяви за 

временен прези-

дент и положи клетва, а минути 

по-късно получи признание от 

Съединените щати и поне десет 

американски държави, сред 

които всички големи в Южна 

Америка. Подкрепа дойде и от 

ЕС и Турция.

Управляващите в Каракас 

нарекоха случващото се опит 

за преврат и намеса в делата на 

Венецуела с цел създаване на 

„марионетно правителство”, а 

президентът Николас Мадуро 

обяви, че страната му скъсва 

отношения със Съединените 

щати.

Русия застана зад Мадуро, 

както и армията на Венецуела. 

Москва призова Вашингтон да 

се въздържа от военна намеса 

в Каракас. Напрежението се по-

качи и след като Мадуро обяви, 

че ще затвори посолството на 

Венецуела в САЩ, а Америка 

поиска извънредно заседание 

на Съвета за сигурност заради 

кризата във Венецуела.

Това стана часове след насро-

чената „масова мобилизация” за-

ради бунта на няколко десетки 

военни във Венецуела на фона 

на опита на доминирания от 

опозицията парламент

да отстрани 
Мадуро

чийто избор смята за нелеги-

тимен. Мадуро започна новия си 

мандат на 10 януари в услови-

ята на продължаваща години 

икономическа криза в страната и 

рекордна хиперинфлация.

„Официално се заклевам да 

изпълнявам правомощията на 

президент на Венецуела”, заяви 

самият временен президент на 

митинг на опозицията във вене-

цуелската столица. Това стана, 

след като хиляди хора излязоха 

по улиците на Каракас и други 

градове, за да искат отстранява-

не на правителството на Мадуро.

Гуайдо увери привържениците 

си, че е готов да свали Мадуро с 

помощта на армията, ако това е 

възможно.

Кой е Гуайдо?

“Това е едно хлапе, което си 

играе на политика”, казва за него 

Николас Мадуро. Тридесет и пет 

годишният Гуайдо обаче се пре-

върна за броени дни в лицето на 

венецуелската опозиция и успя 

отново да мобилизира проти-

вниците на президента, които 

напоследък бяха разделени и 

отслабени.

Напълно неизвестният висок, 

слаб и със спокоен глас Гуайдо 

стана на 5 януари най-младият 

председател на парламента.

През последните години пре-

дходните фигури на опозицията, 

които набраха популярност, като 

Леополдо Лопес, Енрике Кап-

рилес и Фреди Гевара, в крайна 

сметка изчезнаха от политиче-

ската сцена. Лопес бе задържан, 

а след това поставен под дома-

шен арест, Каприлес бе лишен 

от граждански права, а Гевара 

потърси убежище в посолството 

на Чили в Каракас.

След като влезе в ролята на

лидерът на 
опозицията

този висок мъж с матов тен, 

който досега нямаше навика да 

говори много, бързо излезе на 

светло и придоби политическа 

тежест. При изпълнението на 

функциите си като председател 

на парламента, който е единстве-

ната контролирана от опозици-

ята институция, индустриалният 

инженер от скромен произход се 

ползва с подкрепата на генерал-

ния секретар на Организацията 

на американските държави Луис 

Алмагро (който го определя като 

„временно изпълняващ длъж-

ността президент), на Съедине-

ните щати и на Бразилия, която 

вече е под управлението на 

крайнодесния президент Жаир 

Болсонаро.

В неделя кадрите от арестува-

нето на Гуайдо от венецуелските 

разузнавателни служби при 

зрелищна операция насред ма-

гистрала, когато той отиваше на 

политическо събитие, обиколиха 

света. Час по-късно той беше 

освободен.

Два дни по-късно вицепре-

зидентът на САЩ Майк Пенс се 

обади на Гуайдо, за да подчертае 

„смелото му лидерство” и да из-

рази „твърдата подкрепа” на Съе-

динените щати за Националното 

събрание на Венецуела, което те 

смятат за „единствената легитим-

на и демократична институция в 

страната”.

Хуан Гуайдо множи акциите 

срещу чавистката власт (по 

името на бившия президент Уго 

Чавес): обещание за

„амнистия” за 
военните

приели да се присъединят 

към опозицията, предложение 

за правителство на прехода и 

официална декларация на пар-

ламента, в която Николас Маду-

ро е окачествен като узурпатор. 

„Едно от основните му качества 

е формирането на екипи. Той 

разбира различните позиции и 

прави всичко възможно да ги 

превърне в една”, казва колегата 

му Хуан Андрес Мехия.

Докато събира подкрепа, 

Гуайдо изглежда все по-уве-

рен пред публиката. „Аз съм 

оцеляващ, а не жертва”, обича 

да напомня Хуан Гуайдо, който 

е женен и има малка дъщеря, 

визирайки трагедията в щата 

Варгас (в Северна Венецуела) от 

1999 г., от която излиза невре-

дим.

През декември 1999 г. про-

ливни дъждове предизвикват 

свлачища в този район на 25 

километра северно от Каракас 

и причиняват смъртта на 10 хил. 

души по данни на Червения 

кръст. По това време Гуайдо 

живее в този крайбрежен район 

с майка си и петимата си братя 

и сестри. „Знам какво е да си 

гладен”, споделя той.

Хуан Гуайдо влиза в полити-

ката през 2007 г. с поколението 

на студентите, които излизат 

по улиците на протест срещу 

покойния бивш президент Уго 

Чавес (1999-2013 г.).

„Хлапето”, което се обяви за 
президент на Венецуела
Лидерът на опозиция 
Хуан Гуайдо се закле като 
временен държавен глава
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К
олкото настоящето е 

по-непонятно, толкова 

неяснотите и страховете се 

превръщат в сценарии за 

бъдещето. Футурологията е 

последното убеждение на 

популизма, прерастващ в катастрофи-

зъм. Не минава и ден, без да чуем или 

прочетем статия за „края на Европа”, 

„свършека на цивилизацията” или изли-

чаването ни като нация.

Прогнозите за бъдещето стават все 

по-детайлни във време, когато изобщо 

не сме наясно дори какво ще се случи 

на 29 или 30 март тази година във 

Великобритания, какви ще са после-

диците от сагата с „жълтите жилетки” 

във Франция или какво ни очаква след 

евроизборите през май...

С други думи – Европа 2019 г. е 

абсолютна terra incognita. И обратното: 

само „катастрофичното” е „ясно” – до 10 

години, че и по-нататък.

За улеснение из интернет се въртят 

няколко видеа на английски, ала с 

руски субтитри (разсейващи съмнения-

та къде точно са изработвани въпреки 

аматьорския си вид). И всичко в тях е 

„безпощадно ясно”.

Вариант 1 (тотално катастрофичен): 

Европа 2029 – нашият свят, какъвто го 

знаем, вече не съществува. Европа е 

опустошена, разорена и съсипана от 

граждански войни. Залята е от 150 млн. 

африкански и азиатски имигранти. И 

ако има закон, той е по шариата (и по 

„Подчинение” на Уелбек) – ислямски 

закони, поддържани от анархистите и 

ултралевите. Доколкото има държави, 

те са „либерални”, слаби и корумпирани. 

Лондон и Бирмингам са окупирани от 

ислямистите. Южна Франция е обявена 

за ислямска република. Оттам хиляди 

имигранти минават в Европа. Италиан-

ската фашистка партия обаче печели 

изборите. Започва военна кампания 

против имигрантите. Десетки хиляди 

роми от Източна Европа нахлуват в под-

крепа на имигрантите (!). Само Унгария 

оцелява, защото се е оградила с телени 

мрежи… И някъде там просветва порт-

ретът на самодържеца, който обезве-

рените маси носят по пътя си, ликът на 

новия цар освободител… Става дума за 

Владимир Путин, разбира се...

Вариант 2 (родно катастрофичен): 

България 2029 – страната вече я няма. 

По-точно и да я има, българите ги няма, 

както твърди някой си проф. Нако 

Стефанов, прогностик, даващ прескон-

ференции и често беседващ с лявото 

острие Александър Симов очевидно 

в качеството си на негов гуру. Според 

този професор българите ще бъдат 

заличени не чрез физическо изтреб-

ление, а като бъдат сведени (от 50 000 

щатски агенти) до „биомаса”, която друг 

интелектуален лидер на левицата – 

проф. Иво Христов, характеризира с 

още по-цветисти определения...

Вариант 3 (чисто есхатологичен) – в 

него за 2029 г. се разказва всичко. Или 

какво ли не. Цитира се обилно Петър 

Дънов, който бил казал в специална 

проповед-беседа, че през 2029 г. Бълга-

рия ще потъне. Ала не тя само...

Вариант 4 – „Дух в броня” (Кокаду Ки-

дотай) – 2029 г. след апокалипсиса. Вече 

сме в свят, коренно различен от нашия, 

преживял Трета или Четвърта световна 

война. Световният ред е видоизменен 

из основи. В този изключително популя-

рен японски „манга” комикс, познат и на 

децата ни, всички предишни световни 

свръхсили са се свили до регионални 

„джуджета”. Препоръчвам на любите-

лите на катастрофични четива да се 

запознаят с него въпреки високата му 

„технологичност”. И там наистина през 

2029 г. водеща роля заема Япония, за-

щото съумява да избегне унищожение-

то си в двата последователни световни 

конфликта, и то чрез технологичен 

напредък. И започва да играе ролята на 

международен арбитър, подпомагайки 

отслабените фракции от някогашните 

международни зони. Ядреният кон-

фликт обаче е нанесъл непоправими 

поражения върху човеците и техните 

органи, ето защо вече има кибернетич-

ни мозъци. Това, уви, прави нашия свят 

още по-податлив на хакери и на дневен 

ред излизат нови конфликти и нови 

стремежи на разни групи да поемат 

контрол над човеците.

Така е през 2029 г. в „комикс мангата”. 

В действителността, където политиката, 

а не катастрофизмите би трябвало да 

придават смисъл, отговорите обяснимо 

отсъстват.

2029-а: 
Вариант едно, 
вариант две...

блог

ТОНИ НИКОЛОВ
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казана дума

„Шоуто на Слаби“... 

Нискобюджетен миш-маш на 

недопуснатия до политическата 

глудница Кумчо Вълчо.“

Николай Банев във Facebook 

от ареста след иронии към 

съпругата му в „Шоуто на Слави“

„Някои европейски страни избират 

„руския тип демокрация” и това е най-

голямото предизвикателство пред ЕС.“

Зам.-председателят на Европейската 

комисия Юрки Катайнен коментира 

процесите в Съюза

„Държавата ни не е толкова бедна, 

просто се краде много.“

Зам. главният прокурор Иван Гешев 

за злоупотребите с инвалидните пенсии

„Да разменим нещата – децата 

да се лекуват с пари от бюджета, 

а за бонусите на чиновниците да 

събираме SMS-и.“

Тв водещият Емил Кошлуков по повод 

кампаниите за болни деца

„Ако не ви светне червена 

лампичка, аз ще ви светна синя.“

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов към 
съпартийците си на форум на 

партията
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К
анадска компания обяви, 

че притежава 150 000 де-

кара в България и че има 

готовност да произвежда 

канабис за медицински 

цели на тях. За намере-

нието на „Интернешънъл канабис 

корп” (International Cannabis Corp – ICC) 

стана ясно от съобщение до борсата.

От Министерството на здравеопаз-

ването в България веднага реагираха, 

че българското законодателство 

изобщо не позволява индустриално 

отглеждане  на канабис за медицински 

цели.

Допустимо е отглеждането само в 

ограничени количества за медицин-

ски, научни и лабораторни изследва-

ния и образователни цели. Това става с 

разрешение на министъра на здраве-

опазването, където не са постъпвали 

никакви намерения от въпросната 

компания.

Индустриалното отглеждане на 

растения от рода на конопа (канабис) 

е позволено само за нуждите на сел-

ското стопанство, когато растенията 

са предназначени за влакно, семена 

за фураж и храна и семена за посев и 

са със съдържание под 0.2 тегловни 

процента на тетрахидроканабинол. 

Това става с разрешение на министъра 

на земеделието и храните.

Канадската компания ICC обявява 

в края на 2018 година, че е сключила 

обвързващо споразумение за придо-

биване на фирмата „Балкан канабис” 

(Balkan Cannabis Corp.). Компанията 

твърди, че контролира в България 

терени от общо 15 хиляди хектара 

(150 000 декара) за производство и 

преработка на канабис, включително 

за медицински цели.

В съобщението до борсата е посоче-

но още, че Balkan Ca

зи за отглеждане на

за медицински цели

Balkan Ca
регистриран
Основана е от чер

са били в България 

Страната мож
превърне в най
производител 
света

На 150 000 декара: Канадска комп

В 
презентация на фирмата 

като подходящи места за 

отглеждането на канабис 

за медицински цели са по-

сочени земеделски терени на 35 км 

от София, които са свързани с пътя 

към солунското пристанище. Те са 

собственост на неназован българ-

ски партньор в проекта.

