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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com
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Другарката Елена Йончева не спира да е в 
центъра на скандали. Първо беше обвинена 
от спецпрокуратурата, че перяла пари на 
банкера Цветан Василев (в периода, когато 
той беше награждаван от властта по всякакви 
поводи, две трети от държавните пари бяха 
в КТБ). Сега реши да ни припомни старото си 
амплоа на журналист и изкара един запис, от 
който би трябвало да заключим, че минис-
търът на културата е накарал един куп хора 
да нарушат закона, за да може една частна 
фирма да си спести 700 хиляди лева.

В сряда Елена Йончева публикува три 
извадки от 16-минутен аудиозапис, направен 
през март 2016 г., според който действащият 
тогава зам.-министър Боил Банов диктува на  
служителите си инструкции как да оправдаят 
33-дневно забавяне от страна на строителите 
от ДЗЗД «Антична Сердика» („Пътища и мосто-
ве“, „Пътстрой Варна“ и „Финанс груп 2013“) 
с фиктивни документи, за да не се налага да 
се води дело за неустойки в размер на 690 
хиляди лева.

Аргументът: Забавянето на строителство-
то е факт, но евентуалният процес срещу 
консорциума може да се забави с години, а 
междувременно Министерството на културата 
ще трябва да възстанови неустойката, за да 
може да приключи проекта и да го отчете 
пред финансиращата страна – европейската 
ОП «Регионално развитие».

До момента министърът на културата Боил 
Банов не е потвърдил и не е отрекъл катего-
рично съдържанието на сересето. Той обаче 
посочи, че смята записа за «подработен», 
«нагласен» и «фалшифициран», а твърденията 
на Йончева – «страшна непроверена помия», 
придобита от група «изнудвачи, които манипу-
лират проекти».

Не е ясно дали самият Банов се е облажил 
от това цялото нещо, ако е вярно. 

Но Йончева е права, че записът показва с 
каква лекота властимащите като министри 
могат да накарат хора от различни институ-
ции, уж назависими една от друга и имащи 
за задача да се контролират, да подправят 
документи и да нарушават правилата. Сумата 
може и да не най-голямата – 700 хиляди лева, 
но сюжетът е показателен за това как работи 
държавното управление.

Прокуратурата трябва да разследва, но 
едва ли някой вярва, че ще научим истината.

Интересен обаче беше контраударът на 
управляващите. Банов и ГЕРБ посочиха като 

автор на записа някакъв служител в култур-
ното министерство Ангел Ангелов. Той от 4 
години изнудвал Банов със записа, защото 
бил ядосан от уволнението си. Срещу този Ан-
гелов бяха изсипани един куп помия – вярна 
или не всъщност няма никакво значение.

Това е вече отработена тактика при всеки 
“ало“ скандал на ГЕРБ – изместват фокуса от 
съдържанието на разговора и това, което 
може би е престъпление, извършено от 
длъжностни лица, и го насочват към автора на 
записа, начина на направа на записа и т.н.

Да си спомняте някой арестуван покрай 
“Ало, Ваньо” – бившия шеф на митниците 
Ваньо Танов, който беше записан през 2011 
г. да говори с премиера Бойко Борисов. Раз-
говорът е във връзка с митническа проверка 
във фабриката за бира на бизнесмена Михаил 
Михов – Мишо Бирата. Три години по-късно 
прокуратурата прекрати разследването. И 
Танов, и Михов вече са покойници.

През 2013 година избухна скандалът със за-
писите от къщата на премиера Борисов в Бан-
кя. Тогава беше публикуван негов разговор с 
бившия градски прокурор на София Николай 
Кокинов и тогавашния земеделски министър 
Мирослав Найденов. Тримата коментираха 
образувано срещу Найденов дело. Прокурату-
рата не видя престъпление в записа, по-късно 
разследването срещу Найденов беше прекра-
тено, a Кокинов беше отстранен от съдебната 
система.

През 2015 година в политическия ни живот 
се появи нова дума – «опраскване». В медиите 
изтекоха поредните разговори – този път меж-
ду бившите съдии Владимира Янева и Румяна 
Ченалова и адвоката Момчил Мондешки. Роди 
се аферата «Яневагейт». Две години след това 
разследването приключи. Без обвинения.

Не се заблуждавайте – и този “ало” скандал 
ще свърши точно по този начин – без обви-
нения.

Въобще последиците от всички тези пуб-
лично изнесени записи е точно като сериала 
със сходно име “Ало, ало” – пълна пародия и 
фарс на разследване, правосъдие и на реак-
ция от обществото. Съпротивата в България 
под формата на работещи институции, адек-
ватни медии и гражданско общество липсва. 

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Пародията  “Ало, ало”





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

В
ъпреки че в момента не 
сме в летния туристически 
сезон, българското Чер-
номорско крайбрежие е 
в центъра на вниманието 
през последните седмици, 

пише BBС в свой материал, посветен на 
България. Британската медия припом-
ня, че по-рано през този месец кадри 
от изравнената гигантска пясъчна дюна 
на къмпинг „Смокиня“ предизвикаха 
масово възмущение в страната.

На 12 януари българският музикант 
и активист Васил Гюров публикува 
снимки във Facebook с коментар: “Така 
изглеждат защитените дюни в къмпинга 
„Смокиня“. Колко удобно – през януари. 
Измет!“ Постът предизвика реакции в 
социалните медии, отбелязва BBC и ци-
тира Стефани Павлова: „Няма да остане 
нищо от тази страна... наша вина е, че го 
издържаме. Беззаконие, анархия... На-
шето бъдеще изглежда черно…” Цити-
рана е и ръководителката на бургаската 
екоинспекция Тонка Атанасова, според 
която унищожаването на дюната на 
„Смокиня“ е „акт на вандализъм“. 

Последваха кадри за строителни дей-
ности и от други емблематични места – 

къмпингите „Градина“ и 
„Арапя“

Шофьорския плаж край 
Алепу, курорта Св. св. 
Константин и Елена. По 
този повод BBC посочва, че 
българското крайбрежие е 
преобразено от строителния 
бум през последните някол-
ко десетилетия и това не е 
първият път, когато властите 
са обвинени, че позволяват 
актове на екологичен „ванда-
лизъм“.

“Натискът крайбрежието 
да се използва за комерсиал-
ни цели често е сравняван с 
треската за строителство по 
бреговете на Коста Брава в 
Испания през 60-те години”, 
отбелязва още BBC.

И припомня, че след седми-
ци медиен натиск българската 
Дирекция за национален 
строителен контрол нареди спиране на 
строителството на три места по Южното 
Черноморие – на къмпинг „Градина” до 
Созопол, в района на Арапя и в Алепу.

На 28 януари ДНСК обяви, че инспек-
тира друг строеж – в курорта Св. св. 
Константин и Елена на север.

Беше обявено, че всички строителни 
дейности са били одобрени и на минис-
терско ниво, и на ниво местна власт, но 

властите обявиха, че провеждат допъл-
нителни проверки тази седмица.

Крайбрежният район е уникално 
местообитание на мигриращи птици и 
много редки растителни видове. Появи 
се безпокойство, че строителните 
дейности могат да застрашат местата за 
гнездене на пчелояда.

Смята се, че над 70% от пясъчните 
дюни в страната се намират на частни 

терени. Това отчасти се дължи на земя, 
получила земеделски статут по време 
на процеса по ренационализация 
след падането на комунизма. Според 
разследващи журналисти причината е 
корупция в местните общински съвети, 
пише BBС.

А Васил Гюров написа саркастично 
във Facebook: „Всичко е законно! Благо-
дарим ви, законотворци!”

„Смокиня“, „Градина“, „Арапя“, „Алепу“ – строителни площадки

BBC за България:  
Вандализъм по морския бряг
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А
ло, Банов съм“ е новият скандал 
в българската политика, който 
избухна с няколко записа, изва-
дени от соцдепутатката Елена 
Йончева, и прерасна в обвине-
ния и обиди между БСП и ГЕРБ.

Няколко дни след като беше обвинена в 
злоупотреба с пари от КТБ, Йончева отвърна 
на управляващите с атака срещу министъра 
на културата Боил Банов. Тя сезира проку-
ратурата, че като зам.-министър през 2016 
година Банов е опростил поне 700 000 лв. 
на фирмата, която ремонтира Ларгото с 
пари по оперативна програма „Регионално 
развитие“.

Като доказателство Йончева приложи за-
писите от три разговора на Банов от 2016 г., 
в които той обяснява как трябва да нагласят 
документите, за да не плаща фирмата глоба 
за закъснение в извършването на възложе-
ните работи. Банов отрече обвиненията и се 
обяви за жертва на рекет.

Прокуратурата реши да разследва 
съдържанието на записите, а не както 
обикновено – само кой ги е направил. Тя ще 
нареди експертиза, която да установи какви 
са думите, които са били използвани, и от 
кого. Ще бъдат разпитани Боил Банов, Вежди 

Рашидов, Елена Йончева и всички, имащи 
общо със случая. 

Вицепремиерът Томислав Дончев също 
разпореди пълна проверка на финансира-
ния с евросредства проект за Ларгото. “Щом 
гониш някой в съда и търсиш да си прибе-
реш неустойката, как може да си в завера с 
него”, защити той Банов.

Ремонтът на Ларгото продължи 7 години и 

струваше 15 млн. лева
Те са отпуснати по проект на оперативна 

програма “Регионално развитие 2007-2013”, 
която се управлява от МРРБ. Вторият и 
третият етап на реконструкцията приклю-
чиха през пролетта на 2016 г. и включваха 
консервация на разкопките на открито на 
главната улица на „Антична Сердика“ както 
и покриването на старините на площад “Не-
зависимост” със стъклени куполи. Тяхната 
цена беше над 12.5 млн. лв., а тогавашният 
министърът на културата Вежди Рашидов се 
зарече да конкурира Рим.

Банов нарече изнесеното “помия и лайна”, 
отхвърли всички обвинения и заяви, че ще 
съди всички, които го клеветят. Той обясни, 
че министерството всъщност съди фирмата 
изпълнител за неустойката, но делото не е 

приключило.
Банов каза, че разпространеният запис от 

БСП вероятно е монтаж, и се оплака, че от 4 
години бил рекетиран “с някакви записи” от 
Ангел Ангелов, бивш директор на „Европей-
ски програми и проекти” в Министерството 
на културата, който сега работел в оператив-
ната програма за наука на Министерството 
на образованието. Ангелов обаче обяви, че 
никога не е бил уволняван и не е авторът на 
записа на министъра.

Банов обяви, че е готов да подаде оставка, 
но ГЕРБ се обявиха в негова защита. 

Сблъсъкът се пренесе и в парламента. 
„Имахме „Ало, Ваньо...”, „Ало, Кокинов”, сега 
имаме „Ало, Банов”. Общото за трите кабине-
та на Борисов е „Ало, корупция“, „Ало, краж-
би“, обяви Корнелия Нинова. Тя се впечатли 
и от „оглушителното мълчание” на премиера 
Бойко Борисов.

От ГЕРБ отвърнаха, наричайки изнесеното 
от Елена Йончева „компромат“. Тома Биков 
обвини БСП, че са го „плеснали“ на прескон-
ференция, без да го проверят. 

От фирмата, ремонтирала Ларгото, отре-
коха да са им опрощавани неустойки.

„Ало, Банов съм“ – 
новият скандал за корупция

Елена Йончева обвини министъра на културата за 700 000 лева

Z
zzлишен от българското 
си гражданство заради 
получена информация, 
че е бил осъден преди 

20 г. за измама в САЩ.
През последните 10 г. Бълга-

рия е предоставила граждан-
ство на 225 чужденци, 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 инвеститори при условия, 
които не са толкова строги, 
колкото обикновените режими за 
натурализация.

Брюксел предупреди, че предос-
тавянето на гражданство и право на 
пребиваване 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, по-
лучаваха право на български паспорти.

Получилите българско гражданство 
срещу инвестиции досега ще запазят 
паспортите си. Това стана ясно от 
коментар по темата на икономическия 
министър Емил Караниколов и зам. 

правосъдния 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 граждан-
ства 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 февру-
ари бе създадена междуведомствена 
работна група, която да анализира 
даването на пребиване у нас, а след 
това ускорената процедура за даване 
на гражданство срещу инвестиции“, 
каза Караниколов.

Емилия Масларова осъди 
България в Страсбург
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И
стински хорър разкри 
полицията в Торонто. 
Симпатичен мил гра-
динар се оказа кървав 
сериен убиец, който 
разчленявал жертвите 

си и ги снимал за спомен, преди да ги 
погребе.

Канадската общественост е потресе-
на, след като Брус Макартър призна, 
че е убил 8 мъже, предимно жители на 
обособено гей селище.

Макартър е убивал жертвите си в 
периода 2010-2017 г., като всички са 
били членове на ЛГБТ общността или 
имали определена връзка с акциите на 
ЛГБТ, а някои от тях са били имигранти 
от Южна Азия и Близкия изток.

Макартър бе арестуван през мина-
лия януари за убийството на двама 
мъже и при напредъка на разследване-
то беше установено, че той има общо 
8 убийства зад гърба си. Полицията 
претърсила къщата му и намерила 
големи черни найлонови торби

хирургически ръкавици
и черни гумени въжета за връзване 

и спринцовка. Това просто допълнило 
доказателствата.

Това е едно от най-големите раз-
следвания в историята на канадската 
полиция и се е извършвало из целия 
Торонто. Следователите претърсили 
няколко десетки имота за евентуална 
връзка със серийния убиец, а от архи-
вите били извадени и преразгледани 
и стари неразрешени случаи. Така те 
забелязали името на Макартър под 
обвинение в нападение на гей селище 
през 2001 г., когато с метален прът пре-
бил един човек. Две години по-късно 

той признава вината за това нападение 
и след взета ДНК проба полицията му 
забранява да се доближава до 
предградието.

Името му отново се появило в 
случая с изчезването на мигран-
та Скандараваджа Наваранама 
(40), като Макартър отново бил 
свързан с него. Три месеца по-
късно изчезнал и Абдулбашир 
Файзи (42), а през ноември 2012 
г. и афганистанецът Маджид 
Кайхан (58). Полицията сметна-
ла, че тези случаи са свързани 
и поела по следата на т. нар. 
„Проект Хюстън – широко 
разследване“. Скоро станало 
ясно, че някои от изчезналите 
мъже са убити, но никога не 
са открити неопровержими 
доказателства за това. Сред 
разпитваните е били Макартър, 
но никога официално не е бил 
сред заподозрените.

През август 2015 г. изчезнал 
50-годишният Соруш Махмуди, 
а същата година полицията от-
крила и тялото на Кирошанку-
мура Канагарнтама, 37-годишен 
мигрант от Шри Ланка. Година 
по-късно полицията повикала 
Макартър на разпит заради об-
винението на мъж, че се опитал 
да го удуши, но градинарят е 
освободен.

През следващите две години 

изчезнали още 
трима души

– Дийн Лизовик, Селим Есен и 
Андрю Кинсман. Установено е, 
че Макартър е имал сексуална 

връзка с Кинсман.
Вече били твърде много случаите, в 

които се споменава името на 
Макартър. Полицията започ-
нала интензивно разследване, 
а в гей селището настъпила 
паника. Много от жителите се 
изселили. Полицията бързо 
затворила кръга около Ма-
картър и назначила 24-часово 
видеонаблюдение.

През миналия януари те 
забелязали млад мъж, който 
влязъл в къщата на Макартър. 
Това им се сторило толкова 
подозрително, че нахълтали 
вътре и имало какво да видят: 
момчето лежало вързано, но 
невредимо. Най-накрая Макар-
тър е арестуван.

Части от телата на жертвите 
му са намерени в градините, 
в които Макартър работел. 
Той ги убивал, нарязвал и 
погребвал там, където никой 
не би търсил. Всички жертви 
той заснемал с фотоапарат и 
запазвал част от дрехата им, 
украшение или бижу като спо-
мен от убийството.

Съдебният процес започва 
на 4 февруари и в него ще 
свидетелстват приятели и 
роднини на убитите. Очаква се 
Макартър да получи доживот-
на присъда за всяко убийство, 
тъй като това е най-тежкото 

наказание, което канадският закон 
предвижда за умишлено убийство.

Хорър в Торонто: Мил градинар 
убил и нарязал 8 души
Брус Макартър призна за жертвите, предимно жители на гей селище





BG ТЕЛЕГРАФ
Съдебни изпълнители в  
къщата на Баневи

Съдебни изпълнители влязоха в 
къщата на Евгения и Николай Ба-
неви в столичния квартал “Бояна”. 

Целта е да бъде описано имуществото на 
бизнесмените. 

“Имаме вземане, имаме няколко кредитори, 
които желаят да бъдат удовлетворени от продажбата на недвижимото имущество”, обясни 
Атанаска Петканова, помощник частен съдебен изпълнител.

Баневи в момента са в ареста по обвинения за пране на над 1 млрд. лева и укриване на 
данъци.

Бедността – причина за лошия 
въздух в България

Причините за влошеното качество 
на въздуха в България имат соци-
ално-икономически характер и 

са следствие от енергийната бедност на 
населението, тъй като основен източник на 
замърсяването е битовото отопление през 
зимния сезон.

Това е записано в доклад на българската 
Сметна палата, който е част от международен 

одит за стандарта и качеството на въздуха в 15 държави.
„Предвидени са социални мерки като помощи за отопление на хора с ниски 

доходи, но не се предвижда осигуряването на екологични горива и подобряване 
на качеството на атмосферния въздух в големите градове”, се казва в документа.

Напрежение в „Столипиново“ след 
арест на наркодилър

Известният наркодилър от Кричим – 
Кадрито, е задържан при акция на по-
лицията в пловдивския ромски квартал 

„Столипиново”. Задържани са още трима души. 
Арестите предизвикаха напрежение в махала-
та.  По-късно то бе овладяно.

До ситуацията се стигна, след като униформе-
ните провели акция срещу разпространението 
на наркотици в пловдивския квартал. При ареста на наркодилъра около 300 жите-
ли на махалата са опитали да възпрепятстват акцията. 

Така се стигнало и до ескалация на напрежението. 

България може да приеме  
еврото през 2022 г.

Най-оптимистичната заявка за замяна на 
българския лев с евро би могла да е 1 януа-
ри 2022 г. Това каза министърът на финан-

сите Владислав Горанов по време на граждански 
диалог на тема “България по пътя към еврото”. 

Горанов допълни, че може формално да се каже, 
че престоят на българския лев в т.нар. чакалня за 
еврозоната (обменно-валутния механизъм ЕРМ 2) 

ще бъде успешен. И ако успоредно се придвижват и другите действия, всичко 
би могло, оптимистично казано, да приключи на 1 януари 2022 г. и оттогава да 
“разменяме евро, а не левове”.

Според него от гледна точка на технология всичко върви доста добре. В края 
на миналата година са били приети сериозни законови изменения, които да 
направят възможно присъединяването към ЕРМ 2. 

Домашен арест за сина  
на Миню Стайков

Съдът пусна под домашен арест сина на алкохолния бос 
Миню Стайков, Стайко Стайков. Причината са сериозни 
здравословни проблеми, които така и не станаха ясни, 

защото съдиите заседаваха при закрити врати. Спецпрокура-
турата повдигна и ново обвинение на Стайков – за данъчни престъпления за 
близо половин милион лева.

Първоначалното му обвинение бе за участие в организирана престъпна група 
за акцизни стоки без бандерол, пране на пари и данъчни престъпления. 

В началото на седмицата издирваният от Интерпол Стайков беше настанен 
в “Пирогов”, след като е потърсил помощ в болницата с обяснението, че е бил 
отвлечен и пребит. 





С
лед дни на полярни 
температури и кучи 
студ идва на ред на 
затоплянето – това 
обещават синоптиците 
за края на седмицата, а 

амплитудата ще бъде голяма.
С идването на полярния експрес 

бяха счупени много температурни 
рекорди, а властите смятат, че поне 
21 души са станали жертва на студа. 
Училища, университети и бизнеси 
останаха затворени в централните 
щати, а полярната маса се придвижва 
на североизток.

В Илинойс през уикенда беше 
измерена рекордно ниска температу-
ра от минус 34 градуса. Предишният 
рекорд в щата беше минус 33 градуса 
на 10 януари 1982 г.

На много места се усещаше като 
минус 40 до минус 50 градуса по 

Целзий. 
Според метеорологичната служба 

подобна арктическа вълна в големи 
райони на средния Запад и Североиз-
тока не е имало повече от 20 години. 
Регистрирани са над 30 температур-
ни рекорда. 
По данни на компанията за финан-
сова информация «Рефинитив» през 
последните дни американците са 
използвали рекордни количества газ 

за отопление на жилищата и офисите 
си.

Сред жертвите на студа е 18-годи-
шен студент, който искал да стане 
лекар. Джералд Белц е бил открит 
рано сутринта в сряда на кампуса на 
Университета в Айова.

В Илинойс и Уисконсин починаха 
четирима мъже и двама в Мичи-
гън – те са били открити близо до 
домовете си. Шестима души загинаха 

в катастрофи в Айова, снегорин уби 
пешеходец в Либъртивил, Илинойс. 
Шофьор на FedEx беше открит пред 
дистрибуционен център в Ийст 
Молин, Ил., а жена беше намерена 
замръзнала в апартамента й в Милу-
оки, след като термостатът й спрял да 
работи.

В района на Бъфало един мъж е 
починал в четвъртък, използвайки 
машина за почистване на сняг, а 
друг – след като ринал. По-рано през 
седмицата млада двойка загина при 
пътен инцидент в Индиана, а мъж 
в Милуоки беше намерен мъртъв 
в гаража си, след като чистил сняг. 
Друг мъж почина в Евенстън, Ил., от 
хипотермия. 

Бездомен мъж е бил открит мъртъв в 
предградието на Бъфало – Уилямсвил.

Заради студовете бяха отменени 
2,300 полета в четвъртък и 2,700 в 
сряда. Стотици други пътуваха със 
сериозни закъснения. 

От началото на седмицата иконо-
мическата столица на Канада Торонто 
е потънала под 30 см сняг и движе-
нието в града е силно затруднено.

В понеделник бурята връхлетя и 
град Монреал с ветрове със скорост 
над 50 км/ч, поради които темпе-
ратурите може да паднат до минус 
27 градуса, предупреди канадската 
метеорологична служба.

Поне 21 жертви на студа,  
идва затопляне

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Температури от минус 30 по Целзий накараха дори река Чикаго да замръзне Сн.: Xinhua/БТА

 Полярният експрес достигна и Синсинати, Охайо Сн.: AP/БТА

В Батавия, Ню Йорк, имаше катастрофа с 21 автомобила и камиони въпреки забраната за движение на 
тирове. Снегът и вятърът направиха пътуването там повече от трудно

Снимки и видео от рекордните студове  
можете да видите на нашия сайт  
www.BG-VOICE.com
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Атакуваха китайската 
делегация край Белия дом

Неизвестен мъж се е опитал да нападне кортеж 
недалеч от Белия дом. Пострадал е най-малко един 
служител на “Сикрет сървис”, който отговаря за сигурността на първите лица 

на САЩ.
Нападателят е арестуван веднага след като се е „опитал да попречи на движението 

на автомобилната колона“ във „временно затворена от правоохранителните органи 
зона“ край Белия дом.

Повече подробности не се съобщават, но източниците на медиите отбелязват, че 
става дума за автомобил на китайската делегация, която в момента е във Вашингтон.

Тръмп и Ким Чен-ън ще се срещнат 
пак през февруари

Държавният секретар на САЩ Майк 
Помпео съобщи, че изпраща екип, за 
да подготви следващата среща между 

президента на САЩ Доналд Тръмп и северно-
корейския лидер Ким Чен-ън. Тя ще се състои 
някъде в Азия в края на февруари.

Помпео информира, че КНДР се е съгласила 
срещата да се състои в края на февруари.

Избрано е мястото за втората среща на Тръмп и Ким Чен-ън.
“Ще го направим някъде в Азия”, каза той. “Изпращам екип натам”, добави Помпео. 
Той обаче не посочи мястото на срещата. През миналата седмица Виетнам 

заяви, че е в състояние да посрещне подобно събитие. Сингапур, където Тръмп 
и Ким се срещнаха през юни, както и Банкок също са варианти. 

Президентът за шефовете на 
разузнаването: Наивници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини шефо-
вете на разузнавателните служби в наивност. Това 
стана ден след като на изслушване в комисията по 

разузнаване в Сената те влязоха в противоречие с него по 
някои основни пунктове на външната политика.

Не за първи път Тръмп критикува ръководителите на 
големите разузнавателни агенции, но сега тонът му бе по-
агресивен и ироничен. 

“Членовете на разузнавателните служби, както изглежда, са изключително пасивни и 
наивни относно опасностите, които представлява Иран. Те грешат!”, написа Тръмп в Twitter.

