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Цитирането на BG VOICE е задължително.

Има неща, които трудно си обяснявам 
– например 3 мандата на Бойко Борисов 
(не пълни, както посочи наскоро в едно 
интервю царят-премиер Сакскобурггот-
ски, но все пак мандати). Но има и такива, 
които въобще не мога да разбера – как е 
възможно към днешна дата Бялата Златка 
да продължава да е част от обществения 
живот на страната. Facepalm, както биха 
казали американските тийнейджъри, но 
чрез емотикон. 

Бялата Златка, разбира се, е един от 
прякорите на лидера на „Атака” Волен 
Сидеров, идващ или от цвета на коса-
та му, или от цвета на любимото му нар-
котично забавление  - не е ясно. Както 
и не беше ясно дали във вторник беше 
прекалил с него, или си беше само пиян 
в ефира на БНТ. Държавната телевизия 
се опита да организира някакъв дебат за 
предстоящите местни избори в предава-
нето “Референдум”. Водещата Добрина 
Чешмеджиева трябваше да повика жан-
дармерията, за да озапти и изхвърли ко-
алиционния партньор на ГЕРБ и Борисов, 
който се беше развилнял.

От четвъртата до 42-та минута на пре-
даването „Референдум“ Сидеров говоре-
ше едновременно с другите, отправяй-
ки обиди към представителите на ВМРО 
и ДПС, както и към водещата.  Микрофо-
нът му беше изключен на два пъти, а той 
самият – многократно подканян от воде-
щата Добрина Чешмеджиева да напусне 
студиото. Това предизвика обвинения в 
налагане на цензура. „Ние не сме на ваше 
подчинение, господин Сидеров“, каза тя и 
след това повика униформените да го из-
хвърлят.

Проблемът е, че обществото не може 
да изхвърли такива като Сидеров от по-
литическия и обществен живот. Той е част 
от управлението на страната – гарантира 
коалицията, излъчила третото правител-
ство на Борисов. Винаги съм се чудил кой 
може да гласува за партия, която старти-
ра предизборната си кампания от сто-
лицата на чужда държава – в Москва. В 

нормалните страни за такива неща се на-
значават специални прокурори. 

През годините Волен излагаше себе си 
и България навсякъде – от скандали със 
стюардеси до нахлуване в магазинчета и 
НАТФИЗ. Този цирк обаче се случва в ефи-
ра на управляваната от Емил Кошлуков 
БНТ. А именно Сидеров му подаде брат-
ско рамо при първия опит на Кошлуков 
да оглави държавната телевизия – тогава 
извади писмо, че е бил шеф в телевизия-
та на Сидеров “Алфа”, каквото е изисква-
нето на закона. Всичко беше съмнително, 
защото никой дотогава не знаеше Кошлу-
ков да е работил в “Алфа”, но това беше 
без значение. Конкурсът го спечели Коко 
Каменаров, който пък назначи Кошлуков 
за програмен директор, и така последни-
ят натрупа нужния по закон управленски 
опит, за да заеме шефския стол, когато Ка-
менаров подаде оставка заради осъди-
телна присъда. Та защо пък Сидеров да 
не си разиграва коня както си иска в уп-
равлявания от приятеля му ефир. Че Си-
деров и за него е бил един вид “златен 
пръст”, какъвто го игра при първото упра-
вление на Борисов – тогава осигуряваше 
кворум и подкрепа в пленарна зала, но 
не беше официално част от управление-
то. Сега вече е. Докато пиша тези редове, 
България се събужда след скандала във 
вторник вечерта и не знам дали и каква 
точно ще е реакцията на управляващите 
и по-специално на мандатоносителя. Но 
може да предположим – няма да си раз-
валят омертата. Все пак толкова много са 
инвестирали във взаимоотношенията си 
през годините. Какво тук значи някакъв 
си пиянски скандал. Пък било то и в на-
ционален ефир. То на пияните всичко  се 
прощава, нали. Но докога? Че махмурлу-
кът си остава за нас.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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П
редизборната кампания за 
местните избори в Бълга-
рия започна официално на 
27 септември. За вота на 27 
октомври са се кандидати-

рали 36 288 души, сред които има и не-
малко кандидати с проблеми с право-
съдието.

Може би най-фрапиращият пример 
е Венцислав Ангелов, известен като 
Чикагото, който иска да стане кмет на 
Русе. Ангелов излезе от затвора само 
преди няколко месеца, след като изле-
жа присъда за трафик на наркотици.

На предишните местни избори през 
2015 г. той се превърна в демонстрация 
на некомпетентността на държавните 
институции, припомни в. „Сега“. Оказа 
се, че Ангелов е регистриран като кан-
дидат за вота, въпреки че споменатата 
присъда вече беше влязла в сила. Из 
Русе бяха налепени негови агитацион-
ни материали, а името му присъстваше 
дори във вече отпечатаната бюлетина, 
както сигнализираха тогава медиите. В 
крайна сметка, Ангелов забегна в чуж-
бина, откъдето беше върнат след близо 
3 години укриване и пратен директно в 
затвора в Белене. Сега се състезава от 
името на неизвестната партия „Българ-
ско национално обединение”.