Двамата черногорци съобщават, 

че при посещението си в края на 

миналата година в България са 

видели около 90 000 хектара земя 

и комплекс, съставен от 8 аграрни 

холдинга. Всеки бил със съоръ-

жения на леката промишленост и 

необходимата индустриална инфра-

структура като ток, вода, пътища и 

складове.

„Тези съоръжения лесно могат 

да бъдат пригодени да започнат да 

преработват коноп за текстилната, 

строителната и автомобилната 

индустрия. Сравнително лесно ще 

е инсталирането на съоръжения 

за производство на медицински 

канабис”, смятат черногорците.

Тафра и Божович стигнали до 

заключението, че „качеството на 

почвата в района, както и про-

изводствената инфраструктура 

и научната култура в България озна-

чават, че този район може да бъде 

развит като най-големия произво-

дител на коноп за индустриални 

цели в света”.

Кои са местата в България
Пристан на пристанището на Солун, който е посочен в презентация като обект на Balkan Canabis

Северната индустриална зона на Монтана – това е мястото, определено като п
града и географските координати



annabis има лицен-

а коноп и канабис 

и в България.

annabis е 
на в Торонто
рногорци, които 

в края на ноември 

2018 г. Те се казват Стеван Тафра и Ми-

лорад Божович. Първият е изпълните-

лен директор, а вторият е председател 

на борда на компанията.

Стеван Тафра е роден през 1989 г., 

завършва Международен бизнес в 

лондонския Regent’s College през 2013 

г. и се връща да работи в семейната 

компания Tazex. Той основава през 

2016 г. във Ванкувър листвана на 

канадската борса компания за коноп 

за индустриални и медицински цели 

Eviana Health Corporation, чиято основ-

на дейност е в Сърбия. През миналия 

септември дял от 26% срещу 10 млн. 

щатски долара придоби OrganiGram 

Holdings. Именно от работата с Eviana 

на Тафра му дошла идеята и за Balkan 

Cannabis като една от първите подоб-

ни компании в Югоизточна Европа.

Милорад Божович завършва право 

в сръбския град Нови Сад през 1983 г., 

между 1985 и 1989 г. ръководи загреб-

ската компания Jugomontaža Monting, 

а от 30 години работи като адвокат с 

частна практика в Будва, Черна гора. 

Той прави едно кратко професио-

нално отклонение през 2015-2017 г., 

когато става председател на борда на 

основания през 1947 г. Икономически 

институт в Белград – едно от най-прес-

тижните висши училища в Сърбия. 

В Будва кантората му се занимава с 

корпоративно и право на ЕС и участва 

в големи проекти като магистралата 

Белград–Сараево и създаването на 

голяма индустриална зона от турски 

инвеститор.

Финансовият директор на компани-

ята е британецът Лоурънс Пембъл. Той 

е бивш морски тюлен на британския 

флот с операции в Африка и Азия. 

След края на военната си кариера за-

вършва Said Business School в Оксфорд 

и има опит на ръководни позиции във 

фирми, включително такива за био- и 

медицински технологии.

За оперативната дейност на 

компанията отговаря руснак с опит в 

банковото дело и дяловото инвестира-

не. Това е Андрей Контяев, възпитаник 

на британския университет „Уоруик“ и 

работил за отдела за дялово инве-

стиране на China International Capital 

Corporation. В Москва е работил в теле-

ком сектора, а във Великобритания – в 

сектора на биотехнологиите, хазарта и 

блокчейн.

След приключване на сделката 

цялата собственост, лицензи и активи 

ще преминат в ICC, която е една от 

големите компании в бранша за 

производството на канабис. Компани-

ята съобщава, че останалите 50% от 

българското дружество са на

„известен лидер в 
българската бизнес 

общност”

– но неговото име не се посочва.

В официални материали на Balkan 

Cannabis се казва още, че „желаещи 

анонимност партньори (т.нар. silent 

partners), включително известни 

учени в аграрните среди, ще могат да 

работят с правителството на България 

за регистриране и установяване на 

Balkan Cannabis с цел развиване на 

проекта за канабис за медицински 

цели”.

От Balkan Cannabis обявяват, че 

„новосъздадената компания може да 

се появи не по-късно от март 2019 г., за 

да се възползва от чудесните условия 

в България”. Дейността й ще стартира 

през второто тримесечие на 2019 г., а 

през 2020-2021 г. ще последва навли-

зане на Западните Балкани, след това 

ще има операции в Германия и Чехия.

Фирмата обявява, че има възмож-

ност за придобиване в следващите 

две години на още 15 хиляди хектара 

в България. От компанията цитират и 

проучване на Световната банка, в кое-

то се казва, че „32.33% от територията 

на България е много плодородна и 

представлява уникална възможност да 

отглеждане на коноп”.

Посочва се още, че „над една трета 

от българското население е на възраст 

над 55 години и резултатът е непро-

порционално много случаи на заболя-

вания на напредналата възраст, вклю-

чително артрит, а потреблението на 

медицински канабис и прилагането на 

продукти, извлечени от коноп, помагат 

да облекчаване на тези състояния”.

Това засяга поне 2.3 милиона бълга-

ри, обясняват от компанията.

же да се 
й-големия 
на коноп в 

пания ще сее канабис в България

К
анадският пазар за кана-

бис буквално експло-

дира, твърди доклад на 

Arcview Market Research 

и BDS Analytics.

През миналата година само за 

продукти за медицински цели 

от канабис те са похарчили 1.6 

млрд. щатски долара – два пъти 

повече спрямо 2017 г.

Делът на пълнолетните, които 

са употребявали марихуана 

през последните 6 месеца на 

2018 г., е достигнал 25%.

Докладът прогнозира, че 

през 2022 г. канадският легален 

пазар за канабис ще достигне 

7.8 млрд. долара. В този мо-

мент Канада ще надмине щата 

Калифорния като най-големия 

подобен пазар в света, допълва 

изданието Vice.

Бум на лекарства 
от канабис в Канада

одходящо за бизнеса на ICC и посочено от Balkan Canabis само с името на 
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Н
а импровизирана 

чакълеста писта, близо 

до мексиканския град 

Дуранго, Хоакин Гузман 

Лоера, по-известен като Ел 

Чапо, излиза от повреде-

ния си самолет Cessna 206, чувствайки се 

късметлия, че изобщо е жив.

Той вече знае едно нещо със сигурност. 

Мигел Анхел Мартинез – неопитният 

млад пилот, който е наел, за да транспор-

тира кокаин от Колумбия, не може да се 

справи.

Два месеца по-рано самолет, упра-

вляван от Мартинез, свършва горивото, 

докато захожда за кацане и чупи колесни-

ците си. Този път той каца толкова лошо, 

че перката се разбива в земята.

Шефът дава на Мартинез импровизи-

рана оценка за представянето му. “Г-н 

Гузман ми каза, че съм наистина лош 

пилот и че не иска да продължавам да 

работя за него като пилот”, казва той по 

време на едно от последните заседания 

на съда в Ню Йорк срещу Ел Чапо.

По-важният въпрос, разбира се, е какво 

планира да направи Ел Чапо след това.

Когато младшите служители в повече-

то компании правят поредица от груби 

грешки, те знаят какво да очакват от свои-

те надзорници. Ще трябва да разчистиш 

бюрото си.

Когато обаче шефът ти е предполага-

емият

бос на картела Синалоа

протоколът е малко по-различен. Кога-

то служителите ти са видели достатъчно, 

за да свидетелстват срещу теб, уволне-

нието им не е опция, пише Wall Street 

Journal.

Продължаващото в Ню Йорк съдебно 

дело за трафик на наркотици срещу 

Гузман, където Мартинез разказва тази 

история, докато свидетелства, повдигна 

завесата на мащабната операция, която 

залива САЩ с над 4000 тона кокаин, херо-

ин, марихуана и метамфетамин.

Свидетелите по време на делото обаче 

предложиха и поглед към нещо още по-

неуловимо: как един истински наркоба-

рон ръководи хора.

В престъпната организация на Гузман 

талантът и представянето на работното 

място са били по-маловажни в сравнение 

с безусловната преданост. Всъщност, 

силната способност да мислиш може да 

е опасна.

В бизнес, в който висшите ръководите-

ли никога не се пенсионират, много амби-

циозни заместници стават неспокойни и 

в някои случаи се опитват да свалят боса.

През 1987 г., когато Мартинез прова-

ля онова кацане, Ел Чапо има само две 

реалистични опции, като нито една от тях 

не е идеална. Той е можел да прости на 

пилота и да му даде друга работа, или е 

можел да

нареди да го застрелят

Бодигардът на Гузман предпочитал 

втората опция. “Той искаше да ме убие”, 

казва Мартинез пред съда.

След като спокойно убеждава боди-

гарда да прибере оръжието си, Ел Чапо 

дръпва Мартинез настрана. Той бил при-

ключил с летенето, но нямало да умре. 

Всъщност той дори получил повишение.

Гузман искал да отвори офис в Мексико 

сити, откъдето да раздава подкупи на 

своята разрастваща се мрежа от корум-

пирани полицаи и държавни служители, 

и помолил Мартинез да го ръководи.

Според свидетели през 1987 г. Гузман 

има малък брой служители, сред които 

и роднини. Той обичал да участва във 

всичко и все още помагал за товаренето и 

разтоварването на пратките с кокаин.

Ел Чапо решил, че като запази живота 

на Мартинез, ще си спечелил неговата 

доживотна преданост, така че в това да го 

убие имало по-малка полза, отколкото в 

това да се опита да го обучи.

На офиса в Мексико сити, на който 

Мартинез става шеф, нямало надпис “Кар-

тел Синалоа”, разбира се. “Представяхме 

се за адвокати”, свидетелства Мартинез. 

Ел Чапо, който по онова време никой не 

разпознавал по улицата, идвал в офиса 

почти всеки ден.

Шефът се отнасял добре с бившия си 

пилот, като го водел на сантиментални 

посещения в родния му град Ла Туна и от-

казал да му позволи да носи пистолет, за 

да не се нарани. Когато Ел Чапо поискал 

да стане

кръстник на неговия 
новороден син

Мартинез не се колебал много. “Бях 

доволен”, свидетелства той.

Изграждането на подобни отношения с 

некомпетентен служител не е нещо, което 

често свързваме със социопат. Списъкът 

от свидетели по процеса срещу Ел Чапо 

обаче предполага, че това може би е бил 

благоразумен ход.

Най-изобличаващите свидетелски 

показания срещу него не идват от някой 

обикновен служител, а от предателството 

на едни от най-добрите и най-умните му 

подопечни. Педро Флорес – наркодилър 

от Чикаго, с когото Гузман имал близко от-

ношения, се свързва с властите и започва 

да записва разговори в опит да спаси 

семейството си от престъпния живот.

Кристиан Родригез – колумбийски 

IT специалист, за когото BG VOICE писа 

и който изгражда мрежата за сигурна 

комуникация на картела, предава ключа 

за криптираната информация на ФБР.

Мартинез свидетелства, че до 1993 г. 

управлявал всичките компании на Гузман. 

Той съхранявал, пакетирал и транспор-

тирал наркотиците за САЩ и приемал и 

обръщал парите.

В крайна сметка той е екстрадиран в 

САЩ, където се съгласява да свидетел-

ства и е включен в програмата за защита 

на свидетели.

Един пилот разказва: Ел Чапо ми 
беше шеф

Мигел Мартинез е поредният 
свидетел срещу големия наркобос

Мигел Мартинез, седящият до Чапо
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W
hatsApp ще въведе 

ограничение, зася-

гащо всички потре-

бители на прило-

жението, съгласно 

което едно съобще-

ние ще може да бъде препращано до 

пет пъти. Новата мярка се въвежда с 

цел борба с разпространяването на 

фалшиви новини през платформата.

Притежаваното от Facebook при-

ложение вече въведе тази мярка в 

Индия преди шест месеца.

Този ход идва след редица ин-

циденти с тълпи от хора в Индия 

вследствие на разпространението 

на фалшиви новини през приложе-

нието.

Досега потребителите извън Индия 

можеха да препращат съобщения до 

20 пъти.

Новото ограничение в WhatsApp 

бе обявено на събитие в Джакарта, 

Индонезия. Страната ще проведе 

своите парламентарни избори през 

април.

От компанията обявиха пред BBC, 

че са взели решението, след като 

„внимателно” са оценили резултати-

те от продължилия половин година 

тестов период в Индия.

„Лимитът значително е ограничил 

препращаните съобщения по света”, 

според говорител на компанията.

„Така WhatsApp ще продължи 

да се концентрира върху личните 

съобщения между близки хора. Ние 

ще продължим да следим обратната 

връзка от потребителите и с времето 

ще търсим нови начини за справяне 

с виралното съдържание.”

В една група в WhatsApp могат да 

бъдат включени до 256 потребители.

Така след новото ограничение те-

оретично един потребител ще може 

да изпрати съобщение на до 1280 

души вместо на 5120, както бе преди.