“Да не се доверяваме на Иран. Членовете на разузнавателните служби трябва може би 
да се върнат в училище!”, допълни той.

Вашингтон твърдо зад опозицията 
във Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази подкрепата 
си за венецуелския опозиционен лидер Хуан Гуайдо. Тръмп разгова-
рял по телефона с Гуайдо и двамата са се договорили да поддържат 
връзка. Тръмп е изразил още веднъж подкрепата си за борбата на 
Венецуела “за завръщане към демокрацията”, се казва в изявление 
на говорителката на президента. 

Вашингтон призна Гуайдо, председателя на Националното събра-
ние, за временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела.

Самият Гуайдо обяви, че няколко пъти е разговарял с Тръмп. На 
въпрос дали е възможен военен сценарий за Венецуела, той отвърна, че се разглеждат 
всички варианти. Междувременно социалистическият лидер Мадуро обвини Тръмп, че е 
наредил убийството му. 

Връщат мигранти в Мексико,  
докато чакат убежище

САЩ започнаха да връщат в Мексико 
кандидати за убежище, докато американското 
правосъдие разглежда молбите им.

„САЩ започнахаa да прилагат протоколите 
за закрила на мигрантите. Това действие е 
отговор на кризата с нелегалната миграция 
на южната граница, пред която са изправени 
САЩ”, съобщи в комюнике американското 
посолство в Мексико. 

Първи мигрант на име Катарло Кардомо, от Хондурас, бе прехвърлен вчера от мексикан-
ската страна на границата. Той бе настанен в приют от мексиканските миграционни власти. 

Мексиканското правителство каза, че не одобрява тази едностранна мярка на САЩ, но 
че ще приеме мигрантите по хуманитарни причини.
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ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

П
олицаят, който за-
стреля племенника 
на Гала Георги Пе-
нев в предградието 
на Бъфало, Фредо-
ния, се е върнал на 

работа, след като вътрешното раз-
следване е приключило. Офицер 
Нейтън Скривен беше в платен 
отпуск, докато течеше проверката 
за обстоятелствата, при която той 
простреля 23-годишния българин 
в странен инцидент на 10 декем-
ври м.г.

“Да, той се върна на работа, 
потвърди шефът на полицията 
във Фредония Брад Майърс. – От 
административна гледна точка

 този случай е 
приключен за 

нашето полицейско 
управление.”

Пенев беше застрелян  при 
инцидент в къща на ул. “Либърти” 
във Фредония.

Според полицията младият мъж 
се бил барикадирал в банята на 
втория етаж на къщата. Полицай 
и пожарникар се опитали да го 
измъкнат оттам.

Младежът дълго отказвал да 
отвори вратата, но после изля-
зъл и подгонил служителите на 
реда с нож в ръка. Самият той 
бил с прорезни рани по гърди-
те и имало кръв. На алеята пред 
къщата той приклещил Скри-
вен. Според официалната ин-
формация полицаят му извикал 
да спре, но след неподчинение-
то му стрелял при самоотбрана 
и убил младежа.

Полицай Нейтън Скривън 
е офицер с 15-годишен стаж. 
Негови колеги казват, че това 
е първият инцидент с фатален 
край с негово участие. Неговият 
адвокат Томас Х. Бъртън заяви 
пред BG VOICE, че офицер Скри-
вън е носил камера на тялото, 
с която е запечатал инцидента. 
“Не съм гледал видеото, но 
говорих с няколко души, които 
са – обясни адвокат Бъртън. 
– То показва ясно, че човекът, 
който е прострелян, не се е 
подчинил на няколко команди 
да пусне оръжието. Има запис 
на полицая, който се опитва 
да го накара да пусне ножа. Но 
той е замахнал към полицая с 
острието вътре в къщата, след 

което ги е подгонил навън. В 
крайна сметка полицаят е стре-
лял няколко пъти, за да спре 
заплахата.”

Записът е в прокуратурата и 
оттам обещаха да ни го пре-
доставят, когато разследването 
приключи. А това се очаква до 
няколко дни. “Разследването е 
във финалната си фаза”, каза ра-
йонният прокурор Патрик Суон-

сън. Той обясни, че все още оч-
акват резултатите от аутопсията 
на Пенев и от токсикологичния 
анализ. Властите подозират, че 
дрога е причината за необясни-
мото поведение на българина. 
Наркотици са били открити и в 
къщата, където се е разиграла 
драмата. Суонсън не отрече, че 
това е и основната версия, по 
която работи разследването. 

Полицаят, убил племенника 
на Гала се върна на работа

Официалния доклад за  
убийството на Георги Пенев в 
Бъфало се очаква до дни

Георги Пенев е племенник на телевизионната водеща Гала. Нейният брат от години живее в САЩ заедно със 
своето семейство
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И
миграционната реформа 
продължава да е гореща тема 
в тази страна, защото засяга 
всички ни не само политиче-

ски, а и икономически. Имиграционната 
тема е като оръжие на двете поли-
тически партии – едната екзалтира 
електората си с призиви, че ще изгони 
имигрантите, другата печели точки с 
това, че ще ги спаси от депортация. 

Проучване на WalletHub показва, че 
поляризирането е и чисто географско – 
защото имигрантите са ключово важни 
за икономиката на някои щати и без 
особено значение в други.  

Според Доналд Тръмп политиката на 
администрацията му да ограничи ими-

грацията има за цел да предпази стра-
ната от “потока имигранти, които идват 
нелегално” и “вземат работните места 
на американците”. Данните от проуч-
ването обаче показват, че в щати като 
Калифорния и Ню Йорк имигрантите са 
създали много нови работни места. 

Проучването анализира имигрантите 
в страната по 20 различни признака, 
сред които образование, приходи, дял, 
който заемат в общия брой работни 
места, брой на имигранти на ръководни 
позиции сред 500-те най-големи корпо-
рации и други. 

Географията ни разделя
Данните показват, че предимно щати-

те по източното и западното крайбрежие 
разчитат до голяма степен на работници 
от чужбина, които са и ключови за ико-

номиката им.
33,7% от служите-

лите в Калифорния са 
имигранти, които са и 
най-големият помощник 
за икономката в щата. 
Втори в списъка на ща-
тите, където имигранти-
те играят ключова роля, 
е Ню Йорк, където 26,6% 
от всички работещи са 
родени извън САЩ.

“В Калифорния има 
повече висококвалифи-
цирани работници на 
Н1-B визи, отколкото в 
Ню Йорк”, казва Джил 

Гонзалез от WalletHub. Той добавя, че 
8.6 процента от работните места са 
осигурени от имигранти, собственици на 
бизнеси, а в Ню Йорк този процент е 5.5. 

Калифорния се нарежда и на първо 
място по това колко внасят имигранти-
те за данъци, такси, данъци за имоти и 
разходи по бизнеси. Ето защо темата за 
имиграционната реформа звучи по раз-
личен начин в Калифорния и в Монтана 
например. 

В Ню Йорк, където има най-голям 
брой международни студенти, заедно с 
Масачузетс и столицата Вашингтон има 
най-голям процент на работни позиции, 
създадени за студенти от чужбина. Там е 
и най-големият принос на международ-
ни студенти към местната икономика.

Ню Джърси се нарежда на второ място 
след Калифорния по най-много открити 

работни места 
благодарение на 
бизнеси, собстве-
ност на имигран-
ти. Щатът е на 

четвърто място и по това къде имигран-
тите имат най-високи приходи. 

Илинойс се нарежда на 8-о място 
сред щатите, където имигрантите играят 
ключова роля за икономиката. Според 
Ребека Ши от Illinois Business Immigration 
Coalition и  нискоквалифицираните, и 
високвалифицираните работници са 
много важни за икономиката на щата. 
“Болници, технологични компании, 
производства зависят от имигранти като 
доктори, специалисти и програмисти, 
но Асоциацията на ресторантьорите и 
хотелиерите също разчита на работници 
като сервитьори, готвачи и камериери”, 
казва тя. 

Щатът с най-много българи в Америка 
се нарежда на 8-о място по работни 
места, създадени заради международ-
ни студенти, и на 9-о по броя работни 

места, създадени от имигранти. Според 
Ребека Ши това се дължи на недостига 
на имигранти, защото много от биз-
несите в нейната организация имат 
проблем с намирането на работна ръка. 
“Те имат незапълнени позиции и плащат 
много над минималната заплата, както и 
застраховки, казва директорът на Illinois 
Business Immigration Coalition. – Но 
заради недостига на кадри не виждат 
толкова имигранти, кандидати както за 
висококвалифицираните, така и за нис-
коквалифицираните позиции, в сравне-
ние с преди.” 

По приблизителни данни близо 11 
милиона имигранти в страната все 
още нямат легален статут или са т.нар. 
нелегални имигранти. Над 480 хиляди 
от тях са в Илинойс. Според Ребека Ши 
двете политически партии трябва да 
постигнат компромис, който да задържи 
тези имигранти в щата, и респективно в 
страната, защото в противен случай това 
ще навреди на икономиката на много 
места в САЩ.

В кои щати имигрантите играят 
ключова роля за икономиката

ГАЛИНА ПЕТРОВА
galina@bg-voice.com

Чужденците не играят голяма роля в щатите 
където това е политически проблем
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Нови протести срещу Мадуро  
във Венецуела

Венецуелците излязоха на нови протести, за 
да принудят президента Николас Мадуро 
да се оттегли. Те настояват още армията да 

разреши да влезе хуманитарна помощ от САЩ.
“С липсата на лекарства ни осъждат на смърт”, 

гласеше един от транспарантите, които носеха 
протестиращите. Някои развяваха венецуелски 
знамена, а други бяха с шапки в цветовете на 

националния флаг.
Опозиционният лидер Хуан Гуайдо взе участие в протестен митинг в университет 

в Каракас, на който той нарече Венецуела “диктатура”. “Режимът си мислеше, че 
венецуелският народ ще се уплаши, но днес сме на улицата”, каза той. Протестите 
продължават. 

Руски сенатор задържан 
по обвинение в убийства

Руски сенатор бе задържан в горната камара на руския 
парламент – Съвета на федерацията по обвинение, че 
е замесен в убийствата на високопоставени лица.

Сенатор Рауф Арашуков от Карачаево-Черкезката република (КЧР) бе задържан, 
след като Съветът на федерацията гласува да се отнеме имунитетът му от съдебно 
преследване.

32-годишният Арашуков е замесен в убийствата на две високопоставени лица от 
КЧР през 2010 г., както и в други престъпления, съобщи руският Следствен комитет.

Арашуков е разследван по препоръка на властите на КЧР, уточни Следственият 
комитет.

99 жертви на рухнало 
хвостохранилище в Бразилия

99 е броят на потвърдените жертви 
при срутването на стена на хвос-
тохранилище в Бразилия. Според 

властите броят на изчезналите е 259. 
Трагедията се разигра преди седмица, 

когато скъсването на стената на хвосто-
хранилище на компанията “Вале” отприщи 
вълна от червено-кафява кал, съдържаща 
токсични нива на железен оксид. Залети 

бяха домове и пътища.
Експерти на ООН по човешките права призоваха за безпристрастно разследва-

не на инцидента.
“Vale SA”, най-голямата в света компания за добив на желязна руда, обеща да 

постави на първо място сигурността за сметка на производството, за да бъдат 
избегнати подобни инциденти в бъдеще.

Мъж откри огън във 
френския град Бастия

Шейсетгодишен мъж откри огън във френския 
град Бастия. Убит е най-малко един човек, шес-
тима са ранени, включително един полицай. 

Веднага след стрелбата нападателят се барикадира 
в сградата, където живее. Мотивите му още не са известни, но полицията изключва 
атаката да е свързана с тероризъм. 

Пред сградата, където се е барикадирал стрелецът, има екипи на полицията и жан-
дармерията, които се опитат да го заловят.

Самолет на властта в Германия  
пак извън строя

Президентът на Германия Франк-Валтер 
Щайнмайер стана поредният германски 
политик, засегнат от проблеми с прави-

телствен самолет. Заради технически проблеми 
преди дни се забави завръщането му от държав-
но посещение в Етиопия.

Президентската канцелария каза, че отлагането 
на завръщането е било предизвикано от проблем 
в системата за подаване на сгъстен въздух. 

През последната година имаше няколко случая с германски правителствени 
самолети, които затрудниха представителите на Германия. За последно Ангела 
Меркел трябваше да пътува с граждански самолет за среща на Г-20 в Аржентина 
след възникнали по време на полет проблеми.
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O
т гoдинитe нa 
финaнcoвaтa ĸpизa нacaм 
гoлям бpoй oт пo-възpacт-
нитe aмepиĸaнци избиpaт 
дa ocтaнaт aĸтивни нa 
пaзapa нa тpyдa, вмecтo дa 

ce пeнcиoниpaт.
Taзи тeндeнция мoжe дa ce зacили през 

cлeдвaщoтo дeceтилeтиe, ĸaтo нaтиcĸът 
дa ocтaнaт нa paбoтa въpxy гpaждaнитe нa 
CAЩ нaд 60-гoдишнa възpacт ще cтaвa вce 
пo-гoлям. A ocнoвнaтa пpичинa зa тoвa e, чe 
млaдитe aĸтивни нa пaзapa нa тpyдa xopa 
нaмaлявaт, пишaт oт Fоrtunе.

Πpeди 10 гoдини Щaтитe имaxa нeo-
бичaйнo виcoĸo нивo нa paждaeмocт 
зa paзвитa дъpжaвa. Πocтeпeннo oбaчe 
paвнищeтo зaпoчнa дa cпaдa дo 1,8 дeтe нa 
ceмeйcтвo пpeз 2016 гoдинa, a тeзи тeмпoвe 
нa paждaeмocт пpeдпoлaгaт cвивaнe нa 
нaceлeниeтo в дългocpoчeн плaн.

Дo гoлямa cтeпeн тoвa ce дължи нa 

пo-ниcĸaтa paждaeмocт 
cpeд гpaждaнитe c лaтинoaмepиĸaнcĸи 

пpoизxoд. Дoпълнитeлни фaĸтopи са и 
финaнcoвaтa ĸpизa и eфeĸтът oт нeя – 
пecимиcтични oчaĸвaния зa pacтeжa нa 
дoxoдитe нa дoмaĸинcтвaтa.

Paзбиpa ce, пo-мaлĸoтo нa бpoй дeцa 
oзнaчaвa и пo-мaлĸo млaди xopa нa пaзapa 
нa тpyдa нa фoнa нa нapacтвaщ бpoй 
пeнcиoнepи. Toвa oт cвoя cтpaнa вoди дo 
пo-мaлĸo пpиxoди зa здpaвeoпaзвaнeтo и зa 
coциaлнaтa cиcтeмa, ĸaĸтo и пoвишaвaнe нa 
възpacттa зa пeнcиoниpaнe.

Cитyaциятa oбaчe нe e нeщo нaпълнo 
нoвo зa Щaтитe. B ĸpaя нa 80-тe гoдини 
нa минaлия вeĸ CAЩ ycпяxa дa oбъpнaт 
тpeндa oт нaмaлявaщa paждaeмocт ĸъм 
нapacтвaщa. Иĸoнoмиcтът Лимaн Cтoyн 
oбaчe пpeдyпpeждaвa, чe нямa пpичинa 
тaзи иcтopия дa ce пoвтopи.

Bиcoĸитe цeни нa жилищaтa, нa гpижaтa 
зa дeцaтa и нa oбpaзoвaниeтo нямa дa ce 
пpoмeнят cĸopo. B cъщoтo вpeмe pacтe 
и нyждaтa oт пo-виcoĸooбpaзoвaни 
cпeциaлиcти, зa дa мoжe пaзapът нa тpyдa 
дa oтгoвopи нa нyждитe нa бизнeca. Toвa oт 
cвoя cтpaнa вoди дo oтлaгaнe нa paждaнeтo 

нa дeцa в ceмeйcтвaтa и нa paждaнeтo нa 
пo-мaлĸo нacлeдници.

Cтoyн пpoгнoзиpa, чe paждaeмocттa в 
CAЩ мoжe дa ce cвиe дoпълнитeлнo дo 1,5 
или 1,4 дeцa в дoмaĸинcтвo – нивa, ĸaĸвитo 
мoгaт дa ce видят в Япoния и няĸoи дъpжa-
ви в Eвpoпa.

B cъщoтo вpeмe тoй дoпълвa, чe бpoят нa 
имигpaнтитe – нeзaвиcимo дaли ниcĸo- или 
виcoĸoĸвaлифициpaни, в Щaтитe нaмaлявa 
и 

cитyaциятa мoжe дa ce 
влoши

нa фoнa нa aнтимигpaциoннaтa пoлитиĸa 
нa пpeзидeнтa Дoнaлд Tpъмп.

C дpyги дyми, CAЩ cĸopo мoжe дa изгyбят 
двaтa гoлeми двигaтeля нa pacтeж нa 
нaceлeниeтo, дa ce пpeвъpнaт в cвивaщa 
ce нaция нa млaди xopa, нaтoвapeни c 
oтгoвopнocттa дa пoдĸpeпят вce пoвeчe 
възpacтни xopa, a пocлeднитe дa бъдaт 
пpинyдeни дa paбoтят пpeз cмятaнитe 
дocĸopo злaтни гoдини oт живoтa.

Милиони американци може 
никога да не се пенсионират

Младите и активни хора на пазара на 
труда в САЩ ще намаляват



Продължение от предишния брой

Ф
аза едно на пенси-
ониране се нарича 
акумулиране, фаза 
две е запазване и 
фаза три е постепен-
но изтегляне.

Акумулирането обикновено започва 
в момента, в който отворим първия си 
пенсионен акаунт 401К или IRA и про-
дължава до около 60-годишна възраст.

В този много дълъг период от време 
(обикновено около 35-40 години) 
инвеститорът трябва да фокусира 
вниманието си върху акумулирането 
на възможно най-голям брой акции от 
фондовете, в които инвестира, и, раз-
бира се, да има правилните фондове за 
неговата цел и хоризонт на инвестиция. 
Спадове като този, на който станахме 
свидетели, са много добри новини през 
този период, защото както казах, ни

дават шанс
да закупим по-голям брой акции със 

същите суми пари, които сме вкарвали 
до момента, поради временния спад на 
цените на акциите.

За моя приятна изненада, докато 
траеше този спад, имах немалък брой 
хора, които са в процес на акумулира-
не. Те ми се обадиха с ентусиазъм да 
добавят нови пари към фондовете си, 
защото искаха да вземат по-голям брой 
акции с парите, които ще вкарат. Това е 
много обнадеждаващо, защото показва, 
че има много рационално мислещи 
хора, които са осъзнали тези движения 
на пазарите и са оставили емоциите на 

“задната седалка”, а на първо място са 
поставили логиката и предишния си 
личен инвестиционен опит.

Както станахме свидетели в началото 
на тази година, пазарът навакса около 
10% от спада за последните три месеца 
на 2018-а само през първите 10 дни на 
2019-а. Това е показателно за стабил-
ността на икономиката в момента и за 
разликата между термините “рецесия” 
или “корекция”, за които ще говорим в 
следващата статия.

При втората фаза – запазване, която 
настъпва някъде в периода между 55- и 
65-годишна възраст, повечето от инвес-
титорите се опитват да намерят някои 
по-защитни стратегии, чрез които да 
намалят амплитудата на инвестицията, 
тоест разликата между най-високата 
точка на растеж и най-ниската точка 
при спад. По този начин при един

по-сериозен спад
няма да им се налага да търсят огро-

мен растеж след това, за да наваксат 
временните загуби. Това е адекватна 
стратегия за хора, които не са могли да 
натрупат големи суми през годините и 
както се казва, се опитват да запазят и 
малкото, което имат.

Запазването е фаза, която може да се 
избегне, ако инвеститорът е започнал 
от ранна възраст – около 25-годишен 
– и системно е вкарвал добри суми 
(не огромни, но добри) в пенсионното 
си осигуряване през годините. Ако 
този инвеститор е следвал по-агре-
сивна стратегия в тези ранни години 
и продължи тази стратегия до около 
55-годишна възраст, той може би 
никога няма да се налага да я променя. 
Причината за това по мои анализи и 
изчисления е, че дивидентите и лихви-
те, натрупани през всички години, са 
толкова масивни, че дори при такива 
спадове той няма да се притеснява да 
запазва сегашното си състояние, а ще 
гледа направо към третата фаза – посте-

пенното изтегляне.
При фаза три – постепенното изтегля-

не, инвеститорът трябва

внимателно да калкулира
какъв процент от събраната сума ще 

бъде използвана за пенсионен доход. 
Обикновено не препоръчвам на хората 
да теглят повече от 5% на година от 
сегашната стойност на акаунта. Нека 
обаче не забравяме нещо важно – 
дивидентите и капиталните печалби 
продължават да бъдат реинвестирани в 
пенсионния фонд дори след пенсиони-
ране и това означава, че потенциални 
краткосрочни спадове дори в този 
период са добре дошли, защото ни да-
ват шанс да закупим нов по-голям брой 
акции на временно намалени пазарни 
цени, които потенциално да увеличат 
доходът от дивиденти с течение на 
годините напред.

Предполагам, че за много от вас този 
анализ е може би малко объркващ и 
доста технически. Ако това е така и има-
те директни въпроси относно вашата 
ситуация и се нуждаете от подробно 
обяснение и лична среща с мен, можете 
да си запазите 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 такива консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате! :)

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

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

Какво се случва при акумулирането, западането и изтеглянето

Пенсионното 
инвестиране и 
неговите фази
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Б
огатите американци 
стават все повече и са все 
по-млади. Това е изводът 
на едно от последните 
проучвания по темата. 

То е изготвено от компа-
нията Spectrem Group и засяга амери-
кански инвеститори, притежаващи поне 
25 млн. долара. Данните показват, че 
средната възраст на богатите е падна-
ла с 11 години от 2014 г. насам до 47 
години.

Броят на богатите американци се е 
увеличил повече от двойно от Светов-
ната рецесия през 2008 г. насам.

Средната възраст на хората, притежа-
ващи поне 1 млн. долара, е паднала до 
62 години.

Анализът предполага, че през по-
следните години е започнало 

прехвърляне на 
богатството

от по-старите поколения към по-
младите.

Според Джордж Уолпър Дж., прези-

дент на Spectrem, проучването обхваща 
185 американски граждани.

Богаташите над 65-годишна възраст 
притежават повече от една трета от 
богатството на представителите на това 
съсловие в САЩ.

Появата на цяло ново поколение 
милионери и милиардери повдига един 
въпрос – откъде идват тези пари?

Вероятно натрупването на тяхното бо-
гатство не се дължи толкова на наследя-
ването му, колкото на личните дейности, 
които младите милионери развиват.

Около 172 хил. американски дома-
кинства имат нетна стойност от поне 25 
млн. долара, посочва Spectrem, което е 
с 84 хил. повече спрямо 2008 г.

Приблизително девет от десет 
инвеститори под 38 години обясняват 
своето богатство чрез наследствени 
права и семейни връзки. Също толкова 
посочват 

„тежката работа“
и „ръководенето на собствен бизнес“ 

като основен фактор в натрупването на 

това състояние.
70% от анкетираните заявяват, че все 

още работят.
Увеличаването на броя на свръхбо-

гатите млади хора не би трябвало да 
е нещо изненадващо, като се имат пред-
вид процесите, които продължават да 
се забелязват в Силициевата долина.

Развитието на технологиите и лесно-
то набиране на рисков капитал създаде 

много по-голям брой нови милиардери 
и мултимилионери през последните 
години, отколкото някога е имало.

Първоначално публично предлага-
не или силен финансов кръг може да 
извае нов богаташ само за една нощ, 
докато техните предшественици често 
са трупали богатства и са изграждали 
корпоративни империи в продължение 
на десетилетия, посочва Spectrem.

Богатите американци – 
все повече и все по-млади

Средната възраст на богаташите е 
паднала с 11 години и вече е 47 г.

М
илиардерът мениджър 
на хедж фонд Кен Грифин 
сключи сделка за закупу-
ване на най-скъпия дом, 

продаван някога в САЩ. Той плати 
около 238 милиона долара за мезо-
нет в Ню Йорк с изглед към Сентръл 
парк.

Сделката е най-голямата от послед-
ните, направени от Грифин, за които 
той похарчи $700 млн. През послед-
ните няколко години основателят и 
главен изпълнителен директор 
на Citadel закупи най-скъпите 
жилища в Чикаго, Маями и 
Ню Йорк. Той похарчи повече 
от 200 милиона долара за 
закупуване на земя в Палм 
бийч, Флорида, за дом, който 
планира да построи там. И 
тази седмица стана ясно, че 
е купил имот в Лондон за 122 
млн. долара, което е най-скъ-
пата продажба в британската 
столица за десетилетие.