Нищо не може да спре всеки от 

получателите обаче да препраща 

съобщението на петима други.

Ограничението идва в период, в 

който WhatsApp и другите услуги на 

Facebook са следени под лупа за ро-

лята си в разпространението на про-

паганда и други неистини онлайн.

WhatsApp с ново ограничение за всички

Платформата ще брои 
препращанията в битка с 
fake news

Б
атерия, която може да издър-

жи 400 години, разработиха 

студенти от Калифорнийския 

университет, Ървайн. От-

критието станало случайно, докато 

се опитвали да разработят по-добри 

нано жици, които се използват при 

традиционните батерии.

Нано жиците са много добри 

проводници и имат голяма повърх-

ност, върху която може да се събират 

електрони. Те обаче са изключително 

крехки и обикновено се развалят след 

няколко зареждания.

Изследователите, работещи заедно 

със студентката Мия Ле Тай по нейната 

докторантура, се опитвали да разбе-

рат повече за наножици, направени от 

злато и поставени в електролитен гел. 

Те открили, че разработената от тях ба-

терия има специална характеристика: 

издържала на около 200 000 преза-

реждания в рамките на три месеца, 

без това да се отразява на качеството 

й. Това означава, че при нормална упо-

треба, ако бъде поставена в смартфон 

или лаптоп, батерията ще може да се 

зарежда на 400 години.

„Беше невероятно. Обикновено 

подобни батерии драстично увреж-

дат качеството си след 5000, 6000 

зареждания и стигат най-много до 

7000“, казва Реджиналд Пенър, който 

оглавява факултета по химия в същия 

университет.

Тъй като златото е много скъпо в 

сравнение с други материали, учените 

търсят негов заместител, преди да 

разработят батериите за пазара. Дали 

и кога ще можем да ги използваме в 

телефоните си обаче, все още не се 

знае.

Изобретиха батерия за смартфон, която издържа 400 г.
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D
ior направи истински 

спектакъл, вдъхновен 

от цирка, по време на 

представянето на колек-

цията си на Седмицата на 

модата в Париж.

Манекенките бяха дегизирани и гри-

мирани като клоуни – носеха шапчици с 

воали, а по лицата им бяха изрисувани 

черни сълзи. Колекцията бе представе-

на в шапито, инсталирано в градините 

на музея „Роден”.

Сред присъствалите на дефилето зна-

менитости бяха италианската актриса 

Моника Белучи, британската й колежка 

Кристин Скот Томас, родената в Никара-

гуа актриса и адвокатка Бианка Джагър.

„Париж има отдавнашни традиции в 

цирка, но ако си припомним за Фелини 

и неговия филм „Осем и половина”, ще 

заключим, че същата традиция е налице 

и в Италия – каза италианската модна 

дизайнерка Мария Грация Киури, която 

представи колекцията си. – Това напом-

ня седмица на модата. Става въпрос 

за шествие, в което всяко облекло е с 

определен „характер”. Той може да е 

„смел”, като например черния костюм 

тайор с панталон, или „меланхоличен”, 

като роклята в пастелни тонове.”

Колекцията е

вдъхновена от света на 
цирка

и това проличава във включващите 

ромбове мотиви върху жакард, сатен и 

органза, в бродираните животни върху 

поли, в изображенията на пламъци 

върху дълги рокли с украса от пайети, 

в костюмите тайори, които напомнят 

облекла на дресьори на животни. 

Преобладаващите цветове създават 

впечатлението, че облеклата са покрити 

с тънък слой прах и че наскоро са били 

извадени от стари скринове или са 

били купени от амбулантни търговци. 

Мотивите в бродериите, вдъхновени от 

модата през 50-те години на миналия 

век, са опростени за тази колекция. 

„Става дума за персонален лукс”, отбе-

ляза Киури.

Италианската актриса Азия Ардженто 

бе в ролята на манекенка за дефилето 

на сънародника си Антонио Грималди. 

Той е проектирал рокли с асиметрични 

форми. Редица дълги рокли са с шлейф. 

Специално за Ардженто дизайнерът е 

проектирал къса булчинска рокля с

украса от щраусови пера

„Харесвам работата му”, довери 

актрисата, която е сред основните 

обвинителки на продуцента Харви 

Уайнстийн в сексуално насилие, но на 

свой ред бе обвинена от младия актьор 

Джими Бенет в сексуално посегателство 

и призна, че е имала сексуален контакт 

с него.

Дизайнерът Бертран Гион представи 

тоалетите си за модна къща „Скиапаре-

ли”. Колекцията е с космическа тематика 

и отдава почит на основателката на 

модната къща Елза Скиапарели, която 

си сътрудничела със Салвадор Дали. 

Звезди имаше навсякъде в рамките на 

дефилето в Парижката опера – върху 

издутите ръкави на костюм тайор, 

върху черна вечерна рокля с украса 

от пайети, върху футуристични очила, 

в бижута, върху сатенени костюми с 

бродерии. Костюми тайори са носени с 

каубойски ботуши. Вниманието привля-

коха също къса рокля с украса от сини 

и розови пера и рокля с украса от тюл в 

различни нюанси на розовото.

Цирк дьо Dior: Брокат, 
грим и клоуни

Ромбове върху жакард, сатен и 
органза белязаха ревюто
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О
бичате ли шалове? 

За много дами това е 

любимият стилен, но и 

много практичен зимен 

аксесоар. Вижте кои 

са 4-те типа шал, които 

всяка стилна жена трябва да има.

1. Кръгъл шал

Кръглият шал е един от аксесоарите, 

които много нашумяха през послед-

ните години. Обичан както от модните 

блогъри, така и от известните лично-

сти, кръглият шал е идеален за носене 

извън палтото/якето.

Най-добре е шалът да е в контрастен 

цвят, който да е различен от шапката. 

Кръглите шалове обикновено са доста 

обемни и е желателно да се открояват 

от шапката. Особено стилно стоят моде-

лите с едра плетка, но ако сте по-ниска, 

е желателно да пробвате шала, преди 

да го закупите.

2. Кокетен копринен шал

Сега сме в разгара на зимата, но 

докато се усетим, и пролетта вече ще 

е тук. Ще можем да оставим дебелите 

шалове и да помислим повече за вида, 

отколкото за практичността. Тогава на 

помощ идват малките шарени копри-

нени шалчета, които можем да носим 

буквално с всичко – рокли, обикновена 

бяла риза, семпла блуза и т.н.

Вероятно ви се струва, че тези 

шалчета ви правят да изглеждате като 

стюардеса, но в интернет можете да 

намерите стотици начини да носите 

малки копринени фишута и да изглеж-

дате елегантно. В началото може и да 

ви е странно да се гледате така, но си 

дайте време и ще свикнете, дори ще се 

влюбите в тази визия.

3. Мек памучен шал

Обичам топлината на шаловете, но 

никога не съм била почитател на плети-

вата. Затова и винаги нося мек памучен 

плат. Хубавото при тях е, че лесно може-

те да ги вържете по стотици начини.

Повечето памучни шалове не са 

обемни и могат да се носят под палто/

яке, без да го издуват. Можете да носите 

тези средни по големина шалове с 

всичко и да ги съчетавате с останалите 

аксесоари и дори с шапката си.

4. Шал тип „Одеяло“

Шаловете тип „Одеяло“ са големи ква-

дратни (по-рядко правоъгълни), които 

са много популярни сред почитателите 

на т.нар. уличен стил. Това е идеалният 

шал, ако обичате да ви е топло.

В повечето случаи шалът „Одеяло“ се 

носи прегънат на триъгълник, а след 

това се увива по разнообразни начини 

около врата. Най-добре е да се носи 

над палтото, за да е акцент във визията. 

Този модел шал е подходящ и за елеци 

без ръкави. За предпочитане е да не го 

съчетавате с шушляково яке, защото и 

двете са много обемни.

Шалът 

четири вида,  
без които не можете

Практичният зимен аксесоар е любим на много жени
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М
агически диети, профе-

сионални диетолози, 

суперхрани, научни 

проучвания и експе-

рименти и какво ли 

още не се предлага 

на вниманието ни всеки ден. Съветват 

ни как да се храним по-добре, да сме 

по-здрави, по-красиви и по-щастливи. 

Индустрията за хранене, диети и здраве, 

разпространена по цял свят, наброява 

оборот от трилиони долари.  

Аз нямам за цел да се включа в 

редиците на всички тези продавачи на 

мечти. Вместо това ще предложа някои 

практични универсални тактики, които 

могат да послужат за подобряване на 

всеки вид хранителен режим.

Храната е необходимост за оцелява-

нето ни, удоволствие за вкусовите ни 

рецептори и носител на информация, 

която се ползва от тялото и органите ни.

Храната е най-вкусна след усилена 

физическа работа, тренировка или кон-

центрирана и продължителна интелек-

туална работа. Храната е

най-ефикасно усвоима

когато всички участващи човешки 

сензори имат време да се подготвят за 

усвояването й. Визуалната подготовка 

на ястието също така оказва позитив-

но влияние върху храносмилателния 

процес. Храненето е най-ефективно за 

тялото ни, когато се осъществява около 

30 минути след първото усещане за глад. 

Дайте си няколко минути да я помири-

шете, да усетите в себе си желанието 

за нея. Много е важно да се отдели 

достатъчно количество слюнка в устната 

кухина, за да можете след многократно 

дъвчене да я погълнете, готова за това, 

което я чака в стомаха. И както казва-

ше един от моите учители – пипнете 

я, почувствайте я и яжте с пръсти. Ако 

си направите експеримента да ядете 

с пръсти, ще видите, че ще приемете 

по-малко храна от обикновено и ще се 

наслаждавате по-дълго на вкусовите й 

качества.

Преди десетилетие казвахме, че ние 

сме това, което ядем. Днес казваме, че 

сме това, което нашето тяло усвоява от 

храната, която приемаме. Оказа се, че 

ефикасността на храносмилателната 

система е предпоставка за успешното 

асимилиране на хранителните вещества, 

т.е., че процесите в тялото

не са толкова простички

Подобряването на храносмилателната 

система може да се постигне чрез храни, 

билки, витамини и минерали. Консулта-

цията със специалист, който ще работи 

върху конкретния случай на клиента в 

нужда, е безценна.

Почти всички диети приемат фермен-

тиралите храни като необходима добав-

ка към всички микро- и макроелементи, 

които приемаме. Храни като кисело 

зеле, кисело мляко, кефир, комбуча по-

добряват храносмилането и подсилват 

имунната ни система.

Диетата ни трябва да се синхронизира 

с географското положение и сезона, в 

който се намираме. Например всеиз-

вестно е, че през зимата, или по-точно 

през зимата в северните страни трябва 

да се консумира повече месо и местни 

мазнини. А ако сте в южното полукълбо 

или по-близо до екватора, се увеличава 

консумацията на плодове или храни с 

високо съдържание на въглехидрати.

Човешкото тяло съществува и непре-

къснато се обновява в динамична, вечно 

променяща се среда както в тялото, така 

и извън него. Процесът за намиране на 

собствената ни диета често ни води по 

трънлив път, изпълнен с предизвикател-

ства. Оптималният прием на микро- и 

макроелементи е само една от предпос-

тавките за  здраво и енергично тяло.

Не съществува

една оптимална диета

за всички хора. Качеството на приема-

ната храна е много по-важно от коли-

чеството й. Храна, която е лек за един 

човек, може да се превърне в отрова за 

друг. Внимателното наблюдение на реак-

циите на тялото ни към всяка една храна 

определя диетата за хранене, която 

трябва да следваме.

В заключение ще ви препоръчам 

винаги когато можете, да включите 

ядливи цветя за украса на вашето ястие. 

Възползвайте се от възможностите да 

консумирате тези изключително полезни 

храни. Например жълто-оранжевите цве-

тове на тиквичките се използват успешно 

от италианската кухня за ястия със спаге-

ти. От розите се прави чудесно сладко, а 

от жълтия цвят на глухарчето можете да 

се сдобиете с витамините А, С и К.

Една от тях – отдайте се на храната 
30 минути след първоначалния глад

Практични тактики 
за всяка диета

МАРИЯ ТАНЕВА
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К
огато главата ви боли 

ужасно, а също и гърлото и 

изобщо цялото тяло, а ос-

вен това имате и темпера-

тура, и хрема, ясно е, че сте 

пипнали грип. И трябва да 

вземете бързи мерки, за да облекчите 

състоянието си и да пресече болестта, 

преди да сте се влошили. Ето няколко 

прости метода, с които да си помогнете, 

преди да потърсите лекаря.