Сделката в Ню Йорк обхва-
ща няколко етажа на новата 
79-етажна кула, известна като 
220 Central Park South. Апар-
таментът обхваща четири 
пълни етажа и е около 24 000 
кв. фута с невероятна гледка 
към Сентрал парк според 

експерти по недвижими имоти. За 
споменатите 238 млн. долара Грифин 
е купил само имота, което означава, 
че ще похарчи още милиони (може 
би десетки) за проектиране, изграж-
дане и обзавеждане на дома.

Покупката на Грифин надминава 
настоящия рекорд за най-скъпата 
къща, продадена в САЩ – $147 млн., 
платени от друг мениджър на хедж 
фонд – Бари Розенщайн, за имот в 
Ийст Хамптън, Ню Йорк, през 2014 г.

Най-скъпото жилище 
в САЩ – $238 млн.

Кен Грифин
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К
акво се случва с пълните 
отличници от гимназиите, 
когато завършат училище 
и се сблъскат с живота на 
възрастните? Отговорът ще 
изненада мнозина от хората, 

които вярват, че за бъдещия успех няма 
нищо по-важно от добрите оценки.

Точно това показва мащабното из-
следване на екип от Boston Globe, които 
проверяват как се развива животът на 
“златните” момчета и момичета от випуск 
2005, 2006 и 2007 г. на местните гимназии. 
Журналистите са успели да издирят 93 
от общо 113 души, завършили училище с 
медал за отлични постижения.

На теория това би трябвало да са 
учениците с най-добра стартова позиция, 
високи амбиции и отдаденост на учебния 
процес. Живеят в район с огромен акаде-
мичен потенциал, в близост до универси-
тети като Харвард и Бъркли, Масачузет-
ския институт за технологии и т.н.

Реалността обаче се разминава зна-
чително от мечтите. Оказва се, че много 
от отличниците губят потенциалните си 
възможности за професионално разви-
тие малко след като напуснат училище и 
осъзнаят, че университетските и коле-
жанските изисквания са доста по-тежки 

от тези в гимназията.
1/4 от отличниците на Бостън, завър-

шили в периода от 2005-2007 г. (в момен-
та са на възраст около 30 г.),

не успяват да завършат 
висше 

образование в рамките на шест години. 
40% от тях изкарват по-малко от 50 000 
долара на година, т.е. под средното ниво на 
заплащане на американския пазар на труда.

Медицината е била предпочитаната 
професия за почти една четвърт от 
всички момчета и момичета с отлични 
дипломи в Бостън. Оказва се обаче, че де-
сет години след завършването нито един 
от випуск 2005, 2006 и 2007 не е получил 
диплома за медицинска специалност – 
показател за това, че обществените сред-
ни училища в града просто не успяват да 
подготвят достатъчно конкурентоспособ-
ни кадри за някои от най-престижните 
университети и работни места в региона.

Има значителна разлика между 
отличниците от градовете около Бостън 
и тези, които са завършили училищата 
в самия град. Оказва се, че при децата 
от периферните населени места има 2,5 
пъти по-висока вероятност да получат 
диплома за висше образование и да си 

намерят работа с 
годишно възнаграж-
дение от над 100 000 
долара.

Изборът на сред-
но училище също 
може да доведе до 
неравностоен старт 
в живота. Учениците, 
които са завършили 
т.нар. exam schools 
(гимназии, свързани 
с местните универ-
ситети, провеждащи 
изпити, лекции с 
университетски 
преподаватели, 
академични събития 
и др.), се справят 

много по-добре след завършването в 
сравнение с всички останали випускници 
в Бостън.

5 от всеки 9 отличници от подобни гим-
назии са продължили образованието си в 
Харвардския университет. За сравнение – 
едва трима от 80 абитуриенти със златен 
медал са успели да се доберат до място 
в университет от Бръшляновата лига и 
нито един от тях не е постъпил в Харвард.

Изследването показва, че мнозина от 
най-добрите ученици на Бостън са 

в двойно неравностойно 
положение

когато постъпят в колеж, тъй като 
изпитват финансови затруднения и са не-
подготвени за изискванията на системата 
на висше образование. Мнозина от тях 
се принуждават да си намерят работа, за 
да се издържат, докато следват в новата 
непозната среда, в която привилегиро-
ваният произход понякога има сериозно 
значение за преодоляването на битовите 
кризи.

Значителен брой от отличниците от 
2005-2007 г. признават, че са изпитали 
културен шок, социална изолация и 
дълбока несъвместимост с колегите си 
в университета. Понякога това ги е при-
нуждавало да прекъснат образованието 
си или да се преместят в друго учебно 
заведение.

Отличната диплома от училище за 
съжаление не е гаранция за справяне с 
най-тежките проблеми на зрелия живот.

“Globe” интервюира четирима души от 
“златното” поколение, които са останали 
без дом след завършването на гимназия.

Една от тях се оказва на улицата непо-
средствено след като получава диплома 
за висше образование от престижния 
частен колеж “Дартмут” поради комби-
нацията от раждането на дете, загубата 
на работно място и невъзможността на 
семейството й да й осигури временна фи-
нансова подкрепа, докато стъпи обратно 
на крака.

Въпреки всички 

препятствия пред успеха
самите мъже и жени от извадката не се 

оплакват от положението си. Огромното 
мнозинство от някогашните отличници 
казват, че се справят много по-добре с 
живота си в сравнение с родителите си. 
Близо 9 от всеки 10 запитани казват, че са 
имали “добри възможности” за развитие.

Един от хората, които не са реализи-
рали мечтата си да станат лекари – в 
момента служи като сержант в амери-
канската армия – казва, че е напълно 
доволен от живота си. Когато му показват 
последната му снимка от гимназията, той 
реагира с думите: “Отдавна съм забравил 
това лице.”

Отличниците или поколението 
на пропиления шанс
Реалността се разминава с мечти-
те за випуск 2005, 2006 и 2007
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Д
обре дошли в Страната на 
неограничените възможности: 
“Нашата американска система, 
да я наречем американизъм 
или капитализъм, или както и 
да е, дава на всеки от нас голяма 

възможност да направим най-доброто от 
това, с което се захванем здраво с две ръце!”

Тези думи не са изречени от американ-
ския президент Доналд Тръмп или от Джеф 
Безос. 

А от Ал Капоне
Човек само трябва да разпознае възмож-

ностите. Преди 100 години с допълнение 
№ 18 на американската конституция беше 
гласувана забрана на алкохола. Година 
по-късно влезе в сила забраната за произ-
водство, транспорт и употреба на алкохол. 
Ал Капоне открива възможността, която 
предлага забраната, и с нечувана бруталност 
натрупва огромно състояние чрез контра-
банда на алкохол. По-късно той заявява, 
че продава само бира и уиски на почтени 
граждани. Навремето това е борба за морала 
и човешкото здраве, защото поддръжниците 
на алкохолната забрана, преди всичко пу-
ританите, смятат, че алкохолът е причината 
за моралния упадък на нацията. Според тях 
е трябвало да бъде спряно разрушителното 
въздействие на алкохола върху обществото. 
Успехът обаче е доста скромен. През декем-
ври 1933 г. забраната е отменена. Полити-
ците разбират, че е по-добре да наложат 
данъци върху печалбите от продажбата на 
алкохол, отколкото да оставят този бизнес 
в ръцете на мафията. Оттогава насам всеки, 
който пие, допринася за санирането на 
държавния бюджет.

Как стоят нещата с 
канабиса?

Борбата срещу наркотиците и до днес 
занимава американската нация. В Северна 
Америка през последните месеци настъпи 

раздвижване по този въпрос. През октом-
ври 2018 г. Канада официално разреши 
консумирането на марихуана. В САЩ човек 
може да се снабди легално с марихуана в 
Калифорния. Също и в редица други аме-
рикански щати консумацията на марихуана 
е разрешена. Експертите изчисляват, че до 
2020 година свободната употреба на канабис 
ще бъде разрешена в общо 18 американски 
щата. Изследователите на пазара съзират в 
това сериозен потенциал. Според изчис-
ленията световните разходи за легална 
марихуана ще достигнат през 2022 година до 

32 милиарда долара. През 2017 година те са 
били в размер на 9,5 милиарда. А това са все 
добри новини за бранша. Легализирането 
на марихуаната е радост и за обикновените 
консуматори. Те вече няма да бъдат принуде-
ни да се снабдяват с дрогата по тъмните ъгли 
от нелегални дилъри, близки до организира-
ната престъпност. Вече няма да рискуват и 
да бъдат арестувани.

Който пуши, пие по-
малко?

Дългогодишната забрана на канабиса има-

ше преимущества за концерните произво-
дители на алкохол, тъй като конкурентният 
продукт по отношение на опиянението беше 
труднодостъпен и преди всичко мразен от 
обществото. Сега легализирането на мари-
хуаната представлява сериозно предизвика-
телство за алкохолната индустрия. Наскоро 
публикувано изследване стига до заключе-
нието, че легализирането на марихуаната 
може да доведе до загуби за алкохолната 
индустрия, тъй като е възможно много хора 
да се откажат от алкохола и да преминат на 
канабис.

Резултати от допитване на консултант-
ската фирма New Frontier Data, проведено 
сред 3000 консуматори на марихуана, сочат 
следното: две трети от анкетираните казват, 
че ако имат избор, биха предпочели мари-
хуаната пред алкохола. 45 процента от тях 
твърдят, че вероятно в бъдеще ще заместват 
по-често алкохола с марихуана. Авторите на 
проучването смятат, че става дума за дълго-
трайна тенденция. Остава да се види дали 
тези прогнози ще се сбъднат.

Алкохол с вкус на 
марихуана?

Понастоящем много американски произ-
водители на алкохол искат да си сътрудничат 
с фирмите производители на марихуана. 
Когато противникът не може да бъде 
победен, братската прегръдка представлява 
разумна алтернатива. Пивоварните и произ-
водителите на спиртни напитки естествено 
не искат да изпуснат многообещаващата 
пазарна ниша. Така например “Constellаtion 
Brands”, производителят на бирата “Corona”, 
възнамерява да въведе марихуаната във 
вкусовата характеристика на своите алко-
холни напитки. Канадският производител на 
марихуана “Tirlay” пък ще разработва в бъ-
деще технологии за напитки с опияняващи 
субстанции – съвместно с производителя на 
бирата “Budweiser”. Така че скоро почтените 
граждани ще имат значително по-голям 
избор от легални стимуланти и опияняващи 
средства.

Ще започнат ли в САЩ да 
пият по-малко алкохол?

Дали легализирането на канабиса няма да ограничи 
употребата на спиртни напитки



В
ърмонт е щат, в който офи-
циално не би трябвало да 
имате проблем с телефона 
в джоба си, но оказва се, 
че устройството често 
може да загуби обхват и 

да ви докара главоболия. Мобилните 
оператори поддържат мита, че оси-
гуряват голямо покритие и редовно 
изпращат данни, доказващи тази теза, 
до федералната комуникационна коми-
сия във Вашингтон. Това от своя страна 
пречи на щата Върмонт да получи пари 
от правителството за подобряване на 
интернет инфструктурата, мобилните 
връзки и въвеждането на нови по-мал-
ки играчи на пазара. Затова служители 
на щатската агенция за публични услуги 
решили да опровергаят данните на 
големите телекоми със свои тестове.

Българското приложение 
„Проучихме много компании в сфе-

рата на тестването на мобилния сигнал, 
но цените в повечето случаи бяха много 
високи”, казва Кори Чейс, специалист 
по телекомуникационна инфраструк-
тура в агенцията за публични услуги на 
северния щат. „Разбрахме, че можем да 
ползваме български ап за тестовете от 
администрацията на Ню Хемпшир, къ-
дето го ползвали от малка компания за 
телефони. Така стигнахме до G-Net Trаck 
Pro. Бях много изненадан, че създателят 
му Юлиян Бинев ми отговори, когато му 

писах имейл”, допълва още Чейс.
G-Net Track Pro e създаден от Юлиян 

Гьоков Бинев от София. Приложението 
е за андроид, пуснато е през 2015 г. и е 

досега е свалено повече от 10 хил. пъти. 
Безплатната версия на приложението 
е свалена повече от половин милион 
пъти. Вариантът за професионалистите 
има рейтинг от 4.3. Чрез G-Net Track 
Pro сe измерва нивото, качеството и 
честотата на сигнала от използваните 
мобилни клетки и на тези в съседство. 
Първоначалната версия на програмата 
била създадена преди повече от 10 
години и била за Windows Mobile. „Иде-

ята ми беше да могат да се измерват 
параметрите на мобилните телефонни 
мрежи”, разкрива Бинев. В момента той 
е старши инженер по планирането и 
оптимизирането на радиомрежите в 
„Булсатком“. Преди това е работил за 
„Алкател“ – „Лусент“ и „Вивател“. Има и 
собствена компания „Gyokov Solutions”.

Отначало апът не бил напълно прило-
жим за целите на Чейс и колегите му. 
„Трябваше да се направят леки моди-
фикации, за да може данните, които се 
извличат, да бъдат съвместими с тези, 
изисквани от федералната комисия 
за комуникации, т.е. да бъдат в същия 
формат“, обяснява специалистът от 
Вермонт. Българинът предложил да 
направи нужните промени и тестовете 
били извършени.

Въоръжен с шест мобилни телефона, 
на които е бил зареден G-Net Track Pro, 

Кори Чейс обикаля из Върмонт (по 
основните магистрали) в продължение 
на два месеца и изминава близо 7 хил. 
мили, или 11 хил. километра. В движе-
ние апът в телефоните, поставени в кар-
тонена кутия на предната пасажерска 
седалка, засичал скоростта на зареж-
дане на данни на всеки 350 метра. Това 
спестило много време на Чейс, защото 
с други приложения той трябвало да 
спира всеки път да прави замервания.

Резултатът
Резултатът от получените данни от 

приложението на Бинев е съставяне 
на интерактивна карта на мобилните 
услуги, достъпни за гражданите в 
отделните райони, и сравняването 
им с данните на телекомуникацион-
ните компании. Освен това станало 
ясно къде тези компании обявяват, 
че осигуряват покритие, а това не е 
така. Информацията вече е изпратена 
до федералната надзорна комисия за 
комуникациите. Това ще помогне на 
нови или по-малки оператори евенту-
ално да започнат да доставят на хората 
нужните мобилни услуги и високоско-
ростен интернет, след като получат 
разрешение от правителството и 
финансови помощи за стимулиране.

СИБИЛА ПАТСИ

Българско приложение в помощ на 
администрацията във Върмонт

Кори Чейс с телефоните с българското приложение във Върмонт

Апът G-Net Track Pro в действие и създателят му Юлиян Бинев

С него бе доказано, че мобилните 
оператори нямат покритието, 
което гарантират





А
дриана Лима отново блес-
ти в поредната си модна 
кампания. Зад нейния 
блясък стои и един бълга-
рин – Георги Сандев. Той е 
сред прочутите български 

модни гримьори, но за него се знае 
повече в Ню Йорк, където живее от 12 
години, отколкото в родната Бълга-
рия.

А за Георги със сигурност има защо 
да се знае. Защото е гримирал едни от 
най-големите звезди на времето ни. 
Сред тях са Мадона, Наоми Кембъл, 
Джиджи Хадид, Фърги, Кандис Суа-
непул, Роузи Хънтингтън-Уайтли, Ан 
Хатауей и Нина Добрев…

„Аз съм работил с може би най-го-
лямото име – Мадона, която съм гри-
мирал за едно събитие преди няколко 
години. Тя беше един от най-интерес-
ните ми клиенти като цяло, защото 
аз винаги съм бил малко или много 
фен и тя е една от личностите, с които 
винаги много съм искал да работя. И 
когато това се получи, имах 

звездна треска
сподели преди време Георги Сан-

дев.
Сега той е част от екипа, създал 

стайлинга на Адриана Лима за кампа-
нията на Chopard.

Изключително изискани и въздейст-
ващи, кадрите са заснети в Маями и 
са уловили 36-годишната бразилка, 
облечена семпло в черно или бяло, 
с пригладена назад вълниста коса, 
оформена с мокър ефект. Гримът 
й е минималистичен и подчертава 
красотата на светлите очи на Адриана 
благодарение на леко опушен черен 
контур. Тенът е съвършено гладък, 
а на устните има единствено лек 
блясък.

Георги Сандев разказва, че в нача-
лото му е било трудно да “задвижи 
колелото” в Ню Йорк, тъй като не по-

знавал никого и нямал контакти. Има-
ло моменти, в който дори обмислял 
да се прибере обратно в България. 
Решаваща е срещата му с гримьорката 
Франсис Хатауей, която го взема под 
крилото си.

Днес той има в портфолиото си 
работа с някои от най-известните 
актриси и модели в света както за 
събития, така и

за корици и рекламни 
фотосесии

Работил е и по време на доста сед-
мици на модата. Георги Сандев казва, 

че любимите му звезди за работа са 
Кейт Мос заради това, че е безкрайно 
забавна, и Жизел заради огромния й 
професионализъм.

“За мен всичко започна съвсем слу-
чайно… Никога не си бях представял, 
че някога ще работя в тази сфера. В 
началото започнах да гримирам съв-
сем доброволно, като част от подго-
товката ми за състезания по спортни 
танци (мое любимо хоби, с което се 
занимавах дълги години)”, спомня си 
преди време Георги.

През лятото на 2005 г., по време на 
един негов престой в Калифорния, 
събрал куража да напише имейл на 
един много известен американски 
гримьор, чиято работа го вдъхновява-
ла невероятно. Той съвсем неочаква-
но му отговорил на следващия ден и 
кореспонденцията продължила. 

“Той ми даде куража да повярвам в 
себе си и да пробвам да се занимавам 
с грим професионално. Останалото е 
много, много, 

много работа и малко 
късмет

разбира се”, смята 
българинът.

Сред най-големите 
си успехи той нарежда 
работата си със су-
пермодели и известни 
личности, засписа-
ния като Vogue, W, 
Interview, Harper’s 
Bazaar и други, както 
и редица рекламни 
кампании за Alberta 
Ferretti, Givenchy 
Jeans, Versus, Emporio 
Armani и IRO.

Неуспехите не го 
отчайват.

„Според мен, ако 
човек си харесва 
работата, никога не би 
се отчаял. Аз просто 
отварям нова стра-
ница и продължавам 
напред”, издава фи-
лософията си Георги. 
За него всяко лице е 
уникално и това прави 
гримьорската му 
работа винаги нова и 
интересна. 

Българинът е работил с Мадона, Наоми Кембъл, Кейт Мос и др.

Георги Сандев гримира 
Адриана Лима. И не само нея





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

Е
динственият бълга-
рин, който се е сра-
жавал срещу „Ислям-
ска държава“ (ИД), се 
завърна в Родината. 
Русенецът Димитър 

Петков заминава за Сирия като 
доброволец в подкрепа на меж-
дународната коалиция.

След шест месеца на война, 

на път за България, е задържан 
за нелегално преминаване на 
границата в Ирак. Прекарва 40 
дни в ада на тамошните затвори, 
но е освободен благодарение 
на намесата на посолството ни в 
Багдад.

През последните години 
Петков живеел в Лондон. След 
като обаче и там става свидетел 
на убийства и атентати, решил 
коренно да промени живота си. 
„Това ме провокира да оставя 
всичко зад гърба си и да допри-
неса с нещо, да замина в подкре-
па на международната коалиция”, 
разказа Димитър Петков.

Започнал проучване и устано-
вил, че има начин да се присъе-
дини към някоя от 

бойните групи в 
Сирия

Сам купува самолетния си би-
лет и заминава на война. Прис-
тига в Сирия, разпределят го в 
бойно звено, близо до Хаджин.

Това е последният голям град 
под контрола на „Ислямска дър-
жава“, източно от река Ефрат до 
границата с Ирак. Сирийските 
демократични сили се борят за 
ликвидирането на групировката 
в региона няколко месеца.

Преди да хване оръжието, Ди-
митър и другите доброволци от 
цял свят преминават през ста-
билна военна подготовка.

„Бяхме много мотивирани. 

Преминахме през специална 
антитерористична подготовка. 
Физическа, тактическа, доста 
добра военна подготовка, защо-
то инструкторът ни беше бивш 
морски пехотинец“, допълва 
Димитър.

В битки минават задължител-
ните за всеки доброволец шест 
месеца. Следват още няколко 

операции, в които Димитър сме-
ня снайпер с калашник и после с 
лека картечница. При една от тях 
загива командирът му и близо 
40 от чуждестранните бойци на 
кюрдските отряди. Затова той и 
останалите от отряда му решават 
да се върнат обратно. 

На границата 

между Сирия и Ирак 
го арестуват

 – визата му е изтекла, багажът 
му е подозрителен.

„Ние бяхме четирима от Меж-
дународния батальон, връща-
хме се в Родината. Провериха 
паспортите и багажите и видяха 
някои работи. Носих си тефтерче, 
в което бях записал записките от 
обученията”, каза още Димитър 
Петков.

„В затвора беше много тежко. 
Насилието беше навсякъде и по-
стоянно, сбивания ставаха всеки 
ден. В моята килия бяха 50 бойци 
от „Ислямска държава“, които са 
се били по фронтовете в Ракка, 
със сигурност някой от тях е ря-
зал глави. В затвора аз просто не 
знаех как ще се развият нещата, 
колко време ще лежа, очаквах 
най-лошото и се страхувах за 
свободата си“, разказва още той.

С активната помощ на посол-
ството ни в Ирак Димитър успява 
да излезе от затвора на 7 януари.

Днес той е убеден, че ИДИЛ 
няма никога да бъде победена, а 

нейни хора, които в 
момента са в затво-
ра, след година-две 
ще влязат с фалшиви 
паспорти в Европа 
през Турция и през 
България.

„Димитър Петков 
е човек, потопен в 
събитията в Сирия“, 
описа българина 
арабистът проф. Вла-
димир Чуков. „Той е 
бил при кюрдите, в 
течение съм на ця-

лата история. Очевидно е имал 
някакви емоционални подбуди, 
за да иде там на място. Според 
мен това е първият българин, 
който воюва заедно с кюрдите. 
Това, което е много добре, е, 
че в България не действа бри-
танското законодателство, по 
силата на което, независимо 
на коя страна си, ще си имаш 
проблеми с правосъдието, тъй 
като си влязъл в реални бойни 
действия, без да те е изпратила 
твоята държава“, обясни профе-
сорът.

Димитър Петков - 
българинът, сражавал се 
срещу ИДИЛ

„Ислямска държава“ никога няма 
да бъде победена, смята той
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П
реди две седмици 
правителствената ръ-
ководителка претърпя 
унищожително пораже-
ние. А във вторник на 
ред в Долната камара 

на парламента беше опозицията. 
Лейбъристките депутати се опитаха 
да поемат контрола върху „Брекзит“ с 
едно надпартийно предложение, но се 
провалиха по всички линии. Всичките 
им опити бяха блокирани от консерва-
тивното мнозинство.

Тереза Мей 
и „мисията 

невъзможна”
Тереза Мей постигна невъзможното, 

успявайки за една нощ отново да обеди-

ни разединената си партия. Това обаче 
й се удаде само защото обеща на своите 
хардлайнери невъзможното: че ще оти-
де в Брюксел и ще накара ЕС да премах-
не предпазната клауза (т.нар. backstop) 
за ирландската граница от споразуме-
нието за „Брекзит“. Просто ей така.

Тереза Мей е убедена, че ако отиде 
в Брюксел и настоява за премахването 
на клаузата, европейските й колеги ще 
бъдат толкова впечатлени от единството 
на торите, че веднага ще се съгласят. 
Или поне се държи така, сякаш напълно 
вярва в това.

Реакциите от Брюксел обаче са едноз-
начни и съдържат само една дума: Не! 
Всички – както председателят на ЕК Жан-
Клод Юнкер, така и председателят на Съ-
вета на Европа Доналд Туск, а и френски-
ят президент Еманюел Макрон – заявиха 

единодушно, че споразумението няма да 
се предоговаря наново. Всъщност Тереза 
Мей го знаеше много добре. Нали все пак 
тя води телефонни разговори с тях! Така 
че бихме могли да обобщим случилото се 
сега така: тя сама се изпрати на един вид 
„мисия невъзможна”.

В Брюксел също наблюдават тактиче-
ските игри на британските консерватори 
и вероятно се питат доколко могат да 
се доверят на управляващата партия и 
нейната председателка. И да се правят 
ли въобще още компромиси?

Какви са вариантите?
Има ли сега повече яснота? Краткият 

отговор на този въпрос също гласи: Не!
Ако сега ЕС даде отпор на Тереза Мей, 

след две седмици в Долната камара на 
парламента тя ще трябва да обяснява, че 
не може да предложи нищо. След това 
ще каже на собствената си партия, че е 

опитала абсолютно всичко и накрая ще 
помоли депутатите да гласуват въпреки 
всичко за споразумението. Това обаче 
няма да въодушеви нито привържени-
ците на „твърдия Брекзит“, нито север-
ноирландската юнионистка партия. 

И резултатът отново ще бъде следният: 
поражение.

В такъв случай на Мей би й останала 
една последна възможност: да измоли 
от ЕС удължаване на срока за излизане 
от ЕС. Само че Брюксел със сигурност ще 
изисква конкретен план, ако става дума за 
отлагане на датата за „Брекзит“. Така бри-
танската правителствена ръководителка 
би трябвало да предложи нов референ-
дум, нови избори или някакво конкретно 
решение. Все неща, които тя по принцип 
иска да избегне.

След вчерашния ден „твърдият Брекзит“ 
става все по-вероятен, пише DW. До 
датата за излизане на Великобритания от 
ЕС остават само два месеца. Автоматич-
ният резервен вариант гласи: излизане 
без споразумение. Но това означава и 
автоматично прекратяване на всички 

досегашни договори и общи правила с 
ЕС. Европейците не искат такъв вариант, 
защото той ще навреди на много държави. 
Самата Великобритания обаче би понесла 
най-тежките икономически щети. Само 
твърдите поддръжници на „Брекзит“ като 
Борис Джонсън искат именно „твърд Брек-
зит“. От няколко седмици те разпространя-
ват в социалните мрежи предполагаемите 
предимства на „Брекзит без споразуме-
ние“, който щял да открие нови шансове за 
тяхната „глобална” Великобритания.

ЕС не може да разчита на икономи-
ческото благоразумие на британските 
консерватори. Една част от партията иска 
да „освободи” страната от ЕС и тези хар-
длайнери не желаят тесни отношения и в 
бъдеще. А това превръща дипломатиче-
ската дискусия за бъдещо „партньорство 
и приятелство”, водена от политиците от 
двете страни, в празни приказки. Ако то-
рите се подведат по тази част от партията, 

бъдещите отношения с ЕС ще се характе-
ризират с недоверие и конкуренция.

А сега накъде?
Отговор на този въпрос засега няма. 

В средата на февруари Тереза Мей 
иска отново да представи догово-
ра за „Брекзит“ (със или без нови 
компромиси от страна на ЕС) пред 
парламента. Какво ще стане тогава? 
Дали хардлайнерите ще се предадат, 
защото предпочитат този вид „Брекзит“ 
вместо евентуално отлагане? Или пък 
ще продължат да играят на покер, за 
да постигнат накрая „твърд Брекзит“, 
какъвто впрочем според слухове от 
парламентарната кухня не иска и сама-
та Тереза Мей?

Случилото се вчера в Лондон бе 
просто поредното действие от го-
лямата британска драма, наречена 
„Брекзит“. Яснота обаче така и няма. 
След почти двегодишни преговори с 
ЕС британските народни представи-
тели си остават все така разединени и 
безпомощни.

Скъпи британци,

времето ви изтича!

Твърдият Brexit става все  
по-вероятен, макар никой  
да не го иска





А
ко емблема на насилстве-
ната социалистическа 
комасация на земята стана 
романът „Разораната це-
лина” от Михаил Шолохов, 
емблема на имотния разгул 

с туристически цели по морето ни би 
трябвало да са заглавия като „Разора-
ната дюна”. Зимата се оказа сезон за 
разораване на дюни, както лятото e за 
туристическа жътва по тези места… Сега 
няма да анализирам кой крив, кой прав, 
щото – особено за дюните разбрахме, че 
не подлежат на възстановяване. И стана 
малко като в анекдота „кой ял – ял” и по-
циничните му вариации. 

Май трактористът ще опере пешки-
ра, както става най-често. В случая ме 
интересува друго – какво ни се проме-
ни в съзнанието и приоритетите, та за 
няколко десетки години заговорихме за 
„брегова бетонна джунгла”, появиха се 
мотивирани екозащитници и още по-
мотивирани собственици? При това не 
само по морето. Хора искат да печелят 
от имотите си, а други искат да „остане 
природа в България”, и го направиха 
символ-верую на личната гражданска 
активност. Заговори се и за чужда наме-
са, стана дума за алчност и за заговори. 
Изобщо туризмът за няколко десетки 
години се превърна в нещо много 
важно. Всъщност може ли да е другояче, 
щом се нарича „структуроопределяща 
индустрия за българската икономика” и 
създава между 10 и15% от БВП, поддър-
жа и отваря стотици хиляди работни 
места? А как стана? Кога стана?

Покойният ни талантлив режисьор 
Рангел Вълчанов разказва в една от 
книгите си много находчиво как майка 
му, селянка от Шопско край София, ре-
агирала, щом зърнала морето за първи 
и единствен път... Малей, колко много 
вОда, рекла майка му при първия обзор 
на морската шир. И допълнила – има 
тука за поливане на колко щеш ниви! 
(Не била разбрала, че водата в морето е 
солена.)

Та туризмът чисто исторически е мно-
го ново занимание. Думата е свързана 
с „шляене”, „обикаляне”, ако се вземе 
коренът й -tour, значещ горе-долу това 
на френски. Възниква у гражданите на 
заможните западноевропейски държави 

едва през XIX век, които, надмогнали 
си на харча, започват да търсят нови 
развлечения. Пътуването става удо-
волствие, храна за ума на любопитния. 
Преди това хората са пътували със 
съвсем други цели – война, търговия, 
търсене на по-добро място за оцеляване 
и прехрана...

А съвременните туристи в масата си са 
развличащи се хора... 

От тази гледна точка трябва да кажем 
– ние очевидно сме: 1) вече достатъчно 
заможни, за да пътуваме като туристи, и 
2) имаме какво да предложим, за да идва 
у нас годишно повече народ на туризъм, 
отколкото сме самите ние по численост. 

И нека ви кажа мнението си – това е 
възможност и късмет за нас. Това озна-
чава, че няма тероризъм, размирици, 
разбойничество... Това означава, че мо-
жем при умно управление на ресурса да 
печелим много от тази възможност, да 
сме като Швейцария, па дори Гърция…

Тази възможност и късмет могат да 
бъдат прецакани от обстоятелствата по 
много начини, а от нас – по два. От нас – 
с релативизма в прилагането на закона 
и разгула на непомерната алчност, които 
да направят така, че продуктът да стане 
непривлекателен. Тоест когато всички 
искат „сега и веднага”, когато се зида, 
разорава и усвоява непрестанно, грозно 
и на парче. Потребителят може да запо-
чне да върти глава скептично, да отрече 
не стаичката и закуската, а всичко, обзет 
от обща инфраструктурна непоноси-
мост. Мисля все пак, че това и общините, 
и самите хотелиери схващат и му се въз-
противяват. Причината на тази съпроти-
ва е същата както при разпределяне на 
печалбата при първоначалния конфликт 
на капитал и пролетариат – по-добре 
да дадеш малко повече от себе си сега, 
отколкото да ти изгорят фабриката (или 
да ти стои празен хотелът) след месец. 

Второто е умение да сме стопани на 
туризма си. Не че е лошо да има чужди 
инвеститори и не че понякога те не се 
справят по-добре. Но е леко обидно и 
туземско. Освен това, който не може 
да си управлява добре това, което има, 
най-често не може да се управлява 
изобщо. Тоест с второто можем да 
прецакаме нас си, не туризма. Това го 
умеем.

Булдозерът 
– беда, но не 
случайност

блог

БОЙКО ЛАМБОВСКИ
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казана дума
“12 кугъри, пантери, 

спартани, милиарди и нямат 

вътре една пушчица, едно 

патронче. Само за бягане 
стават.“

Премиерът Бойко Борисов 

коментира обвиненията на 

президента, че закупуването 

на нови самолети е далавера

„Дева Мария не е била “инфлуенсър”, 
но се е превърнала в жената, която 

най-много е повлияла на историята.”
Папа Франциск убеждава богомолци, че 

виртуалният свят не е всичко

„Речта на Румен Радев сякаш е 
писана, за да бъде произнесена 

от президент на вражеска 
държава, който иска да смаже и 

превземе България.“
Председателят на парламента 

Цвета Караянчева коментира 
изявлението на Радев за две години 

от мандата му

“Който се опитва да копае окопи между БСП и 
европейските социалисти, стреля в крака си.”Лидерът на ПЕС Сергей Станишев пред 

конгреса на БСП в София

„Еврото не е сребърен куршум. 

То няма да реши всички проблеми 

на българската икономика, но е 

една добра основа...“

Финансовият министър Владислав 

Горанов за плановете за въвеждане на 

еврото в България



З
а 100 Кила има един 
безспорен факт – той е 
съвършеното чувство 
за хумор. Мозъкът 
му вибрира на вълна 
забавление без значение 

дали срещу него стои непознат или 
приятел от детството. В компанията 
му гарантирано ще се смеете, докато 
не ви досрамее колко сте гръмоглас-
ни. Мозъкът му е бръснач, реакцията 
му е мълниеносна и може да обърне 
всичко във виц. Явор Янакиев е от 
онези ценни хора, които е здраво-
словно да познаваш.

Преди време мой много близък 
приятел ми разказа случка с него. 
Двамата бяха съседи. В блока им 
спрял токът и моят приятел нямало 
как да си изкара колата от гаража, 
който е с електрическа врата, а тряб-
вало спешно да пътува. Килата видял 
ситуацията. Подвикнал му и просто 
му хвърлил ключовете от неговия 
автомобил, който бил спрян отпред. 
Тази история завинаги го промени в 

очите ми. Да, той е и всичко останало, 
което се вижда на повърхността – 
хитмейкър, бохем с охолен живот и 
големи ланци, и малко несериозен. 
Бил е беден, отраснал е по калните 
улици на „Аспарухово“, но е стигнал до 
върха. Между всичко това обаче той е 
построил вътре в себе си стойностен 
човек, който 

работи като луд 
денонощно

бута напред нещата си и не си оста-
вя магарето в калта.

В интерес на истината го открих 
в един от малкото моменти, в които 
въпросното магаре си почива, а той 
си е подарил заслужена почивка 
в екзотичен Тайланд. Дестинация 
напълно в стила му, а? Гали тигри, 
обикаля по храмове... за другото не 
знаем. Променил е начина си на жи-
вот и обръща особено внимание на 
здравето, спокойствието и добрата 
храна. „Криввал съм яко в годините. 
Не бях разбрал правилно някои неща 
и отговорности, който публичните 
личност имат спрямо обществото. 

Пробвал съм 
наркотици, пиех 
по две шишета 
„Джак Дани-
елс“, хранех се 
като прасе, без 
да разбирам 
лошотията на 

захарта и останалите гадости, които 
широките мрежи ни предлагат. Но се 
върнах в правилния път заради лю-
бовта към близките и най-вече към 
живота и моите почитатели. Искам да 
съм колкото се може по-дълго пред 
техните очи и с времето разбрах, че 
не кожените якета, кокаинът, алко-
холът и леките жени са ми важни, а 
именно здравето и дълголетието, 
както и да съм в час със заобикаляща 
ме среда.“ Не сте очаквали да чуете 
това от него, нали? Да, но го чухте и 
то е негово верую не от вчера. Може 
би феновете му подозират за тази 
промяна в 100 Кила особено след 
като започна да пуска в профилите 
си в социалните мрежи възмутени 
постове как има E220 например в 
сушените кайсии.

Не е станал по-праведен от Господ 
обаче, не се притеснявайте. Про-
дължава да инвестира парите си в 
глезотии като поръчковите костюми 
и бързите автомобили – „обожавам 
коли с над 500 коня“. Но доста е из-
менил мнението си за финикийските 
знаци. „Умните глави са го казали – 

повече пари значи 
повече проблеми

За мен самият не е ясно още, защо-
то не се имам за богат. За мен богат 
значи здрав. Не може да се каже, 
че съм и звезда, след като се боря с 
живота като всички останали. Парите 
са отговорности – отговорност да ги 
спечелиш и заслужиш, отговорност 
е и да ги задържиш“, казва момчето, 
което не си позволява да забрави 
бедното си детство.

Днес мечтае да е здрав и да има 
повече време за близките си, но 
като обяснява тези екзистенциал-
ни истини, бързичко осъзнава, че 
разговорът става много сериозен и 
ето го чувството му за хумор: „И един 

скромен частен самолет, с който 
да пътувам по света. Даже съм си 
харесал и модел, който на изплащане 
за 10 години ще ми дойде таман. Без 

да знам още каква му е поддръжката 
обаче.“ Гръмовен смях! Само бъде-
щето ще покаже става ли от Явор 
авиатор.

Ученик обаче със сигурност става. 
Поне сега. Като дете, когато му е било 
времето, хич не му е прилягало да 
търка чина. Гонен е от 12 училища. 
Само от 8 до 10 клас смених 10 учи-
лища.

В пети клас трябваше да повторя, 
защото съм бил имал слаб успех. За 
да не ми се присмивали, ми смениха и 
училището, което пък ме отведе при 
едни от големите ми приятели в живо-
та и до днес“, спомня си Явор. Наскоро 
обаче отново 

хвана учебниците, за да 

завърши 
образованието си. „Успях да изляза 

„Пиех по две шишета  
„Джак Даниелс“, но се върнах 
 в правия път“

100 кила човек на име Явор
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да знам още каква му е поддръжката 
обаче.“ Гръмовен смях! Само бъде-
щето ще покаже става ли от Явор 
авиатор.

Ученик обаче със сигурност става. 
Поне сега. Като дете, когато му е било 
времето, хич не му е прилягало да 
търка чина. Гонен е от 12 училища. 
Само от 8 до 10 клас смених 10 учи-
лища.

В пети клас трябваше да повторя, 
защото съм бил имал слаб успех. За 
да не ми се присмивали, ми смениха и 
училището, което пък ме отведе при 
едни от големите ми приятели в живо-
та и до днес“, спомня си Явор. Наскоро 
обаче отново 

хвана учебниците, за да 

завърши 
образованието си. „Успях да изляза 

от калните аспарухови улици и да 
стигна до 5 пъти „Рапър на годината“, 
до записи с Нели Рангелова, „Ъпсурт“, 
Гудслав, Лора Караджова, Маги Джа-
наварова, Цвети Янева, Рик Рос, УОШ 
МС и кой ли още не. Не може да се 
имаш за голяма работа, а училището 
да те победи. Стори ми се и адски ва-
жно да дам пример на всички, които 
са тръгнали по този път – не просто 
да ходиш, а да учиш здраво. Учете, 
приятели, и обръщайте внимание на 
занаятите, които ще ви отведат до 
това да бъдете сами шефове на себе 
си. Ставайте зъболекари, зъботех-
ници, златари, програмисти, лекари, 
фризьори, готвачи – все неща, които 
можете да работите по целия свят“, 
не можеш да го прекъснеш, толкова 

пламенно се опитва да амбицира 
всички кривнали.

Затова и разказа как е минавал 
един негов ден като дете. „Де-

нят започваше в 7:36 ч. Отивах 
на плаж докъм 17 ч., където 
срещах цялата аспаруховска 
бригада и по цял ден бушува-
хме по бреговете. След това 
се прибирах, мечтаейки за 
пържени кюфтенца с картофки 
и купичка тараторче, които да 
ми минат през тялото и да заспя 
за половин час, за да мога после 
да изляза да играя един мач или 
на „ура-ура“. Накрая да седна 
при по-големите и да ги слушам 
за какво си приказват докъм 11 ч., 
след което направо се размазвах 
вкъщи на леглото с пружина и удрях 
една глава до сутринта, когато всич-
ко започваше наново.“ Това чудно 
детско всекидневие край морето 
обаче отдавна е минало. Днес в деня 
на порасналия Явор няма шляене, а 
само „15 часа плътно бачкане, като 
имам един час за себе си“. Често 
се налага да се качи на колата и да 
мине 500-600 км по българските 
магистрали, описани от него така, 
че ми се изчерви клавиатурата да 
го цитирам. Оставил е и любимия 
футбол, който освен по улиците 
е тренирал и 8 години в „Спартак 
Варна“. „Но спортът в България е 
толкова смешен, че освен за здраве 
няма смисъл да очакваш нищо от 
него“, казва Килата. Посветил се е 
само на музиката, въпреки че “съм 
имал точно 

1 милион причини да спра
да се занимавам. Музикантите и 

артистите у нас умират като бълхи и 
няма кой дори да им поръча ковчега 
и да им плати гробното място. Да 
не говоря, че законите и културата 
са ни такива, че никой не ни купува 
дисковете легално, а ги теглят от 
интернет. Сега извадих албум “Това, 
че нямаш, не означава, че не може 
да бъдеш“ – 25 песни, от които няма 
нито една слаба. Продали сме 180 
диска! Благодаря на всички, които 
държат да го имат. Няма да мога да 
си избия инвестицията с две години 
яка работа обаче. Ето ти причина да 
спра! Но не мога. Обичам това, което 
правя, и то силно“, пали се като 
факла Килата.

“Аз съм българин – млад, горд и 
пробивен. Шегувам се, защото се 
приемам като човек от планетата 
Земя. Здрав съм, разсъждавам, об-

щителен съм и адски пробивен. Не 
можеш да слагаш етикет на хората, 
защото етносът е нещо съвсем 
нищожно на тази планета“, катего-
ричен е рапърът, който за шеста 
година е номиниран за най-добър 
изпълнител в стила си и се надява 
отново да грабне статуетката, за да 
изпее с гордост парчето си „Аз съм 
6“. „Това ще е моето малко проро-
чество“, надява се той и се подготвя 
за церемонията, която е на 7 фев-
руари. А след това ще се откаже да 
участва повече.

В личен план също си е постро-
ил малък частен оазис. Намерил 
е жена, която обича, и може би 
затова я крие толкова старателно. 
„Надявам се да й покажа колко 
много държа на нея и да я карам 
да се чувства кралица всеки ден до 
мен“, е единственото, което загатва 
Килата.

„Пиех по две шишета  
„Джак Даниелс“, но се върнах 
 в правия път“
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М
ексиканският 
накобарон Хоакин 
Гусман, по прякор 
Ел Чапо, лично е 
изтезавал и убивал 
съперниците си. 

Това обяви бившият му бодигард по 
време на съдебното заседание по 
делото срещу Гусман в Ню Йорк. То 
започна през ноември и се очаква 
да приключи през февруари. 

Досега пред съдебните заседа-
тели застанаха редица свидетели, 
сред които бившият партньор на 
мексиканския наркобарон Алекс 
Цифуентес, бившият му IT специа-
лист Кристиан Родригес, както и 
пилотът на Гусман Мигел Анхел 
Мартинез. Цифуентес разказа, че Ел 
Чапо е дал подкуп на бившия мек-
сикански президент Енрике Пеня 
Нието. Родригес пък описа цялата 
криптирана мрежа, която изградил 
на наркобоса и която после „пре-
дал“ на ФБР.

Показанията на бодигарда отпре-
ди дни обаче са 

най-зловещите до 
момента

Исая Валдес Риос разказа пред 
съда, че е виждал Ел Чапо брутално 
да пребива и изтезава поне трима 
мъже, преди да ги застреля.

Гусман отрича обвиненията, които 

включват трафик на наркотици и 
пране на пари. Ако бъде признат 
за виновен, той може да остане 
в затвора до края на живота си. 
Бившият шеф на картела на Синалоа 
беше арестуван през 2016 г., след 
като избяга от затвора. Той използва 
прокопан тунел, за да се измъкне от 
затвора в Мексико, и беше задър-
жан отново пет месеца по-късно и 
екстрадиран в САЩ през 2017 г.

61-годишният Ел Чапо, изпра-
вен срещу 17 обвинения, гледаше 
безстрастно в съда по време на 
показанията от бившия му бодигард 
в четвъртък, информират журнали-
стите, отразяващи делото.

Какво каза бодигардът?
Г-н Валдес Риос разказа пред 

съда, че лично е бил свидетел как 
Гусман убива трима членове на дру-
ги картели, конкуренти на неговия. 
В единия от случаите двама мъже, 
които първоначално работели за 
„Синалоа“, преминали в Лос Зетас.

Те били смятани за предатели и 
обградени от убийците на Ел Чапо. 
Повече от три часа наркобаронът ги 
биел брутално. „Те бяха като кукли 
от парцали – 

костите им бяха 
натрошени

Не можеха да се движат. Но 
Хоакин все още ги удряше“, разказа 

свидетелят.
Двамата мъже по-късно са зака-

рани на място, на което горял голям 
огън. Там Гусман проклел всеки 
един от тях, преди да ги застреля 
в главата с пушката си. Лидерът на 
картела „Синалоа“ заповядал телата 
им да бъдат хвърлени в огъня, каз-
вайки на хората си, че не иска нито 
кост да остане от тях.

Третата жертва на Ел Чапо, за 
която разказа бодигардът, била 
член на картела „Арелано Феликс“. 
„Той имаше изгаряния, направени с 
желязо по гърба си, ризата му беше 
залепнала за кожата. Имаше изгаря-
ния по цялото тяло и стъпалата му 
бяха изгорени“, разказа Валдес Риос.

След това мъжът е бил заключен в 
дървена барака в продължение на 
дни. Едва след това е бил заведен 
на гробището с вързани очи, ръце 
и крака. Гусман започнал да го раз-

питва и докато мъжът му отговарял, 
го прострелял с пистолета си.

„Човекът все още се бореше да 
си поеме дъх, но беше хвърлен в 

дупката и 

заровен жив
разказа още 

бодигардът.
Свидетелят 

също така каза, 
че самият той за 
малко да бъде убит 
от Гусман, защото 
в един момент 
наркобаронът го 
заподозрял, че е 
откраднал парите 
му.

39-годишният 
Валдес Риос е 
задържан в затвор 
в САЩ след ареста 
му през 2014 г. 
Бивш член на 
специалните сили 
на Мексико, той 
започва работа 
при Ел Чапо в 
началото на 2000 
г. Той е изправен 
пред продължи-
телна присъда 
за задържане 
на трафик на 
наркотици. Чрез 
сътрудничеството 
си с прокурорите 
той се надява да 
намали присъда-
та си.

Зверствата на Ел Чапо: 
Натрошени и заровени живи
Наркобаронът измъчвал и палил 
конкуренти, разказа негов гард
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С
ветовният лидер в домейн 
индустрията и интернет си-
гурността Verisign следи за 
регистрациите на домейн 
имена в световен мащаб, 

като публикува статистики за най-из-
ползваните разширения, най-популяр-
ните фрази в домейн имената, както и 
за репутацията на т.нар. нови домейн 
разширения.

След края на 2018 г. регистрациите 
на домейн имена вече са над 345 млн. 
за всички видове домейн разшире-
ния, което е увеличение с 12 милиона 
регистрации спрямо 2017 г. Различните 
видове домейн разширения, свободни 
за регистрация, вече са над 1530.  

43% от 
съществува-
щите домейн 
имена по 
света са с 
.com или .net 
разширение. 

Голяма 
част от реги-
стрираните 
домейни по 
света са с 
географско 
разширение. 
Това може да 
бъде кодът 
на държавата 

(.bg, .de, .us) или разширение с името на 
града (.berlin) или региона (.asia). При гео-
графските домейн разширения най-голям 
е броят на тези от Китай – почти 23 млн.

Едва при 1% от географските домейни 
се използват най-новите географски 
разширения. Вече съществуват над 45 
подобни домейн разширения, при които 
има повече от 1000 на брой регистрира-
ни домейн имена. Сред тях най-популяр-
ни са домейните с .tokyo, .london и .nyc 
разширения.

Verisign публикува статистика и за това 
кои са най-често използваните думи 
на английски език в домейн имената с 
разширения .com и .net. В края на 2018 г. 
това са били думите christmas, attorney, 

divorce, asset, company, hotels, kiosk и др.
В България собствениците на онлайн 

бизнеси са по-консервативни по отно-
шение на избора на домейн разшире-

ние. По данни на хостинг компания ICN.
Bg над 90% от уеб сайтовете носят имена 
с традиционните и най-популярни .com, 
.bg, .org, .eu, .net и .info разширения.

Броят на домейните по света надмина 345 милиона
Най-много от съществуващите са тези с разширение .com или .net

A
pple планира да намали це-
ните извън САЩ на някои от 
водещите си айфони.

С този ход американската 
компания цели да даде тласък на 
слабите продажби на айфони на 
външни пазари като Китай, където 
10-процентното покачване на кур-
са на щатския долар през послед-
ната година направи продуктите 
на Apple много по-скъпи от тези на 
конкурентите.

Планът бе представен от главния 
изпълнителен директор Тим Кук. 
Компанията само веднъж е  
понижавала цените на айфоните 
малко след появата им на пазара 
през 2007 г. 

Apple не каза в кои страни ще 
преразгледа цените на мобилните 
телефони. В страни като Китай и 
Турция местната валута се обез-

цени много спрямо поскъпващия 
долар. 

Кук каза, че цените на айфоните в 
местните валути ще бъдат пони-
жени до стойностите, на които са 
били продавани апаратите преди 
година. 