Витамин С в ударни дози

500-600 мг витамин С под формата 

на обикновени таблетки или на такива, 

разтворими във вода, или за смучене, 

а също и под формата на ампули. Сред 

начините да се почувствате по-добре е 

и топлата вана. Ако ви втриса, е добре 

да се затоплите във вана с топла вода, 

а още по-добре е да си направите 

синапена вана. Тя може да е на цялото 

тяло или само на краката. При пълна си-

напена вана 100-200 г синапено брашно 

се слагат в ленена торбичка и се потапя 

във ваната (10-15 г синапено брашно са 

необходими за частична вана – леген 

или кофа). От време на време торбич-

ката се изстисква, докато водата получи 

миризма на синапено масло. Темпера-

турата на водата на общата вана трябва 

да бъде 37-38 градуса, а на водата в 

частичната вана – 39-40 градуса. Про-

дължителността на общата вана е 5-10 

минути, а на частичната – 10-15 минути. 

Синапените вани са доказали своята ле-

чебна сила не само при започващи про-

студни заболявания, но и при бронхити 

и пневмонии. Ако нямате синап, може 

да потопите краката в съд с топла вода, 

към който се прибавя шепа морска сол 

или отвара от хвойнови плодове.

Билков чай
Вътрешно може да се затоплите с 

чай от цветове от лайка, липа и черен 

бъз, от листа от подбел, от плодове от 

малина, къпина или горска ягода, от 

стръкове от мащерка, жълт кантарион 

и др. Тези чайове притежават силно 

противовъзпалително, антисептично, 

откашлящо и потогонно действие. 

Лечебният им ефект е още по-добър, 

ако към тях се прибавят лимонов сок и 

пчелен мед или мед от зелени борови 

връхчета. За втечняване на жилавите 

секрети в дихателните пътища и за по-

лесното им изхвърляне помага пиенето 

на отвари от семена от резене, копър, 

анасон или дюля.

Други средства, до които можем да 

прибегнем при простудни заболявания 

и грип, са чесънът, лукът, хрянът и лю-

тите чушки. Те се препоръчват широко 

както от лекари, така и от народни 

лечители. Тези зеленчуци съдържат 

фитонциди, вещества с антибиотична 

активност и др., които са способни да 

унищожат голяма част от болестотвор-

ните микроорганизми като стафило-

коки, стрептококи и причинители на 

епидемии от холера, коремен тиф и др. 

За съжаление веществата с антибио-

тична активност се разпадат за няколко 

часа и се унищожават при кулинарна 

обработка. Ето защо чесънът, лукът и 

хрянът трябва да се консумират сурови 

и свежи.

Безценен при простудни заболявания 

е пчелният мед, използван по различни 

начини – на тампончета в ноздрите, 

като подсладител на чайове, за гаргара 

или инхалация, за налагане на гърдите 

и др. При възпалено гърло например 

добро лечебно действие имат гаргари-

те със запарка от лайка, към която са 

прибавени пчелен мед и сода за хляб. 

Медът е богат на противовъзпалителни 

и противомикробни вещества и заради 

това е верен съюзник в борбата с бо-

лестотворните микроорганизми.

24 часа глад

Много са хората, установили лечеб-

ното действие на 24-часовото пълно 

гладуване. За целта се приемат само 

вода и билкови чайове, като по този 

начин не се хаби излишна енергия за 

храносмилане, а това е изключително 

важно за болния организъм.

Все по-голяма роля в лечението на 

вирусните инфекции и на грипа ще 

играят имуностимулаторите. Най-без-

вредни и евтини са тези на билкова 

основа. Повечето от тях съдържат ехи-

нацея – растение с най-мощен имунос-

тимулиращ ефект.

Срещу грипа – бързо и просто

Няколко съвета как да отвърнете на първите симптоми
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В
исоките и слаби 

жени имат най-

големи шансове 

да доживеят до 

90-годишна въз-

раст, твърдят 

холандски учени.

Това обаче не важи за 

мъжете.

При двата пола за по-дълъг 

живот допринася физическа-

та активност.

Учените от университета 

на Маастрихт са анализира-

ли данните за повече от 120 

000 мъже и жени, обхванати 

от национално изследване, 

започнало през 1986 г. Тогава 

те са били на възраст от 55 

до 69 години. Учените са ис-

кали да установят дали има 

връзка между височината, 

теглото, физическата актив-

ност и дълголетието.

Общо 433 мъже – 16,7 

процента, и 944 жени – 34,4 

процента, доживели 90 

години.

Дълголетните жени били 

по-високи и с по-ниско тегло 

в началото на изследването. 

Дамите с ръст над 1,75 били 

с 31 процента по-големи 

шансове да доживеят до 90 

години от високите до 1,60 м.

Подобна връзка при мъже-

те не е наблюдавана.

Що се отнася до физиче-

ската активност, мъжете, 

движещи се по час и полови-

на дневно, са с 39 процента 

по-голяма вероятност да 

доживеят до 90 години от 

отделящите за това по-малко 

от 30 минути. Всеки допълни-

телни 30 минути физическа 

активност дневно носи пет 

процента по-добри шансове 

за дълголетие на силния пол.

При жените оптималната 

продължителност на физиче-

ската активност е 60 минути.

За физическа активност 

са възприети дейности като 

градинарство, разхождане на 

куче, ремонти, ходене пеша 

или с велосипед на работа и 

спорт за удоволствие.

Пълно щастие: Високите и 
слаби жени живеят най-дълго
Тази формула обаче не важи за мъжете, категорични са учените

М
илиони хора в добро 

здраве всекидневно пият 

малки дози аспирин с 

цел да намалят риска от 

инфаркт на миокарда или инсулт. Но 

все повече изследвания поставят под 

въпрос тази стратегия, изтъквайки, че 

са подценени свързаните с приема на 

аспирин рискове.

Ново изследване разкрива, че за 

хората в добро здраве ползата от 

приема на аспирин за сърдечно-съ-

довата система е до голяма степен 

неутрализирана от риска от кръвоиз-

ливи най-вече в мозъка и червата.

„Няма причина хората в добро 

здраве да приемат рутинно аспирин 

– заяви ръководителят на изслед-

ването, кардиологът Шон Чжън от 

Кингс колидж в Лондон. – Резултатите 

показват, че действително съществу-

ва риск. Хората не трябва да приемат 

аспирин, смятайки, че това лекарство 

е съвсем безвредно.”

Рискът от сърдечно-съдови боле-

сти все пак е малък за приемалите ас-

пирин хора, които по-рано не са били 

засегнати от тях. Малък е и рискът от 

кръвоизливи за приемалите аспирин. 

Един-единствен сърдечно-съдов 

проблем ще бъде избегнат сред 265 

души, приемали 5 години аспирин, 

но един от 210 пациенти, приемали 

аспирин, ще получи силен кръвоиз-

лив. По мнението на кардиолога тези 

данни са относително незначителни. 

Но учени настояват, че, погледнато 

в национални мащаби, въпросните 

данни са значими.

Резултатите от изследването са 

публикувани в Journal of the American 

Medical Association.
Т

оксични вещества, включи-

телно глифозат, са открити в 

бебешки пелени във Франция. 

Това сочи изследване, публику-

вано от френската агенция за околна-

та среда АНСЕС (ANSES).

След проучвания на пелените 

за еднократна употреба и как те се 

използват контролиращата служба е 

установила доказателства за няколко 

химични вещества с опасно високи 

равнища на съдържание.

Според проучването сред вещества-

та са бутилфенил метилпропионал, 

използван в козметиката, някои аро-

матични хидрокарбонати и глифозат, 

използван в борбата с вредителите 

в селското стопанство. Всички те пред-

ставляват потенциална опасност.

Френското правителство посочи, че 

производителите и търговците трябва 

да гарантират, че вредните вещества 

са премахнати от пелените за едно-

кратна употреба.

Призовахме производителите и 

търговците да вземат мерки през 

следващите 15 дни за премахване на 

тези вещества от бебешките пелени 

за еднократна употреба, се посочва 

в съобщение на министерствата на 

здравеопазването, околната среда и 

финансите.

Глифозатът се очаква да бъде спрян 

от употреба във Франция до три годи-

ни, макар че се прави изключение от 

забраната в случаите, при които няма 

достатъчно надеждни алтернативи на 

пестицида в земеделието.

Аспиринът всеки ден може 
да бъде опасен

Шок във Франция: Памперси 
с токсични вещества
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ОВЕН
Не пришпорвайте събитията и 

ще постигне-
те желаните 
резултати. 
В противен 
случай ще се 
изнервите 
и няма да 

постигнете нищо повече освен 
загубено време и авторитет. 
Ваши роднини се нуждаят от 
подкрепата ви. Не се съмнявайте, 
че трябва да дадете всичко от 
себе си.

ТЕЛЕЦ
Така чаканото спокойствие. 

Няма да има и следа от напре-
жението 
напоследък. 
В работата 
се опитайте 
да бъдете 
настойчиви 
и да изискате 
това, на което 

имате право. Намерете правил-
ния подход, за да получите това, 
което искате, но без да създавате 
вражди.

БЛИЗНАЦИ
Благоприятните възможности 

са пред вас 
и е нужно 
съвсем малко 
усилие и по-
вече позити-
визъм, за да 
ги откриете. 

Не се колебайте да бъдете нова-
тори и вдъхновители. В личния 
живот е време да излезете от 
онзи омагьосан кръг и да пред-
приемете действията, които ще 

поставят нещата по местата им. 
Борете се за свободата си.

РАК
Подходя-

що време за 
нововъведе-
ния. Това не 
означава, че 
ви очаква ма-
щабна работа, 

а по-скоро разчистване на пътя 
за внедряване на отдавна зами-
слени идеи. Покажете всичко, на 
което сте способни. Това може да 
доведе до повишение.

ЛЪВ
Ще имате 

много начини 
на разполо-
жение, за да 
получите това, 
което искате. 
Рискувате оба-

че да се поддадете на рутината 
и меланхолия и те да се превър-
нат във ваши основни врагове 
и спирачки по пътя напред. Има 
опасност от сериозни конфликти 
с членове на семейството.

ДЕВА
Бъдете изключително внима-

телни и мили 
към близките 
си. Сега те 
имат нужда от 
вашата под-
крепа. Ще е 
добре да оста-

вите собствените си амбиции, 
за да им обърнете подобаващо 
внимание. Ангажирайте парт-
ньора си в начинанието, за да 
заздравите връзката си. Следете 
си кръвното налягане.

ВЕЗНИ
Посветете времето си на реша-

ването на стари 
проблеми. Вече 
няма за кога 
да ги отлагате. 
Набере смелост 
и се хвърлете 

смело напред. Ще се справите 
много по-лесно, отколкото очак-
вате. В здравословно отношение 
обърнете повече внимание на 
храната, която приемате, и набле-
гнете на плодовете и зеленчуци-
те.

СКОРПИОН
Късметът е на ваша страна. 

Постарайте се да не го пъдите 
далеч от себе 
си от страх 
или предраз-
съдъци. Не 
си блъскай-
те главата 

в сложни въпроси. Не може да 
контролираме всичко, което се 
случва. Сега е важно да изиграете 
картите си така, че да се възполз-
вате максимално от създалото се 
положение.

СТРЕЛЕЦ
Задачата ви е да се съсредо-

точите върху собственото си 
развитие. Ще 
бъдете склонни 
да изследвате 
другите, но това 
ще ви отнеме 
ценно време за 
вашето соб-

ствено развитие. Фокусирайте 
се върху задачите, които имате 
пред себе си и които са свързани 
с професионалните предизвика-

телства пред вас.
КОЗИРОГ
Ще може да се проявите поло-

жително във всички аспекти на 
живота. Важно е 
да не разкрива-
те подробности 
за някои от по-
сериозните ви 
планове. Конку-

ренцията дебне и няма да про-
пусне да се възползва от добрите 
ви идеи, като си ги припише. 
През почивните дни помислете 
за гостуване на близки приятели, 
направете събирането у вас.

ВОДОЛЕЙ
Задачата ви е да си поставите 

реалистични 
задачи. В проти-
вен случай може 
да се лишите и от 
това, което със 
сигурност е ваше. 

Посветете се на рутинни задачи 
и оставете инициативата за друго 
време и на други хора. В личния 
живот не притискайте партньора 
си за важни решения. Всичко ще 
се получи от само себе си.