Apple сваля цените на  
айфоните извън САЩ
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И да не сте любител 
на силното слънце и 
топлото време, в мра-
зовитите дни, когато 
живакът стига много 
под нулата, със сигур-

ност не се чувствате комфортно. Ето 
как да се отървете от усещането, че 
все мръзнете.

Сауна и парна баня 
Сауната и парната баня са стра-

хотни средства и за сгряване, и за 
смъкване на напрежението. Ако 
високите температури са ви проти-
вопоказни, можете да използвате 
инфрачервена сауна. Друга по-
необичайна, но добре затопляща 
процедура е т.нар. сух воден масаж 
(известен и като „хидроджет“). При 
него водните струи ви масажират, 
без реално да ви мокрят.

Бонус на всички тези сгряващи 
процедури е ускоряването на об-
мяната на веществата. В резултат 
вие отслабвате. За 1 час сух воден 
масаж може да се стопи 1,5 кг из-
лишно тегло.

Упражнения за 
загряване

За да ви стане топло, можете да 
правите и упражнения за загря-
ване (обикновено продължител-
ността им е около 15 минути). 
Вариантите са много, възможно е 
например да се сгреете с поредица 
подскоци, наклони и усуквания. 
Подходящи са и динамичните 
разтягания. Бързото ходене като 
кардионатоварване не отстъпва с 
нищо на тичането, но затова пък е 
доста по-щадящо за ставите. Така 
че не мързелувайте, а ходете по-
често пеша – хем ще се стоплите, 
хем ще отслабнете. Старайте се да 
ходите с изправен гръб и да диша-
те през носа.

Можете да уцелите с един кур-
шум два заека, ако при ходене 

последователно стягате и отпуска-
те долната част на корема. Това е 
чудесно упражнение за мускулите, 
които поддържат талията в отлич-
на форма.

Не забравяйте стъпалата
Често дамите мръзнат в служба-

та, защото не са обули подходящи 
обувки. Ниските пантофки с тънка 
подметка могат да ви накарат да 
студувате дори и да сте облекли 
най-дебелия си пуловер. Добре е 
през студените месеци обувките 
ви да са затворени и с по-дебела 
подметка, както и да са от естест-

вени материали. 
Изкуствената кожа 
не пропуска възду-
ха и затова краката 
се запаряват, което 
може да им причини 
гъбични инфекции.

А ако си купувате 
обувки от изкуствена 
кожа, уверете се, че 
поне стелките им са 
изработени от ес-
тествена материя.

Сто ката дрехи
Как да се об-

личаме, за да не 
мръзнем? Златно-
то правило е – на 
слоеве. По-добре да 
носите три памучни 
блузи, отколкото 
да сте само с един, 
макар и дебел, 

вълнен пуловер. Когато дрехите 
са повече на брой, между тях се 
създава въздушна маса, която не 
позволява на студа да проник-
ва навътре и пази топлото да не 
излиза навън. Разбира се, никой 
не казва да жертвате красотата 
заради комфорта. Просто избе-
рете правилните материи. Има 
специални синтетично създадени 
тъкани, които сгряват, от тях на-
пример се прави термобельото. В 
хладно време дрехите ви не само 
че не трябва да са къси, но не 
бива и да са тесни. Впитите блузи 
и панталони влошават кръвооб-

ращението и от това вие мръзнете 
допълнително.

Напитки за затопляне
Топлите напитки са добра 

профилактика срещу простудни 
заболявания, но те имат и още 
много плюсове. Например горещи 
напитки с джинджифил и кардамон 
притъпяват чувството за глад. Чаят 
от шипки е богат на витамини, а 
такъв, който е смес от теснолиста 
върбовка, листа от френско грозде 
и плодове от офика, подобрява 
имунитета и оказва благотворно 
действие на храносмилането. Мно-
го добро загряващо действие имат 
алкохолни напитки като пунш, грог, 
греяно червено вино, медовина. 
Вместо тях на децата може да се 
предложи топло какао или горещ 
шоколад.

Задръжте топлото

След като сте се облекли до-
бре и сте се загрели с подходяща 
гореща напитка, не е лошо да по-
мислите и за условията в дома си. 
Да не би да има пролуки, откъдето 
студът да се вмъква – например 
процепи на прозорците, където 
стъклото се съединява с рамката. 
Непременно трябва да ги уплътни-
те, за да се повиши температурата 
в жилището. Същото важи и за 
входната врата. При необходимост 
може да помислите и за допълни-
телна врата, която да не позволя-
ва студът да влиза вътре.

7 съвета как да се преборите 
със студа през  зимата

Напитки за сгряване и парна баня са сред препоръките
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С
пособността на децата да 
извършват фини движения с 
ръце и комуникативните им 
способности намаляват при 

продължителен престой пред екрана 
на телевизор, компютър или друго 
устройство.

Канадски учени изследвали 2400 
деца на две и три години и техните 
родители. Децата, прекарали по-
дълго време пред телевизионния 
екран или в компютърни игри, се 
представили по-зле при основна 
проверка на умения за коорди-
нация, комуникация, социални 
умения и ре-
шаване на про-
блем за три- и 
петгодишна 
възраст. 

Една чет-
върт от 
децата имали 
дефект в об-
щуването или 
моториката 
или забавили 
своето речево 
развитие още 
в предучи-
лищна въз-

раст. 
Взирането в екрана пречи 

на развитието на физическите 
и умствените способности на 
децата и вреди на социоемо-
ционалното здраве, каза д-р 
Шери Мадигън, водещ учен от 
университета в Калгари.

Учените установили, че де-
цата на две години прекарват 
средно по 17,09 часа седмично 
пред екрана на електронно 
устройство, а три- и петгодиш-
ните – съответно по 24,99 и 
10,85 часа.

Г
олямо клинично изследва-
не в САЩ показа, че хората, 
подложени на интензивно 
лечение срещу хипертензия, са 

с понижен риск от т.нар. лек когнити-
вен дефицит, който в редица случаи е 
смятан за начален стадий на болестта 
на Алцхаймер. 

Става въпрос за първото клинич-
но изследване, което е установило 
как да се попречи на смущенията 
в паметта и концентрацията у 
възрастните хора. То е обхванало 

над 9000 души над 50-годишна въз-
раст, които страдат от хипертен-
зия. Половината участници били 
подложени на терапия, която цели 

систоличното 
налягане да 
бъде свалено 
до 140 мили-
метра живачен 
стълб, а оста-
налите – до 
120 милиме-
тра живачен 
стълб.

След 5-го-
дишни наблю-
дения в под-
ложената на 
по-интензивно 
лечение група 
са открити 
по-малко 

случаи на лек когнитивен дефицит, 
отколкото в другата група.

“Получените резултати подкре-
пят виждането, че онова, което е 
добро за сърцето, е от полза и за 
мозъка”, отбеляза Мария Карийо, 
научен ръководител на Асоциаци-
ята за борба с болестта на Алцхай-
мер със седалище в Чикаго. 

Ж
ените напълняват от 
стресираща работа с 
годините, защото се 
демотивират, не им 

се спортува и често се успокоя-
ват с храна, става ясно от изслед-
ване на шведски учени.

Подобен ефект обаче не се 

наблюдава при мъжете.
Стресът освобождава и хормо-

на кортизол, който благоприят-
ства натрупването на мазнини 
около кръста.

Жените са по-засегнати от стре-
са от мъжете, защото те често съ-
четават служебните задължения

Една от причините – слабият пол съчетава 
служебните и домашните задачи

Децата пред екрана –  
с по-лоша координация

Откриха нови пътища за 
борба с алцхаймер

При стрес  в работата: 
жените пълнеят, но не и мъжете
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В
ъв филма “Ванила скай” Том 
Круз се свързваше с корпо-
рация, която замразяваше 
заможни клиенти и им вну-

шаваше щастливи сънища. Така насън 
хората изживяваха живота, за който са 
мечтали. И това не е само измислица 
на шайка сценаристи, а научно обос-
новано явление – осъзнат сън.

Можем ли да управляваме съня?
Да, и това се случва нерядко. 

Германски учени установиха, че 
50% от хората поне веднъж са 
осъзнавали, че спят, т. е. са спели и 
бодърствали едновременно, а 25% 
редовно имат осъзнати сънища. По 
време на осъзнатия сън работят 
зони от мозъка, които отговарят за 
логичното мислене и използването 
на личния опит и които обикновено 
са “включени”, когато бодърстваме. 
Това състояние може да продължи 
от няколко секунди до 15 минути. 
Някои умеят и да го предизвикват. В 
интернет има групи, които обсъждат 

начините за управление 
на сънища

и как те да се използват за лично-
стно развитие.

Защо се случва?
Това състояние ни помага да 

се избавим от нощните кошмари. 
Освен това често насън намираме 
отговори на въпроси, които ни тор-
мозят през деня. Произведенията 
на немалко поети и художници са 
се раждали насън. Салвадор Дали е 
пословичен с използването на съно-
видения в картините си. Той изобре-
тил и собствен “капан за сънища”: 
сядал на стол, когато започвало да 
му се доспива, и слагал пред себе си 
метален поднос. В ръката си държал 
лъжица. Щом заспял, лъжицата се 
изплъзвала от ръката му и се удряла 
в подноса, прекъсвайки съня му 
със звънтенето си. Дали веднага 
записвал попадналите в капана му 
образи.

Звучи достъпно, но имайте 
предвид, че и с това не бива да се 
прекалява, защото рискуваме да се 
лишим от нормален сън, който ни е 
необходим за качествен живот.

Как да постъпим, ако все пак 
искаме да имаме осъзнати сънища? 
Австралийски учени предлагат 
няколко начина. Първо, внимателно 
обмислете бъдещия си сън. Заспете 
за 5 часа, после се събудете, при-
помняйки си темата на съня, и пак 

заспете, повтаряйки си фразата: “Ко-
гато заспя, ще помня, че спя.” След 
тест с доброволци тази методика 
проработила при 8% от хората, кои-
то за първи път в живота си имали 
осъзнат сън. Не е много, но при вас 
може и да проработи.

Можем ли да си поръчаме сънища

М оже и да сте го пред-
полагали, но учените 
го доказаха – недос-
пиването причинява 
депресия. 

Швейцарски специалисти наме-
риха връзката между хроничното 
недоспиване и увеличаването на 
риска от депресиращи мисли.

Анализирайки режима на спане 

и психичното състояние на 591 
души, медиците от Цюрихския 
университет достигнали до изво-
да, че недостатъчното количество 
нощен сън води до 

емоционални 
и нервни 

разстройства
Експертите са разделили без-

сънието на четири подтипа в 
зависимост от продължителността 
му: в продължение на месец, на 
две-три седмици, на няколко дни 
или случайно безсъние. При 40% 
от случаите нарушаването на съня 
се е трансформирало в хронично 
безсъние.

Медиците установили, че безсъ-
нието от всичките четири подтипа 
формира устойчива депресия, а 
не както са смятали по-рано, че 
е само симптом на емоционално 
психологическо нарушение.

Липсата на сън води и до на-
пълняване. Това показва ново 
проучване, участниците в което 
трябвало да спят само по 5 часа 
на нощ. Вследствие на недоспива-

нето доброволците качвали близо 
по един килограм на седмица.

Така че не пренебрегвайте сила-
та на съня!

Недоспиването – една от 
причините за депресията

Липсата на достатъчно сън води и до  
напълняване, смятат учените
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Н яма друга епоха в модната 
история, която да микси-
ра по толкова блестящ 
начин музика, поп култура, 
социални феномени и 

желанието на жените да бъдат не просто 
забелязани, а мигновено възкачени на 
пиедестала на всеобщото обожание. 
Години, прекарани в смело търсене и 
изразяване на собствената си индивиду-
алност и креативност.

Те продължават да са неизчерпаем 
извор на вдъхновение за съвремен-
ните дизайнери, които не престават 

да ни връщат към ултрасексапила на 
80-те, припомняйки за острия харак-
тер на любимите си музи.

Е, оставете настрана всички компле-
кси и предразсъдъци, извадете на по-
каз ултракъсите поли и чантите в нео-
нови цветове, подчертайте раменете 
с трептящи волани и пайети, оцветете 
устните си с розово... и танцувайте 
цяла нощ, припявайки емблематични 
парчета като Flash in the Night!

Не трябва да забравяте и големите 
обеци, впитите клинове и 

свободните блузи

не се отказвайте и от бунтарския 
дух, изразен в безумно многото пла-
стове от дрехи и аксесоари.

Прекрасните 80! На подвити крачо-
ли, анцузи, кецове и ленти за глава. 
Времето на “Like a Virgin” на Мадона, 
на Свежия принц от Бел Еър, на въз-
хода на Versace и супермоделите, на 
костюмите на YSL.

Този период категорично отхвърля 
неписания моден закон, че по-мал-
кото е повече. Не и 
през 80-те! За тях се 
иска смелост!

В ритъма на   модата от 80-те
Късите поли, големите обеци и  
впитите клинове пак са тук
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С луховете за него отдавна 
са се превърнали в митове 
– от тези за дневния му 
режим (как спи точно по 
7 часа на ден, при това 

винаги с дълга бяла риза от поплин, 
изработена специално за него) през 
творчеството му (твърди се, че може да 
нарисува 200 ескиза за по-малко от 12 
часа) до уменията му (владее 4 езика и 
чете по 20 вестника на ден). Колегите 
му пък са повече от ласкави. Американ-
ският дизайнер Ралф Лорън споделя: 
„Съмнявам се, че Карл Лагерфелд 
въобще някога е скучал. Той е сред 
малкото, които поддържат и вдъхновя-
ват младите таланти. И освен това има 
отлично чувство за хумор.“ 

Легендата Миуча Прада казва, че 
за нея Карл е въплъщение на мощна 
креативна сила, Джон Галиано го 
нарича просто гений. Даян фон Фюр-
стенберг го определя като „несъм-
нено най-умния дизайнер на нашето 
време“, Марк Джейкъбс признава, 

че всеки път, когато говори с Лагер-
фелд, се разтреперва от вълнение. 
Самият дизайнер е напълно безраз-
личен и твърди: „Личността започва 
там, където приключва сравнение-
то.“ Ето няколко истории и мисли 
от биография на Карл, събрани от 
EVA, които рисуват магнетичния му 
образ.

Моята биография
Като начало не се знае и кога точно 

започва. Самият Лагерфелд твър-
ди, че е роден през 1938-а, докато 
независими източници спорят дали 
годината не е 1933-та или 1935-а. 
Израства в Хамбург, в семейство от 
средната класа и макар нищо да не 
му липсва, той е по-скоро срамежли-
во и необщително дете. „Не си играех 
с другите деца, всички ми се струваха 
ужасни. Детството ми мина в четене 
на книги, учене на езици и рисуване. 
Имах само едно желание – по-бър-
зо да порасна.“ Интересът му към 

живота се променя, когато 
на 14-годишна възраст той 
и семейството му се пре-
местват в Париж. Идеалната 
среда, в която Карл да раз-
гърне таланта си на творец, 
а първата стъпка е лицеят за 
изкуства „Монтен“, поддър-
жан от Синдиката на висша-
та мода. „Модата ме интере-
суваше още от момента, в 
който разбрах, че се нарича 
мода – обяснява избора си 
дизайнерът. – Просто ми ха-
ресваше да разглеждам кос-
тюми на картинки, рисунки 
или хората около мен.“ Сред 
множеството конкурси, в 
които участва, печели спе-

циална награда за дизайн на „идеал-
ното палто“ (в същия конкурс призът 
за „ескиз на идеалната рокля“ отива 
при Ив Сен Лоран) и тя е асистент-
ско място в модната къща на Пиер 
Балмен. Детството му приключва и 
започва стремителният поход към 
върха на модната индустрия.

Преди да стигне 

до вратите на Chanel
през 1983 г., Лагерфелд вече има 

доволно богат опит като творчески 
директор на редица модни къщи: 
Jean Patou (за която работи под псев-
донима Роланд Карл), Chloé, Charles 
Jourdan, Krizia и Fendi. Легендарна-
та френска къща е в тотален крах, 
когато притежаващата я компания 
„Вертхаймер“ предлага на Карл да 
се заеме с възраждането й. „Всички 
ми казваха – не се занимавай, това 
име е мъртво и никога няма да се 
завърне. В този момент ми стана 
особено интересно. Приех го като 
предизвикателство и както виждате, 
всичко сработи“ – спомня си Карл. 
Той прави невъзможното, за да 
върне култа към туидените костюми, 

белите перли, именитите 
чанти и комбинацията от 
черно и бяло, съвместявай-
ки ги с авангардни както 
за времето си, така и за 
бранда вещи. Вече повече 
от 35 години, сезон след 
сезон, успява да разкаже 
историята на модната 
къща под нов ъгъл и с нова 
тема – технологии, Космос, 
супермаркет, феминизъм, 
античност… Издига Chanel 
до една от най-успешните 
и желани в света модни 
марки и междувременно 
превръща няколко от 
моделите си в модни икони 
– от Инес де ла Фресанж до 
Клаудия Шифър.

„Моята любов е в могила, 
там всичко е приключено. 
Вече съм достигнал въз-
растта, когато обсъждането 
на личния живот е просто 
неприлично“ – парира лич-
ните въпроси Лагерфелд. 
Тази тема е толкова зага-
дъчна, колкото и спомените 

за детството му. Без да са официално 
потвърдени, легендите разказват, че 
Карл дълго време поддържа близко 
приятелство 

с друга модна икона  
– Ив Сен Лоран

докато в дружбата им не се на-
месва режисьорът и виден парижки 
бохем Жак дьо Башер. Слуховете 
за любовен триъгълник си остават 
такива, но е факт, че двамата дизай-
нери престават да общуват, а Карл се 
сближава все повече с Жак. Забавля-
ват се, пътуват и работят заедно, до-
като в началото на 80-те на Жак дьо 
Башер му е поставена безпощадната 
диагноза СПИН. Лагерфелд съпре-
живява тежко болестта на партньора 
си, напълнявайки забележително от 
високия стрес. А когато Жак умира 
през 1989 г., Карл е напълно сломен 
и се затваря за дълго време в себе 
си. По-късно в рядък изблик на 
откровение Лагерфелд коментира: 
„Обичах го безкрайно. Познавахме 
се цели 18 години, две от които жи-
вяхме заедно. Но отношенията ни си 
останаха платонични.“

Карл Лагерфелд – един 
„просто гений“

Личността започва там, където  
приключва сравнението
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Астрологическа прогноза за 
1-7 февруари 2019 г.

ОВЕН
Желателно 

е обективно 
да оцените 
своите въз-
можности и 
да разпреде-
лите времето 
и силите си 

така, че работата да не заема 
цялото ви време. Винаги сте 
готови да се борите с предизви-
кателствата. Излишните емоции 
трябва да се овладяват своевре-
менно. В личния живот отноше-
нията ви ще станат по-чувствени 
и страстни.

ТЕЛЕЦ

Щедра на 
положителни 
емоции, при-
ятни изнена-
ди и подаръ-
ци седмица. 
Ако решите 
да участвате 

в лотарията, късметът ще ви се 
усмихне. Невинаги успявате да се 
справите с емоциите, често под 
тяхното влияние правите греш-
ки, за които съжалявате. Добро 
време за някои конструктивни 
промени в личния ви живот.

БЛИЗНАЦИ

Вземате 
малките неща 
много навъ-
тре, често 
сте нервни в 
ситуации, в 
които си стру-
ва да запазите 

спокойствие. Домашни проблеми 
не са изключени и може дори да 
отвлекат вниманието ви от рабо-
тата. Не се доверявайте на тези, 
които ви обещават твърде много. 
Подходящо време за организира-
не на малък ремонт и подобрява-
не на комфорта на живот. 

РАК
Бъдете 

внимателни с 
проблемите, 
с които ще 
се сблъскате. 
Добре е да 
сте решител-

ни и да отстоявате мнението си 
до последно. На мнозина ще им 
се случи да се влюбят и да потъ-
нат в любовни преживявания. 
През периода ще бъдете както 
винаги очарователни, уверени 
в своята привлекателност и ще 
успеете да събудите интерес.

ЛЪВ

Избягвайте 
места, където 
има много 
хора - странни 
и неприятни 
неща могат 
да се случат 
около вас. От 

нови запознанства също е добре 
да се откажете сега. По време 
на работа е по-добре да бъдете 
по-сдържани, въздържайте се 
от клюки. По-често проявявайте 
вашия личен чар. Със своята 
харизма лесно ще можете да 
предразположите хората към 
себе си.

ДЕВА

Трябва да се 
съсредоточи-
те върху ра-
ботата, всичко 
останало ще 
мине на заден 
план. Трудно 

ще се застоявате на едно място. 
Делата и обстоятелствата ви 
принуждават да бъдете постоян-
но в движение. Не бъдете пре-
калено доверчиви. В любовта 
бъдете разумни, вземете раз-
витието на отношенията си под 
ваш контрол и не рискувайте!

ВЕЗНИ
Мързелът 

заплашва да 
потисне всички 
други стре-
межи, но се 
очаква силите 
и енергията 

ви да се увеличат значително. 
През уикенда ще трябва да се 
справите с натрупаните дома-
кински задължения и семейни 
проблеми. Не се стремете да 
угаждате на другите. Поставете 
себе си в центъра. Развличайте 
се, влюбвайте се, запознавайте 
се с интересни хора.

СКОРПИОН

Труден 
период. Въ-
преки бой-
ния си дух 
и желание 
да работите 
усилено ще 

постигнете минимални резулта-
ти. Определете приоритетите си, 
организирайте се и не се отказ-
вайте от целите си. Възможно 
е да усетите известна неискре-
ност у околните. Добре ще е да 
завършите всичко, което сте 
започнали, но по една или друга 
причина сте отлагали.

СТРЕЛЕЦ

Изк лючи-
телно добра 
седмица. Пъл-
ни сте с енер-
гия за нови 
постижения. 
Вашата инту-

иция и сексуалност също се 
увеличават и хората около 
вас го усещат. Личният ви 
живот ще бъде пълен и ярък. 
Не се оплаквайте от липса на 
късмет.  Периодът е добър и 
за обвързаните, и за необ-
вързаните. 

КОЗИРОГ
Много на-

прегната, но и 
в същото време 
многообеща-
ваща седмица. 
Опитайте се да 
подхождате към 

професионалните си задълже-
ния по най-отговорния начин. 
Бъдете смели и находчиви. 
Сега не е време за мечтаене, 
а за здрава работа.  Каквото и 
да предприемате, пазете се от 
допускане на грешки поради 
невнимание.

ВОДОЛЕЙ

По отношение 
на личните от-
ношения пери-
одът е стабилен. 
Постарайте се да 
запазите добри 
отношения с 

колегите - ще имате нужда от 
тяхната помощ. В края на пери-
ода чувството на умора ще бъде 
особено силно. Опитайте се да 
слушате събеседниците си. Око-
ло вас ще има много приятели, 
ще царят радост, оптимизъм и 
приятно оживление.

РИБИ

Забравете за 
импулсивните 
и спонтанните 
неща. Тази сед-
мица ще може-
те да оказвате 
влияние върху 
хората. Необ-

ходимо е обаче да действате 
не със сила, а нежно и дели-
катно, да пипате с кадифени 
ръкавици. В личен план ви 
очакват приятни изненади, ще 
се радвате на повече нежност 
и внимание от обикновеното, 
което със сигурност ще ви 
хареса.
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B
cичĸи пpoизвeдeни 
бpoйĸи oт лимитиpa-
ния мoдeл Lіnсоln 
Соntіnеntаlѕ cъc „caмoy-
бийcтвeни вpaти” ca вeчe 
paзпpoдадени.

Moдeлът нa Fоrd, нapeчeн oфи-
циaлнo „80th Аnnіvеrѕаrу Соасh Dооr 
Еdіtіоn”, ĸoйтo e cпeциaлнo юбилeй-
нo издaниe, бeшe пpeдcтaвeн пpeз 
дeĸeмвpи. Bъпpeĸи цeнaтa oт $110 
000 пpoизвeдeнитe бpoйĸи ca били 
paзгpaбeни в paмĸитe нa 48 чaca.

Aвтoмoбилът e бил пpoдaвaн нa 
бaзa нa пъpвия дoшъл нa мяcтo в 
cepвизa, зa paзлиĸa oт зaĸyпyвaнeтo 
нa мoдeлa Fоrd GТ ѕuреrсаr, ĸoeтo e 
oбвъpзвaлo ĸлиeнтитe c пoпълвaне 
на зaявĸa. Oт Lіnсоln cъoбщили, чe 
пoдгoтвят дpyгa лимитиpaнa cepия 
aвтoмoбили, ĸoятo щe бъдe cъвceм 

мaлĸo пo-paзличнa oт нacтoящия 
мoдeл Соntіnеntаl, нo тoвa нe 
нaмaлилo интepeca нa ĸyпyвaчитe.

Haй-зaбeлeжитeлнaтa чacт oт 
ĸoлaтa ca вpaтитe, ĸoитo ce oтвapят 
cpeщy пocoĸaтa нa движeниe. 
Hecтaндapтният нaчин нa тoвa 
oтвapянe нa вpaтитe e зaлoжeн в 
aвтoмoбилитe oщe oт 60-тe гoдини. 
Lіnсоln oтбeлязвa 80 гoдини oт имeтo 
нa мoдeлa c 80 юбилeйни aвтoмoби-
лa. Moдeлът Соntіnеntаl, пocвeтeн 
нa гoдишнинaтa, e c 15 caнтимeтpa 
пo-дълъг oт cтaндapтния мoдeл и c 
лyĸcoзнaтa чepнa тaпицepия, ĸoятo e 
зaпaзeнa мapĸa нa Lіnсоln.

A инaчe пpoдaжбaтa нa ceдa-
ни в CAЩ и в cвeтa cтaвa вce пo-
тpyднa. Шoфьopитe пpeдпoчитaт 
джипoвe ЅUV, ĸpocoyвъpи и пиĸaпи. 
Соntіnеntаl e eдин oт двaтa ceдaнa, 

ĸoитo Lіnсоln вce oщe peaлизиpa нa 
пaзapa. Дpyгият e cpeднo гoлeмият 
МКZ, ĸoйтo ce пpeдлaгa ĸaĸтo в cтaн-
дapтни, тaĸa и в xибpидни вepcии. 

Ceгa Lіnсоln пpoдaвa чeтиpи мoдeлa 
ĸpocoyвъpи и ЅUV мoдeли, ĸaтo щe 
пycнe пeти – възĸpeceния Аvіаtоr, пo-
ĸъcнo тaзи гoдинa.

Linсоln за $110 000: 
Разпродадени за 48 часа
Лимитираният модел „със самоубийствени врати“ изчезна за нула време
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РАБОТА 
Предлагам

Chicago + suburbs
CDL DRIVER W/ HAZMAT
Цена US$ 0.70, Зипкод 60068, Търся шо-
фьор с HazMat за 2017 Volvo с I Shift. 
Ще прави по 3000 miles weekly, $0.70 
CPM. Плащат се всички мили, stops, 
detentions и Safety Bonus. Cell: 224-659-
1690 2246591690 №15630
OWNER OPERATORS
Цена US$ , 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
HIRING TRUCK DRIVERS
Цена US$ , Зипкод 60010, Trucking 
company is hiring Truck Drivers for OTR 
New 2019 Volvo and 2020 Kenworth trucks 
available and 2019 Dry vans Min 3 years 
experience OTR for more info call 773-580-
4032 7735804032 №15663
OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контракто-
ри за съвместна работа. Търсете Зори 
(224)659-2356. 2246592356 №15665
СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ
Цена US$ , Зипкод 60172, Набирам се-
риозни шофьори OTR за Волво камиони 
- I-Shift, hooks and drop в Chicago, все-
ки уикенд вкъщи. Dry Van/1500$-1800& 
per week-Refers/1700$-2000$ per week 
7738274439 7738274439 №15681

HAIR STYLIST/BARBER
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, New Look 
Studio hair salon is looking for hair stylist/
barber for full time or part time.For more 
informations please call (847)375-8833 or 
(773)351-5249, ask for Stella. 7733515249 
№15691

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

SAFETY MANAGER
Цена US$ , Зипкод 60056, Tранспортна 
фирма намираща се в Wood Dale , IL тър-
си да назначи Safety manager на пълен 
работен ден. За повече информация 
моля свържете се с нас на 630.948.4547 
6309484547 №15702
DRY VAN ШОФЬОР
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Търсим 
шофьор на ТИР за работа от понеделник 
до петък (dry van) Заплащане всяка сед-
мица без никакви удръжки $300 на ден 
708-953-9035 Вера 7089539035 №15704
CDL HAZMAT DRIVERS
Цена US$ 0.65, Зипкод 60056, Търся CDL 
hazmat drivers ,0.65 цента на миля (пъл-

ни и празни) 3000-4000 мили на седми-
ца, бонус след 6 месеца ($2000) Може 
и без опит (Обучавам)773-946-3517 
7739463517 №15705
CDL DRIVER NEEDED, Цена US$ , Зи-
пкод 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 английскик на откри-
то в Melrose Park. Работата не е тежка, 
но трябва да може да вдига поне 40 кг 
понякога. Заплащането е между 10-12 
долара на час Обадете се на 3125179163 
3125179163 №15714
DISPATCHER 
Цена US$ , Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси DISPATCHER . Говорене 
на български & English е задължително. 
Изисква се общ опит за работа с компю-
тър. Други езици са от голям плюс. Моля 
обадете се на 847 668 0373 8476680373 
№15741
CDL DRIVER
Цена US$ , Зипкод 60631, Предлагам 
работа за pick up/Delivery Volvo 2016 
Automatic,Постоянна работа , средно 
3000 на седмица. Заплащане .60 цен-
та Телефон 757-338-6477 7573386477 
№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 4147024349 №15752
CDL CLASS A
Цена US$ , Зипкод 60564, Транспортна 
компания набира шофьори Class A на 
дълги дистанции в 48 щата. Изисквания: 

14 дни на работа и 2 години опит на по-
зицията .Предлагаме $1500 на седмица 
и директ депозит. За повече инфор-
мация Васко 6307799945 63607799945 
№15757
ШОФЬОРИ CLASS A 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Транспорт-
на компания набира шофьори Class A 
на дълги дистанции в 48 щата. Запла-
щането е за заработена седмица, с въз-
мойност да се заработят до $2000.00 
и да станете собственик на камион. За 
повече подробности - тел 847-350-7070. 
2248480266 №15768 

Да (текст до 500 символа и радио)

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 $1400 
Please contact : 773-398-7136 7733987136 
№15785
OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа . За повече ин-
формация търсете Зори (224)659-2356. 
2246592356 №15791
ЧИСТАЧКИ
Цена US$ , Зипкод 60714, Предлагам 
работа в удобни за вас дни и часо-
ви рамки на жени за почистване на 
къщи,апартаменти и други проек-
ти. Необходим е собствен транспорт 
и разбираем английски. 8474476121 
7739710470 №15801

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 
4147024349 №15806
ЖЕНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, Цена US$ , 
Зипкод 60008, Почистваща компания 
търси да назначи жени за почистване 
на домове.Телефон за контакти 224-425-
2197 2244252197 №15564
ТЪРСЯ ШОФЬОР
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. Над 80К годишно. Каране- 
по договаряне. Повече от 16 години в 
бизнеса. 7734128280 №15823
! OWNER OPERATORS !, Цена US$ 
5,000.00, Зипкод 60048, Малка компа-
ния предлага работа за Owner Operators 
със собствен трейлър! Midwest; 24/7 
Dispatch; Fuel Discounts up to 70 c/gal.; 
Леки товари; Постоянни курсове; Чек 

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
Hoffman 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

ПОМОЩНИК ЗА РАБОТИЛНИЦА
Цена US$ , Зипкод 60007, Предла-
гам работа в работилница за мъж до 
55 г. За информация пишете на ема-
ил: dvametaltd@gmail.com или на тел: 
224-577-8217 Димитър 2245778217 
№15731 

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. 6304221190 №15811 ШОФЬОРИ CDL Class А

Цена US$ , Зипкод 60126, Търсим шо-
фьори с CDL Class A, с препоръчителен 
Hazmat и/или Tanker Endorsement. За-
плащат се всички мили - пълни/празни. 
Цена на миля първоначално е 60 цента, 
ако имате опит директно 70 цента. Вклю-
чени бонуси - бонус за рестарт на пътя, 
бонус за добър DOT инспекшън. Платени 
са екстра стоповете - $50, платени детен-
шъни. Бонус за по-кратки курсове. За 
повече информация 773-822-9974 или 
224-386-4103 7738229974 №15770 

CDL DRIVERS
Цена US$ 1800 per week, Зипкод 60068, 
NASA Freight Corporation is hiring 
committed CDL Drivers that have at least 2 
years of experience. We offer great salaries 
for great drivers: $1600-$1800 per week, 
flat rated daily salary of $300 per day, plus 
a yearly bonus of $5000 is also available 
now. If you are a CDL Class A driver with 
a clean MVR (Clean Driving Record) and 
would like to work with a caring and honest 
company, you are on the right track. Don’t 
hesitate, contact us at (847) 630-0058! 
Owner Operator Option: We pay 90% from 
the gross to our Owner Operators, fuel 
cards with discounts and IFTA preparation 
available. 8476300058 №15830

Цена US$ 
, Зипкод 
6 0 1 9 4 , 
CTG Inc is 
looking for 
a CDL class 
A drivers 
to fill up a 
local driving 
p o s i t i o n s 
out of 
Naperville IL. • $1000 sign on bonus • Make 
$65,000 - $85,000 per year • Be home every 
night • 45 - 65 hours a week • No Containers 
• At least 1 year verifiable experience • 
Clean driving record. For more info call: 
773-789-7236 7737898236 №15734
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всеки петък! Коректно отношение! 
8476659273 №15826
OWNER OPER. / DRIVER, Цена US$ 
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 №15827
НАБИРАМЕ ГОТВАЧИ
Цена US$ , Зипкод 60655, Avalon Sports 
Bar and Grill търси да назначи готвачи с 
опит или без с готовност да ви научим. 
Готвач за заготовки, pizza maker и гла-
вен готвач. За повече информация на 
телефон 7734440878 или 7734954405. 
7734954405 №15828
CLASS C DRIVER NEEDE
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Class C only 
driver needed. For a straight/box truck. No 
CDL required. For more information please 
call 312-730-8025 3127308025 №15832
! 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 №15833
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 №15834
ДЕТСКИ АНИМАТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60202, ART splash 
ME търси да назначи атистичен екип от 
момичета и момчета за почасова работа 
като детски аниматор за рождени дни и 
партита. Изисквания - добра комуника-
тивност с деца, организиране на игри и 
креативност. С предимство са кандида-
тите с опит и личен автомобил. (224)408-
0045 - Julia 2244080045 №15584

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. 
4045132422 №15605

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 offer expedited, dry and 
refrigerated freight.Great pay. Please call 
us for more details. 3127097973 №15639
OWNER OPERATORS
Цена US$ , Зипкод , Транспортна фирма 
набира owner operators за регионални 
и OTR курсове. Добро и коректно запла-
щане. Моля обадете се на 312 709 7973 
3127097973 №15649
OWNER OPERATORS CDL
Цена US$ , Зипкод , Транспортна ком-
пания набира контрактори с hazmat 
и tanker endorsements. Бързо и добро 
заплащане. Коректно отношение. Лес-
ни за работене ELD’s. Моля обадете се 
на 312 709 7973 за повече информация 
3127097973 №15650
HOUSEKEEPERS $10 PA
Цена US$ 10.00, Зипкод 171110, We 
need next independent contractors in 
Harrisburg , Pennsylvania Housekeepers/
housemen 3039748716 №15815
РАБОТА ЗА МОТИВИРАНИ 
Цена US$ 8,000.00, Зипкод 60016, Пред-
лагам работа за амбициозни и трудолю-
биви хора. Любомир Мицов 2244235654 
2244235654 №15560
HOUSEKEEPERS ЗА PA
Цена US$ 10.50, Зипкод 17109, Нужни 
са housekeepers в Pennsylvania помага-
ме с жилище 3039748716 3039748716 
№15609
ПОМОЩНИЧКА ЗА ПЕНСИЛВАНИЯ

Цена US$ 18.00, Зипкод 171110, Необхо-
дима е млaда и eнергична помощница 
за управлението на few companies in 
Pennsylvania $18 per hour 3039748716 
№15612

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs
ДЕТЕГЛЕДАЧКА
Цена US$ , Зипкод 60074, Търся работа 
като детегледачка. Живея в района на 
Палатайн. За повече информация 224-
324-0655 2243240655 №15626
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам до-
машна вкусна храна,занимания и сле-
добеден сън.Информация на телефон 
7739712024 7739712024 №15697
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60090, Гледам деца 
в моя или във вашият дом. Имам дъл-
гогодишен опит. Живея в Wheeling IL. 
Тел.за котакти 872 484 3052 8724843052 
№15721
ТЪРСЯ РАБОТА В ОФИС
Цена US$ 0.00, Зипкод 60564, Търся ра-
бота в строителството,автосервиз или 
офис. Отворен за всякакви възможнос-
ти. Досегашен опит над 10г. като Sales 
Manager в международни компании в 
България.Отскоро в САЩ,с документи. 
5716999103 5716999103 №15783
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005, Търся да гле-
дам дете в моя дом,почасово или це-
лодневно.Живея в Arlington Heights,IL.
Предлагам домашно приготвена 
храна,ежедневни разходки и занима-
ния .При нужда и интерес моля позвъ-
нете на тел.224 253 9524. 2242539524 
№15787
ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ
Цена US$ , Зипкод 60001, Диспе-
чер от България 00359888141155 
00359888141155 №15797

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся съ-
квартирант/ка за двустаен в Шилер 
Парк от 01Март19г.Наема е $ 450+ел.
ток+нет,депозит $450 тел. 7737042622 
7737042622 №15629
СЪКВАРТИРАНТ/КА
Цена US$ , Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант/ка за едностаен в Шилер Парк 
Наем $ 425 + ел. ток + депозит, тел: 
18473122511 18473122511 №15631
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 7739968900 
№15642
2 BED ШАМБУРГ
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60173, Давам 
под наем апартамент в Schaumburg с 
две спални, две бани, закрит паркинг, с 
изглед към езерото на комплекса. Ото-
плението, газта и водата са включени в 
наема. Цена $1300 на месец. За контак-
ти: 6308578397 6308578397 №15684
СТАЯ ЗА МЪЖ
Цена US$ , Зипкод 60018, Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя за мъж . Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-

тричество, internet, gas) Des Plaines, 
близo дo Balkanika и Mexaнaтa. Цeнa 
$420. За OTR шофьори цeнa $350. Oт 
February 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-
208-1538 8472081538 №15689
СТАЯ В LOMBARD
Цена US$ 500.00, Зипкод 60148, Давам 
стая под наем в къща в Ломбард, IL. 
Ползване на кухня и хол 6309151352 
6309151352 №15690
ПОД НАЕМ ВРЕМЕННО
Цена US$ , Зипкод , ПОД НАЕМ ВРЕ-
МЕННО. Стай и къщи. За ден, два, три, 
седмица, месец. Без договор. Севе-
розападните квартали. Тел: 847-854-
8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
8478548094 №15693
2 BEDROOM EGV $1150
Цена US$ 1,150.00, Зипкод 60007, Да-
вам 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 7736034962 
№15700
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 $450 
тел.7737042622 7737042622 №15707
EТАЖ ПОД НАЕМ /АДИСЪН, 
Цена US$ 650, Зипкод 60101, Уютен 
приземен етаж от къща с голяма стая 
и самостоятелна баня. На етажа има 
отделен вход и перално помещение. В 
наема се включват консумативи, интер-
нет и едно парко място. Предпочитаме 
жена или двойка. Имаме куче. $700-
850. +17738292393 №15713

СТАЯ DES PLAINES
Цена US$ 600.00, Зипкод 60016, За 
жена,обзаведена стая ,самостоятелна 
баня и всички консумативи включени. 
Condomonium -Des Plaines на граница-
та със Park Ridge. за контакт: 224 659-
0357 2246590357 №15717
СТАЯ DES PLAINES
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, Стая 
под наем в Des Plaines, в близост до 
Малинчо за шофьор. $450/на месец 
включва интернет, ток и газ. За контакт: 
773-209-1813 7732091813 №15744
СТАЯ В ДЕС ПЛЕЙНС
Цена US$ , Зипкод 60016, обзаве-
дена стая под наем за жена в къща 
Des Plaines за контакт: 847 609-3535 
8476096565 №15751
FOR RENT, Цена US$ 1,350.00, Зипкод 
60007, Completely renovated 2 bedroom, 
2 bathroom apartment available for RENT 
in Buffalo Grove. Heat, water, garbage 
included in the rent. For more information 
call 773 996 8900 7739968900 №15759
2 BED ELK GROVE
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 2 
bdr apartment available for RENT in 
downtown Elk Grove Village. Everything 
brand new - kitchen, bathrooms, 
windows, flooring, painting etc. For 
more information call 773 996 8900. 
7739968900 №15760
1 BED MT.PROSPECT
Цена US$ , Зипкод 60005, Под наем: ед-

ностаен сутерен Mt Prospect. Ток, ото-
пление, вода, пералня +, кабелна TV, 
интернет – включени. Shopping plaza; 
Mt Prospect център; Metra rара. Tel. 847-
942-8242, 847-259-2991 8479428242 
№15766
2 BED ARL.HEIGHTS
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. 
8476448952 №15777
СТАЯ ARLINGTON HEIGHTS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, Обзаве-
дена стая с отделна баня в Arlington 
Heights, IL. Фитнес, басейн , Интернет и 
отопление са включени в наема. Пред-
дпочитам шофьор на камион. За под-
робна інформация позвьнете на тел. 
773-672-9954 7736729954 №15793

APARTMENT’S FOR RENT
Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60656, 
Two(2)and One(1) bedroom available at 
Des Plaines,ill .Completely remodeled 
with New kitchen,bathroom,new ss 
apliances,Right next to all shoping malls 
at Elmhurst rd & Golf rd,only 10 min to 
I-90.$950.00 on one (1) bedrms,$1,350.00 
on two(2) bedrms.Petar-630-539-4849 
6305394849 №15802
СЪКВАРТИРАНТ ТЪРСЯ
Цена US$ 500.00, Зипкод 60634, СЪ-
КВАРТИРАНТ/СЪКВАРТИРАНТКА ТЪР-
СЯ за самостоятелна стая с ползване 
на хол и голяма кухня в Schiller Park. 
Garden apartment. За подробности - 224 
304 6338 - Кольо. 2243046338 №15812
FOR RENT
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, 
Renovated 2 bdr apartment FOR RENT 
in Arlington Height. Rent includes HEAT, 
CENTRAL AIR, COOKING GAS, WATER, 
GARBAGE. Highly desirable John Hersey 
High School. For more info call 773 996 
8900 Sylvia 7739968900 №15557
СТАЯ ROSEMONT
Цена US$ 550.00, Зипкод 60018, Давам 
стая под наем, напълно обзаведена, на 
3-ти етаж в Rosemont. Цената включва 
ток, кабелна, вода, интернет, паркинг. 
За предпочитане truckdriver или жена.
За повече информация звъннете на 
3125492927. 3125492927 №15816
СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400.00, Зипкод 60056, Давам 
стая под наем във Mount Prospect. Тока 
и водата са включени. Квартирата е във 
близост до градски транспорт. 847-845-
1370 8478451370 №15818
ТАУН ХАУС ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60025, Давам та-
унхаус под наем с 2 стай,1баня,гараж в 
Prospect Heights Цена $1200.Cell 847-
942-8851 8479428851 №15819
СЪКВАРТИРАНТ/КА , Цена US$ 490.00, 
Зипкод 60056, Дава се под наем прос-
торна стая от двустаен апартамент 
със самостоятелна баня/тоалетна, го-
лям гардероб; паркинг. Цената включ-
ва парно и вода. Апарт.е в Mount 
Prospect на 3мин от Serdika Deli Цена-
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СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60160, Стая под 
наем от къща в Мелроус парк Nort/25 
ave.Подходяща локация за шофьори 
на камиони .Наемът е$400+газ и ток. /
около $30-$40/Общо ползване на хол и 
кухня с другите квартиранти.Пералня и 
сушилня без кодари.Вез съжителство с 
хазаи.Ще бъде свободна от 1ви февруа-
ри 7733879465 №15632 

СТАЯ ПОД НАЕМ
Цена US$ 400, Зипкод 60634
Стая под наем от.напълно обзаве-
ден приземен етаж за един или два 
месеца.$400 със включени всички 
консумативи+безплатен интернет и пе-
ралня 7733879465 №15722
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ГЛЕДАМ ДЕЦА В МОЯ ДОМ, 
Цена US$ , Зипкод 60069, Гледам деца 
в моя дом в Buffalo Grove. Почасово 
или целодневно. Тел.: 224-595-0685 
2245950685 №15726

Prodavam Volvo 2007
Цена US$ 18,999.99, Зипкод 60525, 
Prodavam Volvo 2007 D12 autoshft, 
1,330323miles, kupil sum kamiona na 
130,000 i az sumgo karal ot togava. Imam 
record za maintenance. Niama nujda 
ot remont,gumite sa v good condition, 
ready to go. Call Svetlin 708 261 9099 
7082619099 №15831

$490. Контакт:571-277-7882 Николай. 
5712777882 №15836
СТАЯ ПОД НАЕМ 
Цена US$ 370.00, Зипкод 60634, Давам 
стая под наем във високо мазе. $370 с 
всичко включено. Chicago - Belmont/
Naragansent 7734252700 №15588
COAST TO COAST
КЪЩА В ХАРИСБЪРГ, PA
Цена US$ , Зипкод 17104, Даваме под 
наем къща в Харисбър Пенсилвания 
3039748716 3039748716 №15610
СТАЯ В ХАРИСБЪРГ, PA
Цена US$ 400.00, Зипкод 17104, Даваме 
под наем room в Харисбър Пенсилва-
ния 3039748716 3039748716 №15611

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs

4 BED 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, flooring, painting etc. 
For more information call 773 996 8900 
Sylvia 7739968900 №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. 
7739968900 №15762
ЖИЛИЩЕ С НИСКИ ТАКСИ
Цена US$ 120000, Зипкод 60008, Прода-
ва се ремонтиран двустаен апартамент с 
една баня в Rolling Meadows. Жилището 
е на два етажа. Годишните такси са под 
$400, а месечната вноска за асоциация-
та е $300 и включва отопление и вода. 
Отделно се плаща само ток. Неверо-
ятна възможност за всеки новодомец. 
8478452791 №15763
KЪЩА LAKEWOOD
Цена US$ , 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 
ЖИВЕЕТЕ В СОБСТВЕНА КЪЩА САМО ЗА 
$740 на месец. 8478548094 №15589
КЪЩА WONDER LAKE
Цена US$ , Зипкод , OPEN HOUSE: 7421 
Chippewa dr, Wonder Lake. Sat, Dec 8 · 
12pm - 1pm. Къща след пълен ремонт. 2 
спални, 1 баня. В близост красиво езеро. 
САМО $126,900. Отворена за посеще-
ние на 9-ти декември (неделя) от 12 до 
13 часа. Тел: 847-854-8094. 8478548094 
№15590
КЪЩА СЛЕД РЕМОНТ
Цена US$ 127,900, Зипкод , OPEN HOUSE: 
7704 S Oak St. Wonder Lake. San, Dec 9 · 
1pm - 2pm. Къща след ремонт. Всич-
ко ново. Красиво място! На минути от 
езерото и плажа, обяд с лодка. САМО 
$127,900. Трябва да видите! ОТВОРЕНА 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ на 9-ти декември (неде-
ля) от 13 до 14 часа. Тел: 847-854-8094. 
8478548094 №15591

SOMEWHERE ELSE
ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ
Цена US$ 0.00, Зипкод , Екоимоти пред-
лага за продажба 3-стаен апартамент в 
кв. Лозенец на бул. Свети Наум, с площ 
85кв.м. Състои се от отделна кухня, 
просторен хол, две спални, баня с тоа-
летна. Цена: 170 000 Euro. Тел. за контакт: 
+359897463810-Георгиева 0893669881 
№15776

ИМОТИ 
Купувам

Chicago + suburbs

ТОЧКИ ОТ PILOT
Цена US$ , Зипкод 60630, Кеш за точки от 
Pilot. При интерес изпратете съобщение 
на 773-837-3656. 7738373656 №15825

SOMEWHERE ELSE
КУПУВАМ ИМОТИ В BG
Цена US$ , Зипкод , Екоимоти търси 
да закупи за свои клиенти апартамен-
ти и магазини в София. 0893669881 
0893669881 №15771