РИБИ
Време, изпълнено с неочаква-

ни събития. Промените се сипят 
една след друга - бъдете готови 
да проявите гъвкавост. Не се 

колебайте да 
завържете ценни 
приятелства. 
Обаянието и спо-
собностите ви 
ще ви спечелят 
ценни съмишле-

ници. В работата разчитайте само 
на вашите собствени ресурси.
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs

! OWNER OPERATORS !
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
Малка компания предлага работа за 
Owner Operators със собствен трейлър! 
Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel Discounts 
up to 70 c/gal.; Леки товари; Постоянни 
курсове; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! 8476659273 №15803

OWNER OPER. / DRIVER
Цена US$ 5,000.00, Зипкод 60048
Искаш НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ? 
*************Тел. 847-665-9273 
************ 24/7 Диспеч * Регионална 
работа * Леки товари * Fuel Discounts – 
70 цента на галон 8476659273 №15804

TEAM DRIVERS NEEDED
Цена US$ , Зипкод 60005
Looking for team to drive 2019 Volvo 
860.Negotiable pay rates,as many miles 
as possible, friendly dispatch,weekly 
deposit,and many more...Call for 
details...414 702 4349 №15806

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. 
Почистване, готвене, грижа за деца - 
всичко за което не Ви достига време. 
Всички домакински задължения съо-
бразени с Вашият график. Имам пре-
дишен 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 до-

машно приготвена 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 ра-
бота , средно 3000 на седмица. Запла-
щане .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 

езици са от голям плюс. Моля обадете 
се на 847 668 0373 №15741

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

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

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. Работа-
та 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 може-
те да го подновите, все още може да 
изкарате 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 по-
вече 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 

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

TRUCKING SAFETY
Цена US$ , Зипкод 60143
Superior Overnight Service is looking 
to hire on full time experienced SAFETY 
specialist. Bilingual is a must. Good pay, 
paid training, steady income. The perfect 
candidate is the one with at least 1 year 
in a safety department, good social and 
communication skills, and ability to work 
in a team. Please call BOBY at 630-422-
1190 ext 12. №15811

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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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

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

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

OWNER OPERATORS

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 
помощница за управлението на few 
companies in Pennsylvania $18 per hour 
3039748716 №15612

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60001
Диспечер с опит търси работа. Нами-
рам се в България.Fluent in English and 
Russian. +359-876-511-784 или Viber 
№15805

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

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 ин-
формация 224-324-0655 №15626

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

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 учили-
ще Дриксен , летището и Розмонд. Тел. 
за връзка 773-627-4181 Мариана. Соб-
ственост на агент. №15809

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

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

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

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

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

COAST TO COAST

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

ROOM
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104
Даваме под наем room в Харисбър 
Пенсилвания 3039748716 3039748716 

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



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

№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 ин-
формация тел.708 769 3578 №15573

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

3СТАЕН/3БАНИ ДУПЛЕКС
Цена US$ 252,000.00, Зипкод 60656
Уникален дуплекс - 2стаен с 2 бани , хол 
и кухня на първият етаж и 1стаен, баня, 
хол и кухня на приземният етаж. С два 
отделни входа-приземен и първият 
етаж. Прекрасна инвестиция в близост 
до началното училище Дриксен , лети-
щето и Розмонд. Собственост на агент. 
Тел. за връзка 773-627-4181. №15810

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 ото-
пление и вода. Отделно се плаща само 
ток. Невероятна възможност за всеки 
новодомец. 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, 
перално. В близост огромно езеро и 
плаж. САМО $137,900. Защо да плащате 
$1200 за наем, когато МОЖЕ ДА ЖИВЕ-
ЕТЕ В СОБСТВЕНА КЪЩА САМО ЗА $740 
на месец. 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. 
Отворена за посещение на 9-ти декем-
ври (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. 
Свети Наум, с площ 85кв.м. Състои се 
от отделна кухня, просторен хол, две 
спални, баня с тоалетна. Цена: 170 000 
Euro. Тел. за контакт: +359897463810-Ге-
оргиева №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

ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60093
Предлагам здравословно хранене за 
вашето семейство 7736663565 №15807

РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60089
Извършвам строителни ремоти 
боядисване,ремонт на бани,подови 
настилки,инсталиране на кухни и други 
2247701643 №15808

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. 
Красиво 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 
комплекс The Terrace. 2 bedroom, 1 
bathroom , $ 1150. Свободен от 1-ви 
февруари. Телефон (773) 603-4962 - 
Евелина №15700

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

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

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

СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$ , Зипкод 60016
Извършвам строителни ремонти, 
работя професионално 2248300447 
№15656

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

ГРИЖА ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60007
Грижа се за деца в близост до Meacham 
Rd / Nerge Rd. (срещу Wal Mart) на гра-
ницата на Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. 
Домашно приготвена храна, включ-
ващи 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 
скорости, на 112 000 мили Цвят - сив, 
с черен кожен салон в отлично състоя-
ние 3123511785 №15548

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

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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С
месете киселото мляко, яйцето, угасената в оцета 

сода и олиото. Добавете пресятото брашно, докато 

тестото спре да се лепи по ръцете. Разделето го 

на 3-5 равни топчета и ги оставете да си починат 

10-ина минути.

В подмазана тавичка разтеглете едното топче, поръсете 

със сирене и 1 с.л. олио. Накрая намажете с разбитото яйце и 

печете в предварително загрята фурна за около 30 минути. С
варените картофи се обелват, разрязват на две, 

нареждат се в тавичка, като отгоре се слага смес 

от яйце, натрошено сирене инарязана на ситно 

шунка.

Поръсват се с настърган кашкавал и се запичат.

ТУТМАНИК КАРТОФИ 
ЦЪРВУЛКИ

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Кос. “От Русия с любов”. Калъп. Роман. Ланитал. Лили. Налим. 
Соверин. Волга. Шарани. Ара. Иран. АН. Мин. Ротел. Инат. Еро (“Еро от оня 
свят”). Ливан. Валат. Кле. Киви. Аромати. Амок. Ринит. Тоника. Алара. Мо-
нитор. Тик. Лора. Ол. Винар. Рин. Пика. Ама. Литак. Монолит. Анати. Атана-
сов (Георги) . “Рави”. ТА. Акини. АРО. Ивана. Нал. Кинетика. Акари. Калиман. 
Канарин. “Анар”. Пола. Ориноко. “Сид”. Тунели. “Ема”. Иван. Кик. Село. Ака. 
Авала. Конак. Тигани. Аба. Барок. Капела. Ана. Новина. Амин. Лотос. Мане 
(Едуар). Анон. Катинари. Колела. “Имането”. Оран. “Ветаро”. Акита. Анани.

ОТВЕСНО:  Рат. Страшимиров (Антон). “Нана”. Икономов (Никола). Ролан 
(Ромен). Виница. Аладин. Вале. Кумир. Линин. Талин. Кабинет. Самари. Ита-
лик. Мат. Канела. Син. Новатори. ИКАРУС. Ра. Ар. Ситар. Танин. Нето. Осло. 
Енот. Ратин. Пеликани. Лавал (Пиер). Мотика. Еколог. Мома. Дюнер. Ванин 
(Василий). “Натали”. Акинак. Бира. Атик (Тит Помпоний). Марина. Анан 
(Кофи). Ни. Ноти. Илик. Посока. Екип. Кет. Ванина (“Ванина Ванини”). Алино. 
“Арома”. Елата. Рата. Окови. ИРА. “Алото”. Ок. Ват. Марал. Вани. Абати. Салон. 
Кола. Ирак. Нива. Онон. Лил. “Елка”. Атанасова (Софка). Асара. “Българе”. 
Ром. Вар. “Калин”. Ран. Пиано. Салати. Икона. Амини.

СУДОКУ

МОСТОВЕ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.
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Ч
ерно-бялата 

драма на стрий-

минг услугата 

Netfl ix “Рома” 

на режисьора 

Алфонсо Куарон 

– автобиографичен поглед към 

детските му години, и истори-

ческата комедия “Фаворитката” 

получиха по 10 номинации за 

наградите “Оскар”.

“Черната пантера” е първият 

в историята филм за суперге-

рой, който получава номинация 

за най-добра лента.

С “Рома” стрийминг платфор-

мата Netfl ix получи нещо, което 

горещо желаеше – първата си 

номинация в топ категорията 

за най-добър филм. “Членство 

в клуба” си осигури и компания 

“Марвел” с “Черната пантера” –

първата в историята 
на “Оскарите“

– супергеройска продукция с 

номинация за най-добър филм.

Сред номинираните за най-

добър филм е и продукцията 

с българско участие „Зелената 

книга“. Филмът на режисьора 

Питър Фарели, в който играе 

българският актьор Димитър 

Маринов, вече спечели на-

градата за най-добър филм на 

Американската гилдия на про-

дуцентите. Филмът триумфира 

и на церемонията на наградите 

„Златен глобус“.

В категорията за най-добър 

актьор са номинирани Крисчън 

Бейл за “Вице”, Брадли Купър 

за “Роди се звезда”, Рами Малек 

за “Бохемска рапсодия”, Виго 

Мортенсен за “Зелената книга” 

и Уилям Дефо за “Ван Гог: Пред 

портите на вечността”.

Носителката на “Оскар” за 

най-добра актриса ще бъде из-

брана измежду Ялица Апарисио 

за “Рома”, Глен Клоуз за “Съпру-

гата”, Оливия Колман за “Фаво-

ритката”, Лейди Гага за “Роди се 

звезда” и Мелиса Маккарти за 

“Можете ли да ми простите?”.

“Рома“ и 
„Фаворитката“ с 
по 10 номинации 
за „Оскар“

И филмът, в който играе българският 
актьор Димитър Маринов, е претендент

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Б
райън Сингър, 

режисьорът на 

номинирания за 

5 награди „Оскар” 

филм „Бохемска рапсодия”, 

е обвинен в сексуално наси-

лие над малолетни в статия, 

публикувана в сп. „Атлантик”.

Статията е базирана върху 

12-месечно разследване и 

описва историите на четири 

предполагаеми жертви на 

насилие, които твърдят, 

че били съблазнявани и 

задиряни от режисьора на 

„Бохемска рапсодия”, докато 

били малолетни.

В свое изявление, разгла-

сено от адвоката му, Сингър 

отхвърли обвиненията и 

увери, че хомофобската по 

дух статия в „Атлантик” е 

опит да се извлече полза от 

успеха на „Бохемска рапсо-

дия”.

Сингър бе уволнен като 

режисьор на филма заради 

отсъствия от снимачната 

площадка. Той обаче остана 

режисьор в надписите, не-

зависимо, че бе заменен от 

Декстър Флечър.

Н
ай-бляскавото шоу 

в света на киното 

винаги е свързано 

с много дебати и 

сензации.

Тази година те дойдоха 

много преди връчването 

на наградите с отказа на 

обвинения в хомофобски 

изказвания Кевин Харт да 

води церемонията. Твърде 

възможно е Академията да 

не търси повече титуляр 

за шоуто, а да заложи на 

различни холивудски су-

перзвезди, които да влязат в 

ролята на водещи.

Церемонията ще се 

състои на 24 февруари  в 

„Долби тиатър” в Лос Андже-

лис. По традиция тя ще се 

излъчва пряко по офици-

алния канал на наградите 

– ABC.

Продуцентката Дона 

Джилиоти и режисьорът 

Глен Уайс получиха задачата 

да олекотят формата на це-

ремонията с по-свежо шоу, 

което този път да не про-

дължава повече от три часа. 

Това ще е първият подобен 

случай от 1973 година 

насам. За целта наградите в 

някои от по-непопулярните 

категории ще се връчват по 

време на рекламните паузи.

Академията обяви през 

юни, че е поканила 928 

нови членове от киноиндус-

трията. Причината - данни, 

че 92 % от гласуващите на 

„Оскарите“ са бели, а 75% са 

мъже. Покани за членство 

са получили Ейми Шумър, 

Джейда Пинкет-Смит и др.

Най-добър филм:
“Черната пантера”

“Черен в клана”

“Бохемска рапсодия”

“Фаворитката”

“Зелената книга”

“Рома”

“Роди се звезда”

“Вице”

Главна мъжка 
роля:

Крисчън Бейл за “Вице”

Брадли Купър за “Роди се 

звезда”

Уилям Дефо за “Пред порти-

те на вечността”

Рами Малек за “Бохемска 

рапсодия”

Виго Мортенсен за “Зелена-

та книга”

Главна женска 
роля:

Ялица Апарицио за “Рома”

Глен Клоуз за “Съпругата”

Оливия Колман за “Фаво-

ритката”

Лейди Гага за “Роди се 

звезда”

Мелика Макарти за “Можеш 

ли някога да ми простиш?”

Поддържаща 
мъжка роля:

Махершала Али за “Зелена-

та книга”

Адам Драйвър за “Черен в 

клана”

Сам Елиът за “Роди се 

звезда”

Ричард Грант за “Можеш ли 

някога да ми простиш?”

Сам Рокуел за “Вице”

Поддържаща 
женска роля:

Ейми Адамс за “Вице”

Марина де Тавира за “Рома”

Реджина Кинг за “Ако “Бийл 

стрийт” можеше да говори”

Ема Стоун за “Фаворитката”

Рейчъл Уайз за “Фаворит-

ката”

Режисура:

Спайк Лий за “Черен в 

клана”

Павел Павликовски за “Сту-

дена война”

Йоргос Лантимос за “Фаво-

ритката”

Алфонсо Куарон за “Рома”

Адам МакКей за “Вице”

Режисьорът на „Бохемска рапсодия“ 
обвинен в сексуално насилие

Оскари 2019 – какво още 
трябва да знаете

Номинациите 
в големите 
категории
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Димитър Маринов – да влезеш 
в А-групата на Холивуд

З
а актьора Димитър Ма-

ринов пътуването към А-

групата на Холивуд е като 

филмов сценарий. Изоста-

вен като бебе, той е оси-

новен от семейството на 

най-малкия брат от известната фами-

лия тютюневи фабриканти Маринови, 

станали прототип на героите в романа 

“Тютюн”. Димитър е син на племенница-

та на Димитрина Маринова – Йорданка, 

но тъй като бил роден незаконно, а тя 

била много млада, предпочела да го 

даде за осиновяване. Лелята била омъ-

жена за Димитър Маринов – финан-

сист, индустриалец, шеф на Камарата 

на индустриалците по времето на цар 

Борис III, убит от комунистите.