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

ГРИЖА ЗА ДЕЦА 
Цена US$ , Зипкод 60007, Грижа се за 
деца в близост до Meacham Rd / Nerge 
Rd. (срещу Wal Mart) на границата на 
Шамбург/ Елк Гроув Вилидж. Домашно 
приготвена храна, включващи 2 закуски 
и обяд. Над 18 години опит. За повече 
информация: 773-931-8516 7739318516 
№15627
СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам 
строителни ремонти, работя професио-
нално 2248300447 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 
3315518787 №15659
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, Гел,гел 
лак ,изграждане и ръчно рисувани де-
корации. Красиво и изгодно.Обадете се 
да запазите своя час на телефон 224 423 
4245 Миглена 2244234245 №15666
РЕМОНТ НА БЯЛА ТЕХ.
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Ремонт 
на всички видове Перални, Сушилни, 
Съдомиялни, Хладилници, Фризери, 
Микровълнови и Готварски Печки. Тър-
сете Свилен 847-962-0242 8479620242 
№15674
ВИК УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60707, Предлагам ВиК 
услуги. Ново строителство или ремонт 
на ВиК иснталации. Смяна на бойлер, 
монтаж на перални и миялни машини, 
ремонт на мивки, душ или вана, монтаж 
и ремонт на тоалетна чиния и казанче, 
ремонт на всякакъв вид течове. Обадете 
се на 224-558-7530. 2245587530 №15688
GPS TRACKERS,ELD
Цена US$ , Зипкод 60070, GPS trackers, 
ELD, Remote start sales, service and 
install.oktracks.com cell: 6084660182 
6084660182 №15696
ГЛЕДАМ ДЕЦА
Цена US$ , Зипкод 60005, Гледам дечица 
в моя дом .Живея в Arlington Heights , 
IL.Предлагам домашно приготвена хра-
на , 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 . 2242539524 №15738
МАНИКЮР
Цена US$ 15.00, Зипкод 60195, Гел, гел 
лак ,изграждане, декорация. Краси-
во и изгодно. Миглена 224 423 4245 
2244234245 №15740

FREE PORTRAIT SESSION
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
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 fluently. 
7087763357 №15782
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 file IFTA, KY, NY, NM yourself. 
3315518787 №15799
ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА
Цена US$ 0.00, Зипкод 60093, Предлагам 
здравословно хранене за вашето семей-
ство 7736663565 7736663565 №15807
РЕМОНТИ
Цена US$ , Зипкод 60089, Извършвам 
строителни ремоти боядисване, ремонт 
на бани, подови настилки,инсталиране 
на кухни и други 2247701643 №15808
TAКСИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60176, BG-TAXI - (773)-
510-0087 - 24часова таксиметрова услу-
га от и до O’Hare. Ако запаметите този 
номер нищо не губите, само може да 
спечелите. Благодарим! 7735100087 
№15559

HEATING&COOLING
Цена US$ , Зипкод 60025, Всички ви-
дове отопление.Големи отстъпки 
при инсталация на нов фурнис.Ми-
тко.773-875-2689 17738752689 №15561
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ
Цена US$ , Зипкод 60018, Изкупувам 
стари или счупени коли. С title или без. 
3128239386 3128239386 №15817
МАНИКЮР
Цена US$ 20.00, Зипкод 60195, ГЕЛ,ГЕЛ 
ЛАК,ДЕКОРАЦИИ.КРАСИВО И ИЗГОД-
НО. Миглена 224 423 4245 2244234245 
№15824
ШИВАШКИ УСЛУГИ
Цена US$ , Зипкод 60016, Извършвам 
шивашки услуги. Намирам се в Дес 
Плайнс. Биляна Николаева 224-410-9027 
2244109027 №15607

НЮ ЙОРК
TOMБОЛА ЗА „ТЕРМАЖ”
Цена US$ 0.00, Зипкод 1505, 1. Харе-
сайте страницата на Pretty Lab https://
prettylab.bg в ФБ (ако не сте го направи-
ли https://www.facebook.com/prettylab.
bg )! 2. Споделете публикацията с игра-
та! 3. Коментирайте с „ УЧАСТВАМ“! Име-
ната на печелившия ще се определят на 
31.12.2018г. 0885108502 №15651
МЕЗОТЕРАПИЯ
Цена US$ 25.00, Зипкод 1505, Бези-
глена мезотерапия с ХИАЛУРОНОВ 
СЕРУМ! Дава невероятна хидратация, 
свежест, блясък, лифтинг и активира 
регенерационните механизми на ко-
жата. За повече информация https://
prettylab.bg/beziglena-mezoterapiya-s-
hialuronova-kiselina . Заповядайте в са-
лон Pretty Lab (София, ул.Оборище №86) 
! +359885108502 №15835

SOMEWHERE ELSE
PAINTING 

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

VOLVO VNL 770

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Volvo 
vnl 770 С хартиен log book 7735400101 

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 

7086557884 №15636
HITCH FOR SALE

Цена US$ 120.00, Зипкод 60056, 
Продавам ХИЧ за теглене на лека кола. 
ХИЧА е не използван! 7732555987 

7732555987 №15709
VОLVO VNL 630

Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, Прода-
вам Volvo VNL 630, 2013г. I shift 640 000 
мили. Много добро състояния, готов за 
работа.За допълнителна информация 

224 595 0257. 2245950257 №15568
ПРОДАВАМ СКИ
Цена US$ , Зипкод 60176, Продавам ски в 
много добро състояние. И на добра цена 
Тел: 630 386 5280 6303865280 №15581

ДРУГИ 

Chicago + suburbs
У-ЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656
У-ще за инвестиции в недвижими имоти 
набира студенти.Легални стратегии,пре
продаване,Fix&Flip,маркетинг и още.Фи-
зически и онлайн уроци всяка седмица.
Изискват се мотивация,решителност и 
сериозност.Ние не само преподаваме 
инвестиции,ние създаваме инвестито-
ри! За контакти: Валери(224)404-0404 
№15712 
TRAILER FOR RENT
Цена US$ , Зипкод 60193, Давам trailer 
под наем Great Dane 2017 Kosta 224 409 
4035 2244094035 №15730
Need CDL trainer, Цена US$ , Зипкод 
60056, Need CDL trainer / saturday- sunday 
paying by Hours/ Mount prospect,IL 
7736560232 Thanks 7736560232 №15747
ЕРУСАЛИМ - ЕКСКУРЗИЯ,
Цена US$ 550.00, Зипкод 60074, ЕРУСА-
ЛИМ ЕКСКУРЗИЯ. 07. 04 – 14. 04. 2019. 
ТРЪГВА СЕ ОТ ВАРНА. ЦЕНА НА БИЛЕТА 
ОТ 300-400лв. ВСЕКИ СИ ГО ЗАКУПУВА 
САМ. МОЖЕ И ДЕРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ ЧИ-
КАГО ДО ЕРУСАЛИМ. ЦЕНА НА ЕКСКУРЗИ-
ЯТА Е 550ДОЛАРА ВСИЧКО Е ВКЛЮЧЕНО. 
ХОТЕЛ,ЗАКУСКА,АВТОБУС,МУЗЕИ. ЗОРА 
АВРАМОВА 0894 61 70 69 8474630199 
№15765
РЕМАРКЕ ПОД НАЕМ,
Цена US$ , Зипкод 60007, Давам ремар-
ке Грейт Дейн 2014 под наем!Отлично 
състояние,фууд грейд,върджин 
гуми,вентове! Цена:$700 на месец+1 ме-
сец депозит! Без договор-трябва да си 
направите застраховка!!! 12244362030 
№15829
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Н
арежете плодовете и ги залейте с рома. Ако използ-
вате компот, отцедете плодовете добре.  
Карамелизирайте захарта и излейте топлото мляко. 
Бъркайте, докато захарта се разтвори, и прибавете 

гриса отново при непрекъснато бъркане до сгъстяване на 
крема.  
Така приготвеният крем се разпределя в купички и се ох-
лажда. При сервиране се гарнира с разбита сметана с пудра 
захар, а отгоре се подреждат малко от плодовете и сока от 
рома. 

С
варяваме вода със сол, прибавяме 60 г масло да се 
разтопи и докато кипи - сипваме гриса, бъркаме, 
докато сместа започне да се отделя от стените на 
съда.  

Сваляме от котлона и изчакваме да изстине. Към вече охла-
дената смес прибавяме едно по едно яйцата, като разбиваме 
с миксер.  
Започваме да оформяме топчета, които овалваме в галета и 
ги пържим в останалото масло. Могат да се поднесат с бист-
ри супи или бульони.

ГРИС ФЛАМЕРИ ТОПКИ ГРИС

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Какавида. Керкенез. Визир. Умаляемо. Пад. Насип. Ака. 
Мир. Руда. Корен. ДИОНА. Нива. Поляк. Карта. Нарта. Акита. Нард. Кар-
тина. Опашка. Скалар. Кеа. Оси. Мах. Смог. Неврокоп. Коко. Роби. Аарон. 
Рана. Гарант. Чомак. Ротор. Асорти. Ето. Сиромах. Твар. МРАЗ. Далаве-
ра. Кито. Бари. Юре. Никулден. КАРИЗМА. Орбита. Вик. Ран. Ока. Низи. 
„Кочо”. Гадание. Еке. Немо („Капитан Немо”). Радетел. Клан. Барка. Ир. 
Вало. Караул. Дар. Ралник. Примати. Истина. Касис. Особняк. Тор.

ОТВЕСНО: Саварина. Акарида. Икебана. Дувар. Хонорар. Комар. ДАВ. 
Дартс. Католик. Чорапи. Вина. Тиксо. Ома. АРО. Курс. Риза. ПАН-АМ. Гра-
вюра. Рали. Диско. Алора. Херинга. Мо. Вариола. Агора. Рез. АДИДАС. 
Прякор. Баста. Модерато. Яку. Екип. Нинов (Ивайло). Накат. Риб. Еман. 
Таке. Траки. Анев (Кирил). Крак. Кашева (Янина). Трико. Илария. Клада. 
Карачи. Турне. ЛАСК. Фея. ИРНА. „Оро”. Молби. КОЛТ. Немота. Окомер. 
Дизел (Рудолф). Нит. Семинар. Соната. Етика. Ино (Бернар). Зора. Джип. 
Козина. ЕНИКАР.

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.

Продукти: 
1 л прясно мляко;

4 с.л. грис;

1 ч.ч. сметана;

2 с.л. захар;

2 с.л. пудра захар за 

сметаната;

150 г пресни плодов е;

2 с.л. ром или коняк.

Продукти: 
150 г грис;

250 мл вода;

60 + 80 г масло;

3 яйца;
галета за овалване;

сол на вкус.
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М
ладежи с шушлякови 
якета блъскат с ръце 
по прозорците и 
подвикват на жените, 
позиращи по данте-
лено бельо от другата 

страна на стъклото. Всичко това е нещо 
като закачка, дори момчетата знаят, че е 
закачка. Просто не могат да си платят за 
нещо повече, а им се иска.

Поне така казва едно от момиче-
тата в публичния дом. Проблемът 
за тези жени, които продават телата 
си в бордеите на прочутата Улица с 
Червените фенери в Амстердам, е, че 
такива шегаджии стават все повече за 
сметка на онези, които действително се 
превръщат в клиенти. Сега улиците са 
пълни по-скоро с туристи, които повече 
се интересуват от безплатни селфита с 
витрините, отколкото от платени заба-
вления зад тях.

Първият кмет жена на холандската 
столица се опитва да намери решение 
на този проблем. Фемке Халсема се 
готви да определи редица мерки, за да 
помогне на секс труженичките 

да избягат от обективите
на туристите.
Както казва Фриц Рувоет, това е 

най-големият свободен атракционен 
парк в целия Амстердам. Той управлява 
книжарница в района на Червените 
фенери и често кани жените, работещи 
там, за по кафе и момент на отдих от 
всичкия тормоз и заплахи, на които са 
подложени на улицата.

“Няма къде да избягат. Ако искат да 
си изкарват прехраната, те трябва да 
стоят на витрините, но има адски много 
мъже, които идват. От Англия, Шот-
ландия, Ирландия... Пияни, крещят по 
момичетата и се опитват да ги снимат”, 
обяснява Фриц.

Младите жени се опитват да скрият 
лицата си, докато туристите размахват 
смартфоните си в опит да направят 
забавни селфита и снимки на витрини-
те. За много от тях това е таен живот, а 
една снимка в социалните мрежи може 
да разбие семействата им и да отблъсне 

близките им от тях.
Една от тези жени е Кристина. Вече 10 

години тя работи на Червените фенери, 
продавайки тялото си. Убедена е да 
дойде в Холандия от свой приятел в 
Унгария, който натрупал пари от секс 
индустрията в Амстердам. За услугите 
си тя взема по 100 евро за половин час 
и по 150 за цял час.

Признава, че не й харесва да продава 
тялото си, но го прави за бъдещето на 
децата си. Те са с майка й в Унгария и 
не знаят какво прави тя. А има и друг 
момент – Кристина няма желание да 
променя работата си. В Амстердам тя 
привлича добър бизнес въпреки драз-
нещите туристи и изкарва достатъчно 
пари, за да праща вкъщи. Освен това 
вече говори перфектен холандски и 
няма сводник, с когото да дели печалба-
та. А като трудеща се в областта на секс 
индустрията в Холандия тя се чувства 
далеч по-сигурна, отколкото на много 
други места. Както самата тя казва – 
“Лесни пари”.

Проблемът със снимките обаче оста-
ва както за нея, така и за много други. 
Кметът Халсема е повдигнала идеята за 
издаване на 

разрешителни за 
проститутките

да работят отвъд клаустрофобичната 
зона на Червените фенери.

Но много от тези, които имат връзка 
със сексуалната търговия, се тревожат, 
че ще изтласкат жените под земята. Ам-
стердам вече е известен като столица 
на проституцията, а подобно решение 
само би потвърдило този статут, смята 
Карин Веркман, която се е специализи-
рала в работата с жертви на трафик на 
хора.

Според нея такъв ход само ще уве-
личи проституцията в частни домове и 
хотели, правейки по този начин жените, 
занимаващи се с това, невидими за 
закона. А няма как да защитаваш нещо, 
което не можеш да видиш.

“Ако отворите останалата част на 

града, за да функционира като място 
за проституция, тя ще привлече 
друг трафик към Амстердам – мъже 
с автомобили, които обикалят, за да 
тормозят случайни жени на улицата 
да си кажат цената. Това ще насърчи 
само трафика на хора. Не подценявай-
те какво прави това с един град”, казва 
Веркман.

В Холандия проституцията е легал-
на от 2000 г. насам. От 2009 г. насам 
специален прокурор се занимава със 
случаите на трафик на хора и прос-
титуция, свързана с организираните 
престъпни групи. Въпреки това обаче 
секс индустрията остава синоним на 
насилие, наркотици, пране на пари и 
други престъпни дейности, а публич-
ните домове с големите витрини на 
Улицата с Червените фенери са редовен 
елемент на разследваните от полицията 
случаи за трафик на хора.

Изглежда никой не знае точно колко 
жени работят в секс индустрията на 
града. Експертите описват броя им като 
“мрачна цифра”. Според някои изсле-
дователи става въпрос за 4000 души, 
но други твърдят за двойно повече 
– около 8000. Някои казват, че 10% са 
жертви на трафик, други казват 90%. 
Дори и “най-оптимистичните” сметки 
говорят за поне 400 момичета в града, 
които са принудени срещу волята си да 
се продават за пари.

Според Веркман тези момичета и 
сега са изнасилвани всеки ден. Опре-
делено не би помогнало да изчезнат 
някъде другаде в града, където никой 
няма да може да види за какво става 
въпрос.

Очаква се кметът Халзема да публи-
кува подробните си предложения за 
това как Амстердам да стане по-безо-
пасен за секс труженичките по-късно 
тази година. Това, върху което са се 
съсредоточили сега местните власти, 
е да запазят бизнеса на проститутките, 
защото интернет е доста по-опасно 
място.

Ще угаснат ли Червените 
фенери в Амстердам?
Властите търсят начин да спасят бизнеса на проститутките
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З
ад всеки успешен мъж стои 
една успешна жена, а зад 
много успели футболисти 
стои една желязна майка. 
Това става ясно от кратък 
полет над историите на 

някои от звездите на терена и техните 
майки.

Дори „Барселона“ да спечели битка-
та срещу ПСЖ и останалите желаещи 
клубове да имат 23-годишния полуза-
щитник на парижани Адриен Рабио, 
каталунците вероятно ще трябва да 
оцелеят в още един напечен сблъсък на 
масата за преговори – с Вероник Рабио, 
майка на футболиста и негов агент.

А това, казват, не е толкова лесно, 
колкото ви изглежда. 

Вероник бди над Адриен 
Рабио 

като майка орлица, а думата й за него 
е закон. Понякога естествено прекалява, 
но е убедена, че тя е човекът, който най-
добре може да се бори за интересите му.

Когато Карло Анчелоти кани 16-го-
дишния Адриен да се присъедини към 
групата на първия отбор за подготвите-
лен лагер в Катар (безпрецедентна чест 
за тийнейджър), Вероник му забранява 
да тръгне за Доха. Майката на полу-
защитника е обидена на италианския 
наставник, че е позволил приятелките 
и съпругите на играчите да пътуват с 
тях, а тя не е получила лична покана да 
придружи сина си.

Заради дързостта й Рабио е заточен 
под наем в Тулуза, а наставникът на 
“виолетовите” Ален Казанова разказва: 

“Никога не съм имал проблеми с него, 
а само с майка му. От първия ден ми 
заяви, че иска да присъства на всички 
тренировки. Разбира се, аз й забраних. 
Освен всичко друго, заради което това 
беше неприемливо, играчът щеше да се 
чувства доста неловко пред съотбор-
ниците си, ако майка му е край тъча на 

всяко занимание.”
Но на Вероник й е все едно кой е сре-

щу нея, когато си е наумила нещо. Дали 
е Карло Анчелоти, Лоран Блан, Томас 
Тухел или ръководството на ПСЖ – няма 
значение.

Всеки път тя иска за сина две основни 
неща – да получава достатъчно игрово 
време и договор с възможно най-добри-
те финансови условия.

Ето и други футболни истории с майки: 

Марадона и Доня Тота
„Мама е най-голямата ми любов. За 

нея съм готов да убия”, винаги е твърдял 
Дон Диего. Далма Салвадор или Доня 
Тота, както я нарича Марадона, има 
още седем деца, които растат в крайна 
бедност в южните покрайнини на Буенос 
Айрес. Той си спомня: “Когато седнахме 
да ядем, мама винаги казваше, че я боли 
стомахът. На 13 години разбрах, че това 
не е вярно – просто нямаше достатъчно 
храна за всички и тя искаше да сме сити.” 
В началото на десетилетието здраво-
словното състояние на Далма Салвадор 
се влошава, а през ноември 2011 г. 
близки се обаждат на Диего, който по 
това време работи в ОАЕ, да се прибере 
възможно най-бързо, за да се сбогува с 
нея. 16-часовият полет обаче се оказва 

твърде дълъг. Доня Тата затваря завина-
ги очи няколко часа преди пристигането 
на сина й.

Роналдо и Долорес Авейро
30-годишната Долорес Авейро вече 

е родила три деца – две дъщери и син, 
които едва издържа със скромната си 
заплата като служителка на хотел във 
Фуншал на остров Мадейра. Четвъртата 
й бременност изобщо не е планирана 
и решава да направи аборт. За щастие 
Долорес се отказва и през февруари 
1985 г. се ражда вторият й син – бъде-
щият притежател на пет “Златни топки” 
и един от най-добрите футболисти 
в историята на футбола. Бащата на 
Кристиано повече си пада по чашката, 
отколкото по грижите за семейството, а 
възпитанието на момчето е последната 
му грижа. Роналдо не блести в учили-
ще, но за сметка на това демонстрира 
таланта си на футболист още в най-ран-
на възраст. Лисабонският „Спортинг“ 
го кани в академията си, а Долорес 
няма никакво намерение да го спира. 

През октомври 2002-ра Долорес е на 
трибуните на “Жозе Алваладе”, когато 
Роналдо вкарва гол на Морейрензе. 
Първият в кариерата му!

Меси и  Селия Кучитини
Сватбата на Селия Кучитини с Хорхе 

Меси е на 17 юни 1978 г., но пътуването 
за медения месец до Барилоче, на гра-
ницата с Чили, трябва да бъде отложено 
с няколко дни. Световното първенство 
е в в разгара си, а на 18 юни домакините 
играят в Росарио срещу Бразилия (0:0). 
Обсебен от футбола, Хорхе няма как 
да пропусне такова събитие. Съпругът 
й е началник цех в стоманодобивен 
завод и отговаря за производството на 
бодлива тел. Селия пък изкарва пари 
от чистене на къщите. Първородният 
й син е кръстен Родриго, а вторият – 
Матиас. Може би третото ще е момиче... 
Не, отново момче – бъдещата футболна 
звезда Лионел Меси. През 2000 г. цяло-
то семейство се премества от Росарио 
в Барселона, за да може Лео да сбъдне 
мечтата си.

Или когато синовете по терените са най-важното

С майка край тъча: 
Няколко футболни истории
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Н
ай-добрият български 
футболист за 2018 г. Кирил 
Десподов премина в 
“Каляри”. Играчът подписа 
договор за четири сезона 
и половина, като има 

възможност за удължаване с още една 
година, съобщи клубът.

С подписването на договора Десподов 
се превръща в най-скъпия играч, който е 
продаден от български клуб в чужбина. 
Преминаването му в италианския елитен 
„Каляри“ е срещу сумата от 4,8 милиона 
долара (4,2 милиона евро).

От ЦСКА потвърдиха, че трансферът е 
най-скъпият на български футболист от 
българското първенство в чужбина, но 
отказаха да уточнят официално финансо-
вите параметри по договора. “Догадките 
и спекулациите в медийното прос-
транство няма да коментираме. ЦСКА 
обаче с гордост може да заяви, че клубът 
осъществи най-скъпия досега трансфер 
на български футболист от родното 
първенство в чужбина, подобрявайки 
досегашния 

рекорд на Христо Стоичков
от 1990 година, когато легендарната 

осмица подписа с “Барселона”. Отделно 
ЦСКА ще запази 15 процента при бъде-
ща продажба на Десподов и ще получи 
допълнителни бонуси при добро негово 
представяне в калчото”, заявиха от “Българ-
ска армия”.

Десподов става единственият българ-
ския футболист в елита на някое от петте 
водещи първенства.

През декември той на няколко пъти каза, 
че има желание да заиграе в чужбина и по-
сочи, че италианското първенство му допа-
да. “Харесвам Серия А и въобще Италия. Не 
държа точно това да е дестинацията ми за 
трансфер. Имам доверие в ръководството 
на ЦСКА, че ще избере най-добрата опция 
за мен”, заяви тогава футболистът.

“Каляри” е 15-и в Серия А с 21 точки и е 

на седем от зоната с изпадащите.
Това е вторият голям трансфер на 

играч от ЦСКА за последната година. През 
миналото лято Фернандо Каранга отиде 
в китайския “Хенан Дзиение”, а според 
transfermarkt.de сделката е била за 4 млн. 
долара (3.4 млн. евро).

Преди малко повече от година от “Бъл-
гарска армия” изпратиха Антон Недялков в 

американския “Далас” за 1.5 млн. долара.
В топ 10 на българските играчи има още 

петима “червени”. Освен Десподов там са и 
Христо Стоичков, Стилиян Петров, Дими-
тър Бербатов, Владимир Манчев и Ивайло 
Чочев.

Десетката се допълва от Георги Миланов, 
Георги Иванов-Гонзо, Станислав Манолев 
и Симеон Славчев.

С
ъвсем скоро ще се бия 
за световната титла и ще 
я спечеля. Това заяви 
българският боксьор в 
тежка категория Кубрат 
Пулев в интервю за 

BWTalkingSport.
Той заяви, че следващият му мач 

ще бъде на 23 април в Лос Анджелис. 
Засега не се посочва срещу кого ще се 
изправи Пулев.

Наскоро ESPN обяви, че българинът 
преговаря за двубой с шведа Роберт 
Хелениус. Очакванията бяха, че срещата 

ще е част от галавечер в САЩ, органи-
зирана от “Топ ранк”, с централен мач 
между Терънс Кроуфърд и Амир Хан.

В края на 2018 г. Пулев подписа с 
промотърската компания на Боб Аръм. 
Договорът на българският боксьор, 
който през май ще навърши 38 г., е за 
три мача на година.

В основата на интервюто на Пулев са 
предимно въпроси, свързани с начало-
то на кариерата и израстването му. Бъл-
гаринът посочва, че ако пътят му не го е 
отвел към бокса, е щял да стане вратар, 
защото по думите му е играел футбол и 

е бил много добър на този пост.
На въпрос кой е най-силният му 

мач в бокса той отговаря: “Трудно 
ми е да кажа, защото имам над 300 
срещи. Може би двубоите за титли в 
професионалната ми кариера, защото 
са били най-трудни и следователно 
най-успешни.”

Българският боксьор стана 
официален претендент за пояса на 
Международната боксова федерация 
(IBF), притежаван от Антъни Джошуа, 
след като победи Хюи Фюри през 
октомври.

Кирил Десподов подписа с италианския “Каляри” за 4,8 млн. долара

Кубрат ще се бие в Лос Анджелис, 
но не знае срещу кого

Български футболист беше 
продаден за рекордна сума
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Д
а рисуваш с книги и да да-
ваш нов живот на приготве-
ните за изхвърляне хиляди 
страници! Това е хобито на 
Майк Стайкли. Той използва 
книги, оказали се ненужни, 

и променя градския пейзаж. Творецът 
превръща старите томове в скулптури, 
арт инсталации и картини. 

Как го прави? Струпва купчини с кни-
ги, с които се сдобива от различни биб-

лиотеки, оформяйки гигантска стена. 
„Използвам само книги, които са 

подготвени за изхвърляне или унищо-
жаване. Работя с няколко библиотеки, 
които често ми даряват книги, защото 
знаят, че ще им вдъхна нов живот и ще 
ги превърна в изкуство“, казва Майк.

След като сътвори своето в повече-
то случаи доста голямо като размери 
платно, той започва да рисува, използ-
вайки мастило, цветни моливи или бои. 

Негови картини от книги могат да се 
видят в библиотеки, галерии, входове 
на метростанции, обществени учрежде-
ния и други. 

Новият живот на старите книги може 
да бъде не по-малко вдъхновяващ от 
стария. Благодарение на Майк Стайкли 
те заживяват във форми и цветове, 
които носят истинско удоволствие на 
духа и очите.

Насладете им се и вие!

Нов живот за старите книги

Един творец превръща старите томове в картини
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Д
жон Малкович ще се завърне на 
лондонската театрална сцена в образа 
на влиятелния холивудски продуцент 
Харви Уайнстийн, който е обвинен в 

сексуален тормоз и сексуално насилие. 
Продуцентите оповестиха, че Малкович ще 

е звезда в постановка на пиесата на Дейвид 
Мамет “Bitter Wheat” (“Горчиво жито”), в която 
се говори за тръгналия по кривия път Харви 
Уайнстийн. Световната премиера на постанов-
ката е предстояща.

Малкович поясни, че пиесата е като реакция 
към всички вести за известния холивудски 
продуцент, но главният персонаж не е Харви 
Уайнстийн.

Редица жени обвиниха Харви Уайнстийн 
в сексуални посегателства. Той отхвърли 
обвиненията, уверявайки, че е имал интимни 
отношения единствено по взаимно съгласие. 

Мамет, който е автор също на пиесите “Глен-
гъри Глен Рос” и “Олеана”, ще е режисьор на 
постановката. 

Д
ъщерята на Майкъл Джексън, Парис, 
показа новите си татуировки, посвете-
ни на култовата британска банда “Лед 
Цепелин”.

Двадесетгодишната манекенка и актриса, 
която е дъщеря на починалия Майкъл Дже-
ксън и Деби Роу, показа новата си придобивка 
в Twitter. Всъщност на кожата на ръката й фигу-
рират четири графични символа, използвани 
като лого от известния състав.

Новите татуировки на Парис идват само ня-
колко месеца след като тя се записа в лечебно 
заведение, за да “презареди” своето психично 
и физическо здраве. Дъщерята на Краля на 
попмузика често се оплакваше от депресивни 
състояния. Проблемът й бил в това, че “пора-
снала много бързо” и направила много неща 
още в тийнейджърските си години, вместо 
по-късно в живота си.

Джон Малкович влиза в 
ролята на Харви Уайнстийн

Дъщерята на Джако показа 
татуси на „Лед Цепелин“

П
опулярният 
британски 
певец Сам Смит 
държал далеч 

от очите си спечелената 
от него статуетка “Оскар”, 
защото тя го карала да се 
чувства дискомфортно.

26-годишният изпъл-
нител бе удостоен с прес-
тижното отличие през 
2016 г. за изпълнението 
на тематичната песен 
“Writing’s On The Wall” от 
филма за Джеймс Бонд 
“Спектър”. Това беше и 
първата тематична песен 
от филм за култовия 
Агент 007, изкачила се на 
първо място в британ-
ските класации. 

Но едва сега Сам Смит 
изложил на показ злат-
ната плешива фигурка и 
позволявал и на други 

хора да я видят. “През 
цялото време предпо-
читах да крия наградата, 

защото изпитвах от нея 
известен дискомфорт”, 
признава поп идолът. Но 

напоследък той извадил 
приза и се опитвал “да 
свиква с нeго”.

К
ралската двойка 
принц Уилям 
и съпругата му 
Кейт привлякоха 

тълпи от фенове напук 
на ледения студ по време 
на откриване на филиал 
на музея “Виктория и 
Албърт” в шотландския 
град Дънди.

Музеят е с необичаен 
дизайн и прилича на 
носа на голям кораб, 
разположен в устието 
на река Тей. Студът беше 
подсилен от крайбреж-

ния вятър, но той не 
попречи на насъбралото 
се множество, дошло 
специално да посрещне 
кралската двойка.

Херцогинята на 
Кеймбридж е патрон 
на лондонския музей 
“Виктория и Албърт”. 
Тя сподели, че е била 
завладяна от “спира-
щата дъха архитектура” 
на новия музей. Той е 
първият филиал на “Вик-
тория и Албърт” извън 
Лондон.

Сам Смит се чувствал 
неловко заради оскара си

Тълпи от почитатели след 
Уилям и Кейт

Б
ял носорог, два 
лъва, жираф и 
две хиени са 
загинали при 

нелеп инцидент, след 
като високоволтов дале-
копровод падна и ги уби 
в южноафриканския на-
ционален парк “Крюгер”.

Шестте мъртви жи-
вотни са били открити 
през уикенда от техници 
от южноафриканския 
енергодоставчик, дошли 
да инспектират авария-
та. По всяка вероятност 
силните валежи са пре-
дизвикали скъсването 
на далекопровода, като 
дивите животни са били 
поразени от високото 
напрежение. 

Националният парк 
“Крюгер” е една от 
главните туристически 

атракции на страната 
заради богатото разноо-
бразие на диви животни. 

Той отстои на около 500 
километра от Йоханес-
бург и инцидентът е 

станал близо до Скукуза, 
най-големия лагер за 
посетители в резервата.

Далекопровод уби диви 
животни в Южна Африка
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Х
авайски фермер отгледа авокадо с 
рекорден размер, но постижението му 
надали ще бъде признато официално.

Кенджи Фукумицу редовно дарявал 
кашони с авокадо на спешното отделение в 
болницата в Кона. Персоналът бил впечатлен 
от големината на плодовете – около 3 кг.

Д-р Джой Макелрой и колегите й провери-
ли какъв е световният рекорд. Оказал се 2,5 
кг. След това претеглили най-тежкия плод от 
поредната доставка на Фукумицу – 3,33 кг. 

Д-р Джой се опитала да получи потвържде-
ние от „Гинес“, но се оказало, че процедурата 
е дълга – 12 седмици. Авокадото не може да 
издържи толкова. 

Фукумицу не е разочарован, че няма да по-
лучи официално признание. За него авокадото 
е само храна и стока за продан.

Л
иам Пейн беше засечен на среща с 
48-годишния супермодел Наоми Кем-
бъл.

25-годишният бивш певец от групата 
One Direction и топ красавицата се появиха 
заедно на концерт в Лондон. Двойката беше 
забелязана вчера в клуб The O2.

Двамата започнаха да флиртуват помежду си 
през миналата седмица чрез Instagram. Лиам 
написа за Наоми, че за него тя е „съвършен-
ството“, а тя го наричаше в социалната мрежа 
„добра душа“.

Лиъм е известен с това, че си пада по по-
възрастни жени отдавна. Експоловинката му и 
майка на сина му Беър е 35-годишната британ-
ска певица Черил Коул.

Пейн се раздели с Черил през юли миналата 
година и оттогава е необвързан. Наоми също 
няма мъж в живота си от доста време насам.

Хавайски фермер отгледа 
3-килограмово авокадо

Спипаха Наоми Кембъл 
на среща с младок

Е
дна от най-из-
вестните двой-
ки в България 
Алекс и Дани 

Петканови станаха ро-
дители на момченце. 

Това стана ясно от 
публикувана снимка 
с малкия красавец в 
инстаграм профила на 
щастливата майка. 

Бебето вече има име 
и то е Габриел, а под 
снимката Алекс в ти-
пичния си шеговит тон 
е написала: “Най-на-
края и от мен да излезе 
човек.” 

Ф
изици от Ма-
сачузетския 
технологичен 
институт за 

пръв път в света успяха 
да предадат шифрован 
звуков сигнал чрез лазе-
рен лъч право в човеш-
кото ухо.

Изследователите отбе-
лязват, че такъв вид пре-
даване на информацията 
е абсолютно конфиден-
циален. Съобщенията се 
шифроват и предават с 
определени параметри, 
така че прехващането 
и дешифровката на 
сигнала от трета страна 
е практически невъз-
можно.

Едно от основните 
направления в работата 

на новата технология 
ще бъде в системите за 
извънредно оповестя-
ване – при бедствени 
ситуации, аварии и 

произшествия от рода на 
масова стрелба. Техноло-
гията засега позволява 
сигналът да бъде преда-
ван на разстояние само 

2 метра, но в бъдеще 
учените смятат значи-
телно да разширят този 
обхват.

С 
над 70 филма 
зад гърба си, 
които й помог-
наха да стане 

една от най-разпозна-
ваемите киноактриси 
в света, Жулиет Бинош 
е призвана да придаде 
“френски привкус” на 
откриващото се идния 
месец Берлинале.

Френската 54-годиш-
на екранна прима бе 
избрана за председател 
на журито на шестдесет 
и деветото издание на 
кинофеста. По думите 
на директора му Дитер 
Кослик тази година се 
очертава нещо като 
“френско Берлинале 
с три френски ленти, 

включени в конкурсната 
програма.

Британската актри-
са Шарлот Рамплинг, 

която досущ като Бинош 
участва в множество 
френскоезични ленти, 
ще получи награда за 

цялостно творчество 
– едно от най-престиж-
ните отличия, на берлин-
ския кинофорум. 

Алекс и Дани станаха 
родители на Габриел

За първи път: Звук чрез 
лазер в човешкото ухо

Жулиет Бинош – „френски 
привкус” на Берлиналето



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

Б
ерлинчанин спечели 1,67 милиона 
евро в играта 6 от 49, след като 20 
години залага на една и съща числова 
комбинация.

Името на късметлията не беше посочено. 
Той е имал абонамент за лотарийната игра и 
така играел винаги със същите шест числа. 
Най-после неговата комбинация излезе пече-
ливша през този уикенд, казаха служители на 
Берлинската лотария.

Човекът играел с едни и същи числа от юли 
1998 г. Той е платил 6,75 евро за фиша през 
уикенда. 
По данни на кмета на централния виенски 
район годишно кметството изразходва 300 000 
евро за поправки по пътя, предизвикани от 
конските копита. 

И
ма ли ново гадже Дарина Йотова? 
Това се питат нейните фенове, след 
като тя качи няколко снимки с мисте-
риозно момче.

Фотосите са направени в Париж, където 
певицата има служебен ангажимент като 
рекламно лице.

Дара и нейният приятел са се снимали пред 
една от забележителностите на Париж. На 
един от кадрите тя го целува по бузата, а той се 
усмихва.

По-късно Дара качи още една снимка с 
момче, което се е облегнало на рамото й и 
прилича много на това от Франция. Нейните 
почитатели смятат, че то е новото й гадже.

По-рано младата изпълнителка излизаше с 
Константин Трендафилов, известен като Папи 
Ханс. Двамата обаче скъсаха през миналата 
година.

Германец спечели €1,67 
млн. с числа от 20 години

Дара май смени Папи 
Ханс с друг

С
елин Дион 
реагира на 
коментарите, 
че е отслабнала 

твърде много и може би 
има анорексия:„Ако аз 
се харесвам, не виждам 
нужда да се оправдавам. 
Не си правете труда да 
ме разпитвате. Ако не ме 
харесвате, не идвайте 
при мен, не ми правете 
снимки. Ако е обратното – 
отворена съм за разго-
вор.“
Освен че скандализира 
хората с новата си фигу-
ра, певицата изненада 
феновете си и с друга 
новина – че има нова 
връзка. Тя неколкократ-

но бе забелязана по 
събития с доста по-млад 
от нея мъж.

„Съпругът ми беше 
най-невероятният мъж, 
раждан някога на тази 

земя. Той е единствени-
ят, когото съм целувала 
някога, и откри таланта 
ми, когато бях едва на 
12 г. Сега има друг мъж 
в живота ми, но той не 

е мъжът на живота ми, 
разбирате ли?“, комен-
тира изпълнителката, 
която през 2016 г. загуби 
съпруга си Рене Анже-
лил.

Х
отел в град 
Ханчжоу, Източен 
Китай, привлича 
туристи, като им 

предлага да се изкъпят в 
минерален басейн с фор-
ма на съд за варене на 
традиционното местно 
фондю.

В горещия басейн плу-
ват чушки, гъби и други 
съставки на зимното 
ястие. 

Фондюто е класика в 
китайската кухня. Обик-
новено то се консумира в 
семейна или приятелска 
обстановка. Приготвя 
се в голям съд, пълен с 
бульон, и всички топят в 
него късове месо, риба, 
дреболии, зеленчуци. 

Посетителите на хотел 

“Фърст уърлд хотел” 
могат да се потопят в 
топлия басейн, наподо-
бяващ традиционния 
съд със специфична 
форма. Басейнът има 
девет отделения. Във 

всяко от тях се съдър-
жат различни съставки 
на ястието – пиперки, 
царевици, марули.

Според местни 
медии необичайната 
туристическа атракция 

цели да популяризира 
топлите минерални 
бани и техните целебни 
свойства преди праз-
ниците за китайската 
Нова година, която е на 
5 февруари.

Селин Дион напук на 
клюките: Аз се харесвам!

Атракция в Китай: 
Баня в бульон за фондю 

П
евица Ариана 
Гранде оглави 
за втори път 
класацията 

Хот 100 на “Билборд” за 
сингли. 

Със сингъла “7 Rings” 
Гранде не само оглавява 
чарта отново, но и за 
втори път се позициони-
ра директно на върха. В 
края на миналата година 
изпълнителката зае 
първото място с парчето 
“Thank U, Next”, с което 
прекара седем непо-
следователни седмици 
начело. 

Дебютирайки на първа 
позиция с новото си 
парче, Ариана Гран-
де измести на второ 

място Холзи със сингъла 
“Without Me”, с който 
певицата прекара две 
непоследователни сед-
мици на върха. 

Трето място в седмич-
ния чарт заемат други 
бивши първенци – рапъ-
рите Пост Малоун и Суа 
Ли, с парчето “Sunflower”. 

Ариана Гранде фигу-
рира в челната петица 
и със сингъла “Thank 
U, Next”, класиран на 
четвърто място. 

Ариана Гранде оглави 
“Билборд” за сингли
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Д
окато работодателите й прекарвали 
уикенда извън дома, служителка на 
милиардерско семейство от Ню Йорк е 
останала заклещена три дни в асансьо-

ра на градската им къща в Манхатън. 
Петдесет и три годишната жена заседнала 

в асансьора между втория и третия етаж в 
дома на работодателите си още в петък. След 
подаден сигнал и намеса на пожарната тя е 
освободена в понеделник сутринта. По думите 
на пожарникарите жената е била в съзнание 
и спокойна. Състоянието й е преценено като 
добро и от парамедиците, които са я откарали 
в болница.

Домът в Манхатън е собственост на милиар-
дера Уорън Стивънс. Жената е служителка на 
семейството му от 18 години. 

А
мерикански учени анализирали 6000 
хита и установили, че най-популярните 
песни са станали по-гневни и по-тъжни 
през последните десетилетия.

Изследването било проведено от екип на 
мичиганския Технологичен университет. Били 
анализирани хитовете, попаднали в класации-
те топ 100 на сп. “Билборд” за периода от 50-те 
години на миналия век до 2016 г. В текстовете 
тъгата ставала все по-отчетлива, докато стихо-
вете, свързани с радостта от живота, опреде-
лено липсвали в по-нови времена.

Оказало се, че хитовете, издадени през 50-
те години на миналия век, били с най-малко 
ярост. Тя достигнала своя пик в поп музиката 
през 2015 година.

Чувствата на тъга, отвращение и страх също 
нараствали, но те били по-малко отчетливи.

Жена прекара три дни в 
асансьор

Поп песните са станали 
по-гневни и тъжни 

Т
е са част от 
виенския чар – 
файтоните, в които 
се разхождат 

туристите на австрийска-
та столица.

Но тази виенска атрак-
ция и любим фотомотив 
предизвиква допълнител-
ни разходи на градската 
управа, тъй като железни-
те подкови износват бър-
зо асфалтовата настилка, 
а и гражданите, живеещи 
в центъра, се оплакват 
от тракането на конските 
копита.

Затова виенската 
община е възложила 
изследване на целесъ-
образността да бъдат 
използвани пластмасови 
подкови, съществува-
щи на пазара, които да 

станат задължителни за 
конете, движещи се по 
виенските улици. Резул-
татите от изследването, 
представени тези дни, 

сочат, че и четирите из-
питвани модела подкови 
са подходящи за целта.

По данни на кмета на 
централния виенски ра-

йон годишно кметството 
изразходва 300 000 евро 
за поправки по пътя, пре-
дизвикани от конските 
копита. 

Н
АСА се опит-
ва да събуди 
марсохода 
“Опортюнити” и 

да го накара да се свър-
же със Земята, преди да 
е започнала зимата на 
Червената планета.

“Опортюнити” замлък-
на през юни, вероятно 
заради прашната буря 
на Марс. Инженерите на 
НАСА се опитват от месе-
ци да съживят роувъра. 
Сега те изпращат серия 
от нови команди освен 
използвания от септем-
ври сигнал за събуждане.

Инженерите се опит-
ват да установят дали 
вътрешният часовник на 
роувъра се е повредил, 
или причината е в ради-
осистемата за контакт 
със Земята. Те искат да 

влязат във връзка, дока-
то на Марс продължава 
сезонът на ветровете, 

изчистващи натрупалия 
се по слънчевите панели 
прахоляк. Скоро ще запо-

чне марсианската зима и 
студът може да унищожи 
важни части на роувъра.

Конете във Виена вече 
с пластмасови подкови

НАСА се опитва да събуди 
марсохода “Опортюнити”

Ф
илмова ода 
за легендар-
ния музикант 
Брус Спринг-

стийн беше представена 
на кинофестивала “Сън-
данс” в Парк сити, Юта.

Продукцията е дело на 
Гуриндер Чада, режи-
сьорката на филма “Ритай 
като Бекъм”, и е вдъ-
хновена от страстта на 
журналиста от “Гардиън” 
Сарфраз Манзур към 
музиканта, известен с 
прякор Боса.

Гуриндер Чада знае 
малко за това какво е да 
си фен на Брус Спринг-
стийн. Тя е слушала му-
зиканта на стадион „Уем-
бли“ през 1984 г. и е пяла 
от сърце. Така че когато 
попада на мемоарите на 
Манзур, описващи как 
едно мюсюлманско мом-
че във Великобритания 
намира вдъхновение, 
утеха и разбиране на 
собствената си същност 
в текстовете на Спринг-
стийн, Чада е наясно, че тази история е идеална за филм. 

Направиха филмова ода за 
Брус Спрингстийн
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КЪДРИНКА КЪДРИНОВА

К
ойто веднъж е отпил от 
еликсира на хаванските 
тайнства, после цял живот 
иска да се върне и да го 
вкуси отново. Магията 
започва още с първите 

стъпки на пришълеца по тази окъпана 
в слънце, цветове и музика земя и с 
първите глътки натежал от сладки аро-
мати и разнежваща влага въздух...

Хавана, разбира се, не е Куба. Но е 
най-многоликият и магнетичният от 
образите й. Не само защото още от 
колониално време градът е бил перла-
та на Карибите и днес краси списъка 
на ЮНЕСКО с културното наследство 
на човечеството, а най-вече заради 
хората си, които са истинската му забе-
лежителност. 

Това са и умопомрачително дъл-
гокраките мулатки, чиито парад по 
легендарния крайбрежен булевард 
“Малекон” побърква туристите. И 
виртуозните музиканти в белоснежни 
одежди, които изпълват с нежни боле-
ра и пламенни салси патиото превър-
натия в музей Дворец на губернатора. 
И бъбривите продавачки на невъо-
бразими сувенири – от препарирани 
крокодилчета до пирографирани с 
лика на Че Гевара кутии за бижута. И 
достолепните чичковци с 

неизменни пури между 
зъбите

поклащащи се на олющените си 
веранди в задължителните за всеки 
кубински дом люлеещи се столове. И 
шумните тумби съседки, всичките с 
ролки на главите, струпани по ъглите 
да се надвикват една друга, докато 
обсъждат последните любовни драми 
на квартала. И вечно разрошените от 
морския бриз собственици на велори-
кши – най-разпространеното превоз-
но средство в пръснатата на площ 
колкото Москва 2-милионна Хавана... 
И издокараните като кинозвезди 
младежки компании, които дефилират 
вечер по “Прадо” и “Ла Рампа”, докато 
се разтворят в поредната улична фиес-
та зад ъгъла...

В Хавана е хубаво. Особено ако 
човек е дошъл с отворено сърце. По-
придирчивите може и да се подразнят 
от напуканите и излинели фасади на 
приказните дворци в Старата Хавана, 
зад които шумят винаги пренаселени-

те и преливащи от емоции хавански 
комуналки. Но който е бил застиган на 
“Малекон” или на “Прадо” от внезапно 
изсипал се от продънилото се небе 
тропически дъжд, лесно може да си 
представи какво става, когато пък дой-
де сезонът на ураганите. И как колкото 
и да се ремонтират и кърпят фасади-
те – а това наистина се прави често, 
защото ЮНЕСКО отпуска специални 
средства за целта, никоя боя и мазилка 
не може да издържи дълго на несеква-
щите карибски фъртуни. 

Пътешествениците, настроени да 
виждат 

само боклука под килима
не са за Куба. 
Въпреки всички премеждия и бло-

кади хората на този остров никога не 
униват. Те умеят не просто сами да се 
радват на всички хубости на живота, 
но и да заразяват всички наоколо с 
настроението и жизнелюбието си. 
Обичливи са и го показват с радост. 
Комплиментите заедно с типичното 
“пссст” и звучните възклицания, които 
сипят кубинските мачос след всяка 
жена на улицата, или танцуващата 
походка на газела, с която кубинките 

гордо ги отминават, без обаче да крият 
искрите в погледите си, забъркват 
на всяка крачка из хаванските улици 
онзи неповторим коктейл от свобода 
и страст, който вечер така щедро се 
разплисква из неудържимите квартал-
ни фиести.

И като стана дума за коктейли, как да 
отминем любимите на Хемингуей “Ла 
Бодегита дел медио” и “Ла Флориди-
та”?! Няма турист, който да не е чувал 
прочутата фраза на автора на “Старецът 
и морето”: “Mi mojito en “La Bodeguita”, 
mi daikiri en “La Floridita” (“Мохитото ми 
– в “Ла Бодегита”, дайкирито ми – в “Ла 
Флоридита”). Двете заведения са близо 
едно от друго – все в Старата Хавана, но 
са доста различни. 

Разположеното съвсем близо до 
катедралата “Ла Бодегита” и отвън, и 
отвътре изглежда доста невзрачно на 
пръв поглед, но всъщност е уникално. 
Защото прославеният от Хемингуей 
коктейл мохито, който сервират тук, 
е привличал като магнит безброй 
знаменитости от цял свят. И стените на 
кръчмичката, която всъщност е много 
тясна, от горе до долу са покрити със 
снимки и автографи на звезди от близо 
и далеч. Иначе освен да пийне ром с 

газирана вода, лед, лимон и листенца 
трева, наподобяваща джоджен, посети-
телят тук може и да похапне вкусно. Ще 
му сервират типична кубинска кухня –

ориз, черен боб, свинско
или пилешко с пикантни заливки, 

в които по стара испанска традиция 
непременно има чесън. 

“Ла Флоридита” е доста по-изискано 
място. Там също може да се вечеря, 
но сред специалитетите преобладават 
морските дарове. В края на бара има 
едно кътче, оградено с въженце. Там 
обикновено е сядал Хемингуей, когато 
си е поръчвал дайкирито – пак ром и ли-
мон, но с мноaго разбит на сняг лед. На 
стената е инсталиран бюст на писателя 
от бял мрамор. Туристите умират да се 
щракат под него за спомен. Най-неза-
бравимо можете да отнесете Хавана в 
сърцето си обаче, ако се престрашите 
да откликнете на спонтанните покани, 
които няма как да не ви засипят, когато 
неизбежно се натъкнете вечер на някоя 
улична фиеста. Включете се, отпуснете 
се, насладете се на музиката, на танца, на 
живота, на безкрайния и сладостен миг 
да бъдете себе си. Тези магии на Хавана 
после цял живот ще ви викат обратно.

Тя е най-многоликият и магнетичният от образите на Куба
Магиите на слънчева Хавана
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