Преследван от репресивния ре-

жим, хвърлян в лагер, бит и унижаван, 

Димитър решава да преследва своята 

американска мечта, като остава тук 

само със 112 долара след едно турне.

Сега той е един от петимата основни 

актьори във филма “Зелената книга”, 

който е с 5 номинации за „Оскар“, вклю-

чително и за най-добра лента.

“За мен това е успех най-вече като 

българин, който успя да влезе в тази 

група, да докажа, че и ние имаме място, 

и всички мои колеги в България”, каза 

актьорът за BG VOICE в ексклузивно ин-

тервю минути след като бяха обявени 

номинациите.

“Зелената книга” е съвместна продук-

ция на компанията на Стивън Спилбърг 

“Амблин ентертейнмънт” и на “Парти-

сипант медия” и е по действителен слу-

чай. Разказва за живота на гениалния 

пианист Дон Шърли и неговото джаз 

трио. Маринов е в ролята на Олег, чий-

то прототип е руснакът виолончелист 

Юрий Тахт. Действието се развива през 

60-те години на миналия век, когато 

италиано-американският охранител 

Тони Лип е нает да вози и охранява 

афроамериканския джаз пианист в 

турнето му в силно консервативния 

американски Юг.  Двамата използват пъ-

теводителя “Зелената книга на негъра 

пътешественик”, списван години наред 

от цветнокожия пощальон Виктор 

Грийн, за да представи местата, в които 

се приемат цветнокожи пътници.

Преди кастинга учителката му казва, 

че няма как за 5 дни да се научи да сви-

ри на инструмента, което му е нужно, за 

да спечели ролята.

“Тя започна да се смее и съжалявам, 

че трябва да го кажа, но не е от гледна 

точка да се подиграя с някого, но тя 

каза – изглеждаш много женствен, 

държейки това чело. Трябва да си по 

мъжкар. Един вид цигуларски са ми 

китките, цигуларски са ми пръстите. 

Трябва да е по-мъжкарско”, обяснява 

Димитър.

От дете той свири на цигулка – изна-

ся концерти в Америка още през 70-те 

години, но завършва железопътен 

техникум.

За да се подготви за НАТФИЗ, взема 

уроци при Невена Коканова. Но влиза в 

казармата, а после се опитва да избяга 

с „Ориент експрес“. Опитът се проваля 

и той е тикнат в политически лагер на 

комунистическия режим. Осъден е на 

3,5 години затвор.

В затвора му чупят ръцете 
заради цигулката

От боя в ареста остават следи и до 

днес по гърба на Димитър.

След едно турне в САЩ с Йълдъз 

Ибрахимова в началото на 90-те години 

остава в Ноксвил, Тенеси.

Трудностите и постоянните несгоди 

изглежда не са пречупили българина, а 

упоритостта прилага и в подготовката 

за кастинга за “Зелената книга”.

“Свирех по 5-6 часа на ден.

Жена ми почти се разведе 
с мен

През последните два дни даже взе де-

цата и се премести при леля си, защото 

просто не се търпеше”, казва през смях 

Димитър.

В “Зелената книга” Маринов си пар-

тнира с номинираните за „Оскар“ Виго 

Мортенсен и Махаршала Али. “Колкото 

е по-голяма звездата, толкова по-лесно 

се играе с нея.

Работата ми с Махаршала и Виго не 

беше дори работа, това беше приятел-

ство, колегиално отношение, обяснява 

Димитър. – Виго особено е по-лежерен, 

по-освободен, той е европеец, пушехме 

цигари, пиехме червено вино. От друга 

страна, Махаршала е изключително 

дисциплиниран и страшно фокусиран 

човек. При него детайлите са изключи-

телно важни.”

На Олег (в чиято роля е Димитър) е 

най-култовата реплика във филма, на 

която се гради и цялата му реклама. 

“Цялата идея на филма е, че Дон Шърли 

е гений, който се бори срещу расизма 

и репресията. И Тони Лип не може да 

го разбере. В критичния момент аз 

трябва да му обърна съзнанието, за да 

не ни “разстрелят” всички. Правя един 

монолог, в който казвам великата ре-

плика: “Ти един път ме попита защо Дон 

Шърли прави всичко това. Ще ти кажа. 

Не е достатъчно да си гений, 

нужен е кураж, за да 
промениш човешките 

сърца 

Това е целият смисъл на филма”, раз-

казва Димитър. Но тя не е била написа-

на точно така в сценария.

“Оригиналната реплика, която ние 

снимахме, не е тази, която в момента е 

във филма. Беше по-бъбрива, по-раз-

точена, по-обяснителна”, казва Дими-

тър. След много преснимания заедно 

с режисьора Питър Фарели стигат до 

тази фраза, която Димитър в крайна 

сметка изрича. “Идеята на целия филм 

е, преди да решаваме да направим или 

да осъждаме нещо, да се вслушаме, да 

се вслушаме и да чуем другата страна 

колкото и противоположна да е тя. И то-

гава – живот и здраве – се стига до онзи 

момент, в който промяната на сърцето 

ще промени съзнанието ни и решение-

то ще бъде взето за двете страни, обяс-

нява Димитър. – Това е цялата идеята 

на Питър Ферли – както той сам казва, 

това е филм за надеждата. Това е филм 

не само за желанието, а и надежда за 

събиране на двете противоположности 

– нещо, от което имаме толкова много 

нужда днес.”

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Той е един от петимата водещи актьори в номинирания 
за „Оскар“ „Зелената книга”

Махаршала Али, Майкъл Хътън, Кристофър Боуърс (композитор на филма), Димитър Маринов и Виго Мортенсен (от ляво на дясно)

Димитър и Виго Мортенсен често ходели да пушат и пият вино заедно по време на снимките

Цяло интервю с 
Димитър Маринов 
може да гледате на 
www.BG-VOICE.com
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З
вездата на „Ювентус” 

Кристиано Роналдо се при-

зна за виновен по делото 

за укриване на данъци по 

време на деветгодишния си 

престой в „Реал” (Мадрид). 

Португалецът се яви в съда в Мадрид, 

за да потвърди споразумението си с 

данъчните власти в Испания.

През лятото двете страни се разбраха 

33-годишният футболист да плати 18.8 

милиона евро срещу присъда за 23 месеца. 

Роналдо избегна влизане в затвора, тъй 

като според испанското законодателство 

първа присъда до две години затвор се 

заменя с пробация.

Португалецът искаше да бъдат взети спе-

циални мерки за сигурност при появата му 

в съда, но такива му бяха отказани. Според 

медиите в Испания играчът е помолил да 

получи достъп до сградата на съда директ-

но от паркинга за автомобили.

Въпреки отказа Роналдо пристигна

широко усмихнат

като изглеждаше така, сякаш медийното 

присъствие не го притеснява.

Футболистът се призна за виновен по 

четири обвинения за данъчни злоупотре-

би. Той бе обвинен в укриването на 14.7 

милиона евро данъци. Сумата е дължима 

върху имиджовите права на играча в пери-

ода между 2011 и 2014 г.

Според прокурорите португалецът е 

измамил данъчните власти с 1.4 милиона 

евро през 2011 г., 1.7 милиона през 2012 г., 

3.2 милиона през 2013 г. и 8.5 милиона през 

2014 г.

Когато преди няколко години данъчните 

в Испания обявиха война на Роналдо и ме-

диите гръмнаха с информации за неговите 

задължения, футболната звезда нарече 

публикациите „фалшива новина“. Тогава 

той обясни, че винаги е плащал това, което 

трябва, и че ще продължи да го прави.

От Forbes подреждат 33-годишния 

Роналдо на трето място сред най-добре 

печелещите спортисти в света с доходи в 

размер на 108 млн. долара годишно.

Делото срещу него се концентрира 

около доходоносните права за използване 

на неговия лик. От прокуратурата твърдят, 

че постъпленията му са били пренасочва-

ни през компании, регистрирани в други 

държави, с цел да се избегне заплащането 

на дължимите данъци.

В съда като част от споразумението 

Роналдо е признал за четири случая, 

вследствие на които той дължи общо 5.7 

млн. евро.

Адвокатите на Роналдо твърдят, че всич-

ко се свежда до

едно недоразумение

по отношение на това какво се изисква 

и какво не се изисква съгласно испанските 

закони и отричат звездата целенасочено 

да се е опитвал да избягва данъци.

Роналдо не е единственият популярен 

футболист, който изпита гнева на испанска-

та данъчна система.

Неговият бивш съотборник в „Реал 

Мадрид“ Чаби Алонсо има същата съдба 

със сходни обвинения за сума на стойност 

около 2 млн. евро.

Звездата на „Барселона“ Лионел Меси 

избегна затвора по подобна схема, свърза-

на с правата върху лика му, след като плати 

няколко милиона данъци със задна дата и 

глоби.

Неймар също бе обект на съдебен спор, 

когато „Барселона“ бе глобена с милиони, 

след като клубът бе обвинен в данъчна из-

мама по трансфера на бразилската звезда.

Защитникът на „Реал Мадрид“ Марсело 

призна обвиненията в данъчна измама и 

прие четиримесечна условна присъда за-

ради това, че е използвал чужди компании 

за сходни цели като Роналдо и Меси.

Делата срещу популярни футболисти 

зачестиха след премахването през 2010 

г. на данъчно облекчение, известно като 

„Закона Бекъм”, което позволяваше на фут-

болистите да ограничават данъците си.

Роналдо е изправен и пред друга 

съдебна битка – срещу суперзвездата има 

повдигнато обвинение за изнасилване в 

Лас Вегас през 2009 г., което той отрича.

Звездата потвърди споразумението си с испанските власти за укриване на данъци

Посрещнати с усмивка: €18.8 млн. 
глоба за Роналдо
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Н
осителят на европей-

ската титла по бокс в 

полутежка категория 

Тервел Пулев може да 

се похвали, че е правил 

нещо, което малцина са 

успявали – да честити лично рождения 

ден на истинска легенда в неговия 

спорт. Българинът в момента е в САЩ, 

където тренира усилено за следващите 

предизвикателства, а вдъхновение чер-

пи и от случайните срещи в залата с Рой 

Джоунс-младши и Мани Пакиао.

В социалните мрежи по-малкият брат 

Пулев се похвали, че е имал възможност 

лично да честити 50-ия рожден ден на 

Джоунс. Легендарният боксьор от 90-те 

години на ХХ век, който прекрати оконча-

телно кариерата си преди година,

гостува в залата, в която 
Тервел тренира

Джуниър, както е прякорът на Рой Джо-

унс, е бил притежател на 4 световни титли в 

4 различни категории (средна, суперсред-

на, полутежка и тежка). Като аматьор пък 

печели сребърен медал от олимпийските 

игри в Сеул през 1988 г. Журналистите в 

Америка неслучайно го наричат Боксьора 

на десетилетието.

Тервел успя да стисне ръката и на друга 

легенда – филипинеца Мани Пакиао. 

Преди година той успя да спечели титлата 

в полусредна категория на Световната 

боксова асоциация (WBA), въпреки че вече 

е на 40 години. На 19 януари за Пакиао 

предстои защита на пояса, като откритата 

тренировка преди двубоя му с Ейдриън 

Броунър се проведе в същата зала, в която 

Пулев тренира.

„Две легенди, които усетих като двама 

смирени и земни човека!”, написа Тервел в 

социалните мрежи за срещата си с Джоунс 

и Пакиао.

Тервел, който е непобеден на профе-

сионалния ринг (12 победи, 11 с нокаут), 

тренира в Лас Вегас под строгия поглед на 

професионалистите от „Топ Ранг” – промо-

утърската компания, с която Кубрат Пулев 

подписа договор в края на 2018 г. Очаква 

се Кобрата също да започне занимания 

отвъд Океана след няколко дни.

К
олумбиецът 

Оскар Ривас, 

който победи 

изненадващо 

с 11:5 Кубрат 

Пулев още в 

първия кръг на олимпи-

адата в Пекин 2008, пак 

предизвика Кобрата този 

път на професионалния 

ринг. Ривас, който сега се 

състезава за Канада, нока-

утира бившия претендент 

за световната титла Брайънт 

Дженингс в последния 12-и 

рунд на битката им във 

Верона, САЩ.

Това беше трето поражение 

в кариерата на Дженингс 

срещу 24 победи (14 с нокаут). 

Ривас е с баланс 26 победи (18 

с нокаут) от 26 мача. След края 

на мача Ривас заяви: “Дайте ми 

Пулев, Джошуа, Уайлдър или 

Чар. Готов съм за тях!”

Промоутърът на Ривас 

– Ивон Мишел, дори отиде 

по-далече:

„Искаме Пулев 

заради историята 

между двамата. 

Знаете, че Ривас го 

победи в Пекин, а то-

гава Пулев бе считан 

за сигурен медалист. 

Още оттогава той 

гори за реванш. Сега 

чувам, че бълга-

ринът е казал на 

своите мениджъри 

да уредят такъв 

бой, защото иска да 

си отмъсти”, заяви 

Мишел, цитиран от 

„Меридиан мач”.

След победата 

над Дженингс Оскар 

Ривас ще се изкачи 

до номер 2 в претен-

дентската класация 

на IBF и така има го-

ляма вероятност за 

мач с Кобрата, който 

е под номер 1.

Колумбиец пак иска да бие Кобрата

Легендата гостува в залата, в 
която българинът тренира

Тервел Пулев очи в очи 

с Рой Джоунс-младши
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Ж
ителката на канад-

ския град Калгари 

Алла Вагнер буквал-

но взриви медиите 

и социалните мрежи 

с необичайното си 

предложение.

Дамата разиграва своята разкошна 

триетажна къща с площ 352 квадратни 

метра в живописен квартал на брега на 

езеро в специфичен конкурс.

За да станете щастлив собственик на 

имота, трябва да платите участието си 

в конкурса (25 канадски долара) и да 

изпратите на Вагнер писмо от максимум 

350 думи. Естествено трябва да се пре-

борите с хиляди други участници.

Жената уточнява, че писмото за учас-

тието може да бъде написано в свобод-

на форма като есе, стихотворение или 

просто няколко параграфа текст. След 

това Вагнер ще избере 500 финалисти, 

а после независимо жури ще определи 

победителя.

Вагнер решила да продаде дома си 

не защото е щедра или луда. Работата 

е в това, че през лятото на миналата 

година тя претърпява инцидент, след 

който не може да се придвижва по 

къщата. Затова и решава да я продаде 

за 1,7 милиона долара. За петте месеца, 

в които къщата е била на пазара, никой 

не е проявил интерес към нея. Затова 

канадката е решила да действа по този 

необичаен начин.

Хитростта на Вагнер е очевидна. 

Жената се надява, че в конкурса й ще 

участват около 60 000 души, които, 

внасяйки по 25 долара, ще й помогнат 

да събере исканите 1,7 милиона долара. 

Също така къщата все още се продава, 

а ако Вагнер я продаде по обикновения 

начин, обещава да върне 25-те долара 

на всички участници.

Канадка подарява палат срещу едно есе

Дамата от Калгари е обявила правила за участие в конкурса за дома й
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Р
апарът Крис Браун бе арестуван, след 

като французойка се оплака, че е била 

изнасилена от него. Американският 

изпълнител отрича.

Браун бе разпитан, а след кратък престой в 

ареста бе освободен.

24-годишна жена е обвинила Браун, бодигарда 

му и негов приятел, че са я изнасилили в хотел-

ска стая в Париж миналата седмица. Според 

информацията в някои медии тримата срещнали 

момичето в нощен клуб по-рано вечерта.

Певецът има проблеми с органите на реда не 

за първи път. През 2009 г. призна, че е посегнал 

физически на тогавашната си приятелка Риана.

През 2016 г. пък бе арестуван в Лос Анджелис, 

след като жена заяви, че е насочил пистолет към 

нея. Браун отрече обвиненията.

Законът във Франция предвижда 15 години 

затвор за изнасилване.

А
ктрисата Джилиън Андерсън ще се 

превъплъти в ролята на 71-вия минис-

тър-председател на Великобритания 

Маргарет Тачър в сериала „Корона”.

50-годишната Андерсън ще изпълни ролята 

на Желязната лейди, която заемаше отговорния 

пост в продължение на 11 години – от 1979 до 

1990-а. Андерсън ще се появи в четвъртия сезон 

на телевизионната поредица, чиито снимки ще 

започнат това лято. Новите серии ще се излязат 

на екран през 2020 година.

Сериалът „Корона” разказва за живота на 

кралица Елизабет Втора от момента на нейната 

сватба през 1947 година. В първите два сезона в 

кралицата се превъплъти Клеър Фой, а в третия 

и четвъртия ролята ролята ще бъде поверена на 

Оливия Коулман.

Джилиън Андерсън стана световноизвестна 

с ролята си на агент Дейна Скъли в поредицата 

„Досиетата Х”. Тя е носителка на награди „Еми „ и 

„Златен глобус”.

Арестуваха Крис Браун за 
изнасилване

Агент Скъли става 
Маргарет Тачър

С
ложните отно-

шения между 

Кейт Мидълтън 

и Меган Маркъл 

са обект все повече пуб-

ликации. Според някои 

медии бившата звезда 

от сериала „Костюмари“ 

отдалечава принц Хари 

от брат му Уилям.

Дали това е така, от 

Двореца не коментират. 

Факт е обаче, че Меган 

Маркъл не е присъствала 

на рождения ден на Кейт 

Мидълтън.

Според близки до 

кралската фамилия Кейт 

и Меган доста се сърев-

новават, но от време 

на време се появяват 

за съвместни снимки. 

Усмихват се на тях, но 

според мнението на фе-

новете им това е просто 

протоколно.

Новината, че херцоги-

нята на Съсекс и принц 

Хари не са присъствали 

на празника на Кейт, още 

повече даде повод за 

съмнение дали отно-

шенията между двете 

семейства са добри.

П
евецът и актьор 

Джъстин Тим-

бърлейк намери 

пролука в турне-

то си, за да посети пациен-

тите на детска болница в 

Сан Антонио, Тексас.

37-годишният Тимбър-

лейк се появил в изненад-

ващо болничното заведе-

ние и позирал за снимки 

с децата, след като през 

изминалата седмица в 

социалните мрежи масово 

е споделяно затрогващо 

видео на малчуганите.

Кадрите показват как 

малките пациенти, много 

от които на легло, танцу-

ват на хитовото му парче 

„Can’t Stop The Feeling” и 

държат табели с призив 

към техния идол да дойде 

да ги види.

Джъстин Тимбърлейк 

наскоро поднови турнето 

си „Man of The Woods”, след 

като преди време му се 

наложи да отмени няколко 

концерта заради про-

блеми с гласните струни, 

припомня агенцията.

Меган и Хари пропуснаха 
рождения ден на Кейт

Джъстин Тимбърлейк 
зарадва болни деца

С
лед смъртта 

на една звезда 

нейните лични 

вещи често 

се предлагат на търг за 

обожаващите я. В послед-

но време най-популярен 

в световните медии е 

последният кичур от 

косата на Мерлин Монро, 

запазен от един от нейни-

те фризьори.

Кичурът е на почти 60 

години и скоро ще бъде 

продаден на търг на 

първоначална цена от 14 

500 евро. Той е част от 

колекция от нейни кичури, 

събрана от Кенет Бател, 

фризьор на Монро от 1958 

до 1962 г.

Кичурът е опакован в 

специално проектирана 

стъклена рамка заедно 

със снимка на Мерлин 

Монро. Останалите кичу-

ри фризьорът раздал на 

най-близките си приятели.

Медиите предвиждат го-

ляма „борба” сред фенове-

те, като се вземе предвид, 

че рентгеновата снимка на 

гърдите й беше продадена 

на търг за 40 000 евро.

Вадят на търг кичур от 
косата на Мерлин Монро
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А
мериканска startup компания възна-

мерява да подмладява старци, като 

им прелива кръв от млади и жизнени 

доброволци.

Името на основаната от Джеси Камазин фирма 

е „Амброзия медикъл”. Компанията обещава бърз 

ефект на богатата и застаряваща клиентела. За 

да получат вливане от 1 литър младежка кръв, 

желаещите ще трябва да заплатят 8 хиляди дола-

ра. На сайта на „Амброзия” били получени вече 

хиляди заявки.

Изданието отбелязва, че не съществуват ни-

какви медицински доказателства от ползата при 

преливане на хора на „младежки” банки кръв. 

Въпреки това компанията е получила заявки в 

пет големи американски града в САЩ, в които е 

открила свои офиси.

Джеси Камазин основава новия си бизнес на 

предишно изследване, проведено от биотехно-

логичната калифорнийска компания „Алкахест“. 

То доказало, че възрастни мишки стават по-ак-

тивни с младежка кръв.

О
кеанските вълни стават по-силни и 

по-разрушителни с всяка изминала 

година заради покачващите се темпе-

ратури на водата.

Учени от университета на Кантабрия са устано-

вили взаимна зависимост между затоплящите се 

океани и големината и силата на вълните, според 

която колкото повече се покачват температури-

те, толкова по-разрушителни ще стават океаните.

Океанските вълни се появяват от взаимодейст-

вието между атмосферата и водата. Затова не 

е изненадващо, че промените в климата вли-

яят и върху тях. Досега обаче тази връзка не е 

изследвана. Макар и да е известно, че скоростта 

на вятъра и височината на вълните се увеличават 

в някои части на океана, локалните причини за 

това не са проучени.

Испанските учени за първи път свързват тези 

явления.

Компания ще подмладява 
старци с младежка кръв

Океанските вълни стават 
по-силни

М
омиченце на 

две годинки 

се предаде на 

полицията във 

Флорида с вдигнати ръце. 

Трогателната сцена се раз-

игра по време на акция по 

задържането на родители-

те на детето.

Сигналът до полицията 

е за въоръжен грабеж на 

магазин. Заподозрените 

са мъж и жена на 38 и 34 

години.

Органите на реда ги от-

криват в син пикап на пар-

кинг и им заповядват да се 

предадат. С тях от колата 

излиза и дъщеричката им, 

която копира движенията 

на родителите си.

Оказва се, че оръжието 

от обира е пистолет играч-

ка, а полицаите оставят майката да успокои детето си, преди да отведат се- мейството в ареста.

Б
рад Пит и Чар-

лийз Терон са 

новата холи-

вудска двойка. 

Бившият годеник на 

актрисата – Шон Пен, я е 

представил на колегата 

си Брад преди около 

месец и оттогава романът 

между двамата разцъфтя-

ва прогресивно.

Според британския 

вестник The Sun Терон пък 

от години била в открита 

вражда с експоловинка-

та на Брад – Анджелина 

Джоли, тъй като двете най-

редовно се конкурирали 

за едни и същи роли.

Например Анджелина 

поема ролята си в хита 

с Джони Деп „Туристът“, 

след като Терон я отхвър-

ля.

Пит се раздели с Джоли 

преди две години, горе-

долу тогава и Чарлийз 

скъса с Шон Пен.

Според информациите 

влюбените започнали 

връзката си около Коледа, 

като двамата се виждали 

най-вече в имението на 

Брад в Лос Фелис, Кали-

форния.

Подобно на Брад, който 

има три осиновени деца 

от брака си с Анджелина 

(както и три биологич-

ни), Терон пък има две 

осиновени деца, но като 

самотна майка.

Д
ревен мегалитен 

комплекс в Шотлан-

дия, чиято възраст се 

оценяваше на хиляди 

години, се оказа менте, из-

готвено от фермер през 90-

те години на миналия век.

Съоръжението под 

формата на кръг се намира 

в област Абърдийншър. 

То се отличаваше от други 

подобни мегалитни памет-

ници с малката височина 

на изправените камъни и 

със скромния диаметър на 

кръга.

Археологичната служба 

на Шотландия считаше 

комплекса за автентичен и 

предприе проучвания, дока-

то собственикът на фермата, 

където е издигнато съоръ-

жението, не си призна, че 

той е авторът на „кромлеха”. 

Той се оказал умалено копие 

на истински мегалитен кръг.

Представители на 

археологическата служба 

изказаха разочарованието 

си от факта, че обектът е 

имитация. Но те похвалиха 

фермера, тъй като работата 

му отлично се вписвала в 

местния ландшафт.

Момиченце се „предаде“ на 
полицията с вдигнати ръце

Брат Пит и Чарлийз Терон – 
новата двойка на Холивуд

“Древен“ паметник в 
Шотландия се оказа менте
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С
инът на Арнолд Шварценегер върви по 

неговите стъпки. След като направи по-

вече мускули през последната година, 

той реши да се изфука с тях.

Джоузеф Баена прикова вниманието със сним-

ка, на която позира точно като баща си. Фотосът 

на Шварценегер отпреди близо 43 години е един 

от най-известните му. Тогава той е само на 21 г. и 

печели конкурса „Мистър Олимпия“.

Профилът на младия мъж в Instagram има над 

22 хиляди последователи. От публикациите си 

личи, че той обича да спортува и не се свени да 

показва мускулестото си тяло.

Джоузеф Баена ходи на фитнес още от 13-го-

дишна възраст. Преди няколко години той стана 

известен с това, че пресъздаде една от любимите 

сцени на баща си от „Терминатор 2“.

З
наех това тогава и съм напълно убеден 

в това и днес – ти си единствена по рода 

си, Мишел Обама. Честит рожден ден!“ 

Това написа Барак Обама по случай 55-ия 

рожден ден на съпругата си и публикува тяхна 

стара снимка в Twitter.

Бившата първа дама получи безброй поз-

дравления на 17 януари, когато е родена. Сред 

известните личности, които й честитиха, бяха 

Бионсе, Шонда Райс, Камала Харис, Рейчъл Рей и 

други.

„Благодаря на всички за любовта за рождения 

ми ден. Аз също ви я връщам“, написа Мишел 

в Instagram и благодари на Барак, дъщерите и 

приятелите им за подкрепата.

„На 50 и невероятна!“ С тези думи Мишел Оба-

ма определя себе си преди 5 години. Дни преди 

рождения си ден тя сподели пред списание 

„Parade“, че никога не е била по-уверена в себе 

си.

Синът на Арни трупа 
мускули като него

Барак Обама с трогателно 
писмо до Мишел

Ж
ителка на град 

Моргантаун в 

щата Мисиси-

пи отишла на 

лов по случай 101-вия си 

рожден ден и с един из-

стрел повалила два елена.

Бърта Викърс застанала 

с пушката си в специално 

приготвеното от роднини-

те й ловно укритие. Когато 

се появил наблизо елен, 

тя не стреляла веднага. 

„Реших да изчакам по-

едро животно”, доверила 

дълголетницата.

Търпението на рожде-

ницата било възнагра-

дено. Не след дълго на 

мушката й се появила едра 

самка. Жената стреляла по 

нея, но улучила и предиш-

ния елен. След успешния 

лов възрастната дама 

изпекла част от дивеча, а 

останалото месо подарила 

на внуците си.

Ч
елси Клин-

тън обяви, че 

семейството й 

се увеличава. 

Дъщерята на Хилъри и 

Бил Клинтън, която е на 38 

години, написа в Twitter, 

че със съпруга й Марк 

очакват дете през лятото. 

Тя не разкри пола му.

Двойката има дъщеря 

Шарлот, която се роди 

през 2014 г., и син Ейдън, 

роден през 2016 г.

Челси Клинтън и 41-го-

дишният Марк Мезвински, 

който е инвестиционен 

банкер, сключиха брак 

през 2010 г. Те живеят в 

Ню Йорк.

В отговор на поздрав-

ленията в Twitter Челси 

написа, че баща й и майка 

й са се зарадвали много на 

новината.

Челси Клинтън пише 

трета книга за деца – за 

застрашените животни. 

Тя ще е в продажба през 

април.

Ловджийка на 101 г. повали 2 
елена с 1 изстрел

Челси Клинтън чака 
трето дете

Н
еизвестен човек 

е оставил даре-

ние от 160 000 

евро в плик с 

надпис „за Африка” на ол-

тара в германска църква.

Волята на дарителя 

ще бъде изпълнена и 

средствата ще бъдат 

предадени на няколко 

благотворителни органи-

зации, работещи на целия 

континент.

Дарението е направено 

през юни м.г. в деня на 

Петдесетница. Помощ-

ничка в католическа 

църква в Южна Герма-

ния намерила плика с 

банкноти от 500 евро. 

Тя много се изненада-

ла и предала плика на 

пастора, който също бил 

поразен.

Дарението трябвало да 

бъде одобрено от финан-

совото ръководство на 

Регенсбургската епархия. 

Сега то ще бъде разпре-

делено между различни 

благотворителни органи-

зации в Африка.

Намериха €160 000 „за 
Африка” в германска църква
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П
оп звездата Орлин Павлов стана баща 

на дъщеричка. Новината съобщи сами-

ят певец в социалните мрежи.

„Елизабет Павлова, добре дошла 

на този свят“, написа във Facebook щастливият 

татко.

 „Неизмерими благодарности на д-р Анна 

Богданова и целия екип на акушер-гинекологи-

ята в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. 

Невероятни сте!“, допълни развълнуван той.

Не пропусна да отправи послание и към своя-

та любима жена:

„Диана, обичам те! Ти си майка героиня! И 

както се пее в една песен: „Светът е друг, когато 

си тук!“

Майката на момиченцето е Диана Велинова, 

като за връзката им с Павлов се знае малко. И 

двамата ревностно пазят личния си живот, като 

успяха да скрият новината за бременността на 

Диана почти до последно.

А
ктрисата Памела Андерсън, която стана 

световноизвестна с телевизионната 

поредица „Спасители на плажа”, заяви, че 

мъжете, които гледат порно, се оказват 

слаби любовници под завивките.

Според нея филмите за възрастни са твърде 

далече от реалния любовен акт. Андерсън при-

зна, че я привличат „смелите и радикални мъже”, 

които са ангажирани с реални каузи. Именно 

тях тя намира за секси, а не героите от порно 

продукциите.

„Най-лошите любовници са тези, които гледат 

порно”, споделя актрисата. „Те са сковани, безчув-

ствени, фанатично търсят различното и понякога 

прибягват до насилие. Най-добри в леглото са 

вегетарианците. Това е доказано!”

Орлин Павлов стана 
татко на Елизабет

Памела: Който гледа 
порно, е лош любовник

Ф
еновете на из-

вестната група 

ABBA ще тряб-

ва да почакат 

до втората половина на 

2019 г., за да чуят новите 

им песни.

През април миналата 

година стана известно, че 

прочутата четворка отно-

во работи в студиото за 

първи път след разделяне-

то на групата през 1983 г. 

Но Бени Андершон тогава 

заяви, че песните ще до-

коснат слуха на феновете 

в началото на 2019 г.

Само че сега предста-

вител на групата каза, че 

нови песни няма да има до 

лятото. „Възможно е те да 

се появят по-скоро преди 

есента“, допълнил той.

В неотдавнашно интер-

вю Андершон даде да се 

разбере, че причини за 

забавянето са юридиче-

ски подробности. „Ние 

все още се опитваме да 

оформим споразумение, 

което е необходимо, за 

да можем да продължим 

дейността си“, каза той.

А
дриана Лима 

прекъсна 

връзката си с 

турския писател 

Метин Хара.

37-годишната мане-

кенка има две дъщери – 

8-годишната Валентина 

и 6-годишната Сиена, от 

бившия си съпруг Мар-

ко Ярич. Сега става ясно, 

че Адриана и Метин са 

сложили край на ро-

мантичната си връзка, 

след като се срещаха от 

година и половина.

Красавицата на 

„Виктория сикрет” се 

обвърза романтично с 

36-годишния писател 

през юли 2017 г., когато 

двамата бяха забеля-

зани да се държат за 

ръце и да се целуват на 

борда на яхта в Бодрум, 

Турция.

По време на връзката 

им Метин качи в интер-

нет редица техни ин-

тимни селфита. В едно 

от тях той уверяваше, че 

бразилската красавица 

го прави най-щастливи-

ят мъж на планетата.

Новите песни на ABBA 
– наесен

Адриана Лима скъса с 
приятеля си

Н
ов още по-голям 

адронен колай-

дер планира да 

изгради Евро-

пейската организация за 

ядрени изследвания – 

ЦЕРН. Цената на суперсъ-

оръжението се очаква да 

достигне 9 млрд. евро.

Ускорителят е разполо-

жен на стотина метра под 

земята в ЦЕРН, близо до 

Женева. Той е с дължина 

на окръжността 27 кило-

метра, а четири детектора 

улавят образуваните 

частици при сблъсъка на 

протонни лъчи. Новият ко-

лайдер, който ще наследи 

сегашния, се предвижда 

да бъде три пъти по-голям.

Работното наименова-

ние на съоръжението е 

„Бъдещ кръгов колайдер”. 

Той ще даде нови въз-

можности за изследване 

на тъмната материя в 

междузвездното прос-

транство и ще търси 

отговор на въпроса защо 

Вселената продължава да 

се разширява.

ЦЕРН прави още по-голям 
адронен колайдер
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ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ

Б
огатата култура на Бали 

се усеща на всички нива 

в живота на острова – от 

красивите и изискани цвет-

ни листенца, разположени 

навсякъде, до безброй-

ните храмови церемонии и уличните 

процесии с празнично облечени местни 

жители под разветите високо в небето 

стотици хвърчила

На Бали можеш да се изгубиш в хаоса 

на Кута, да се потопиш в хедонистичните 

удоволствия в Семиняк, да сърфираш на 

диви плажове в Нуса Дуа или да потър-

сиш смирение в Убуд.

В Бали е пълно и с кулинарни пъте-

шественици – такива, които са готови 

да похарчат стотици долари в модерен 

азиатско-френски фюжън ресторант, и 

други, обсебени от това да открият най-

автентичната балийска храна, заредени 

с кутийка имодиум в джоба. Уличната 

храна тук се предлага навсякъде в малки 

и скромни бараки или просто е наредена 

на пейки под ратанови навеси, наречени 

варунг. Туристическият пътеводител и 

местният консиерж задължително ви 

предупреждават, че да се храните на 

улицата е все едно да играете

руска рулетка 
със стомаха си

Благодарение на епизода за Бали 

на Антъни Бурдейн, в който той казва, 

че тук е ял най-вкусното печено прасе 

въобще, „Ибуока“ се превръща в турис-

тически магнит. Тук известното Баби-

гулинг – парчета печено нежно свинско 

с дебела хрупкава коричка, поднесено 

с лютив червен сос върху местни зелен-

чуци, варени яйца и ориз, е наистина 

уникално. Всяко прасенце е пълнено 

с тайна смес от билки и е печено поне 

пет часа на бавен огън върху дървени 

въглища. Независимо че можете да 

споделите обяда си с цял автобус китай-

ски туристи, „Ибуока“ е задължителна 

дестинация за обяд.

„Мозаик“ е кулинарно преживява-

не в другата крайност. Разположен в 

джунглата на Убуд, със спираща дъха 

гледка от терасата към гъстите палми, 

ресторантът се отличава и със заше-

метяващата кухня на френско-амери-

канския шеф Крис Саланс, която със 

сигурност щеше да бъде удостоена със 

звезди „Мишлен“, ако беше в Европа 

или вАмерика. Вечерята тук може да 

отнеме няколко часа, но да се храниш в 

магична тропическа градина, осветена 

от безброй свещи, е незабравимо пре-

живяване. Саланс готви това, което го 

вдъхновява в момента, като например 

говеждо филе с джак фрут във вермут и 

балсамова редукция или жълтопереста 

риба тон с дресинг от листа от лайм и 

сорбе от кайсии.

„Барбакоа“ се е утвърдил като един 

от най-добрите ресторанти в Семиняк, 

посветен на барбекюто на дървени 

въглища. Обвита в дим, кухнята залага 

на латиноамериканския стил, като 

създава рустикални местни ястия. 

Разположен в гостоприемното прос-

транство на бивш склад, с гледката към 

оризовите полета и с добрата си храна 

ресторантът е един от тези, които 

просто трябва да бъдат посетени.

„Локаворе“ в Убуд поставя акцент 

върху изобилните продукти на Бали, 

включвайки в менюто си местния бод-

лив лобстер, стриди от Сумбава и мор-

ски охлюви. Главните готвачи създават 

менюта, като включват впечатления от 

Индонезия и Европа 
буквално във всяка чиния

Room 4 Dessert в Убуд е уникално 

място. Тук, където хората използват 

палмови листа вместо чадъри и хин-

дуистките храмове се издигат на всеки 

ъгъл, можете да изпиете точно толкова 

добър коктейл „Манхатън“, колкото 

и  в Ню Йорк. Немалка заслуга за това 

има Уил Голдфарб. След като завършва 

Льо Кордон Бльо в Париж през 90-те и 

прекарва около година в гастрономиче-

ската институция „Ел Були“, той работи за 

някои от най-добрите шефове в Ню Йорк 

като Пол Либранди и Моримото, преди 

да отвори своя десерт бар в Сохо. През 

2007 г. Голдфарб мести бизнеса си на 10 

хиляди мили от дома в сърцето на Убуд. 

Room 4 Dessert предлага не само храна, 

която бихте могли да опитате в най-до-

брите ресторанти в света, но и страхотни 

коктейли към всяко ястие.

„Худжан локале“ е ново място на ку-

линарната сцена в Убуд. Зад кулисите му 

е многократно награждаваният стрийт 

фууд готвач Уил Мейрик, който умело 

използва всички локални подправки и 

добре познава местните фермери. Тук 

може да се опита отлична индонезийска 

кухня. Храната е толкова интересно 

приготвена, че понякога удивява дори 

местните. А пилето Lombok не е никак за 

изпускане.

Богатата култура на острова се усеща навсякъде

В Бали – сред хаос и смирение
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