Друг кандидат с плашещо криминал-
но минало е Ценко Чоков, прочул се 
като несменяем кмет на село Галиче. 
През 2018 г. Чоков беше осъден на 4 го-
дини и половина затвор за

отвличане, 
побой и палеж

В момента обжалва и се намира под 
домашен арест. Първоначално Чоков 
обяви, че ще се яви като независим за 
кметското място в Бяла Слатина. Впо-
следствие обаче се разбра, че е реги-
стриран като кандидат на местната ко-
алиция „Новото време“, в която влизат 
едноименната партия, основана през 
2004 г. от настоящия директор на БНТ 
Емил Кошлуков и спортния министър 
Красен Кралев, ДПС и НДСВ. Освен да 
спечели Бяла Слатина, Чоков иска да си 

запази и Галиче, където е пратил като 
претендент собствената си съпруга.

Интересна е ситуацията и в Бур-
гас. Ивайло Дражев – бившият шеф на 

футболния отбор „Черноморец“, кой-
то лежа в затвора заради причинена 
смърт при катастрофа, ще се състеза-
ва за кмет на града от името на партия 

„Свобода“. Конкурент ще му бъде собст-
веният му брат Георги Дражев, който 
обаче е издигнат от „Български социал-
демократи“.

В името на изборния успех някои 
кандидати направо сменят и политиче-
ските сили. Такъв е случаят с Ахмед Ба-
шев, дългогодишен, вече бивш кмет на 
Гърмен и ексдепутат от ДПС, който се 
прочу, след като беше задържан през 
2009 г. по подозрения, че

пропагандира 
радикален ислям

Сега Башев тихомълком е преминал 
към съвсем неразпознаваемата коа-
лиция „Ние, гражданите“, в която вли-
зат „Коалиция за теб, България“ и „КОЙ-
Компетентност, отговорност и истина“. 
Подобен маньовър е извършил и До-
бри Беливанов, досегашният кмет на 
Хасково от ГЕРБ, който беше низвер-
гнат от управляващата партия заради 
конфликт с депутата Делян Добрев. За 
изборите Беливанов се е преориенти-
рал към Съюз на свободните демокра-
ти (ССД), основан от Стефан Софиянски.

Позабравеният бивш вицепремиер и 
ексръководител на ЦСКА Александър 
Томов се е коалирал за изборите с пар-
тия „Волт” на Настимир Ананиев, който 
беше депутат от Реформаторския блок. 
Томов ще участва в листата на коалици-
ята в София, но на символичното 50-о 
място. Кмет на Велико Търново иска да 
бъде Димитър Маринов, по-известен 
като Митьо Пищова. Кандидатурата му 
издига „Българско национално обеди-
нение“ - същата формация, която стои 
зад Чикагото в Русе. Като независим за 
общински съветник се кандидатира в 
Бургас Петър Низамов - Перата, който 
стана известен в страната и в чужбина 
с лова на нелегални имигранти, който 
организира по южната ни граница.

Наследници на бившите тоталитарни 
вождове също са вперили отново по-
глед във властта.Тодор Славков – вну-
кът на Тодор Живков, ще се бори за 
кметското място в София от името на 
Движение „Напред, България“.

Осъдени и арестанти влязоха 
в надпреварата за кметове
�  Сред кандидатите са и колорити като Митьо Пищова и Перата

Венцислав Ангелов – Чикагото

Ценко Чоков

„Дунав мост“

„Дунав мост“
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Л
идерът на „Атака“ Волен Си-
деров сътвори поредния си 
предизборен скандал, този 
път в ефира на БНТ. Партньо-
рът в правителството, който 

бе изключен от групата на Патриотите 
в парламента, стана причина за прекъс-
ване на предаването „Референдум“. Си-
деров влезе в остър сблъсък с шефа на 
предизборния щаб на ВМРО Юлиан Ан-
гелов, обърна се с „ма“ към водещата 
Добрина Чешмеджиева и наруши гру-
бо регламента на предизборните диску-
сии. След дълга размяна на реплики ми-
крофонът му бе изключен, предаването 
спря, а полиция го изведе от студиото.

Още в самото начало на „Референдум“ 
Сидеров и Юлиан Ангелов започнаха 
словесен спор, в който лидерът на „Ата-
ка” на няколко пъти каза, че кандидатът 
за кмет на София на ВМРО Ангел Джам-
базки е „гей, който трябва да оглави гей 
парада”.

„Геят Джамбазки вие го направихте 
евродепутат. ДПС управлява държавата 
през ВМРО и лидерът й Красимир Карака-
чанов”, каза Сидеров.

Ангелов също се включи в начина на 
изказ на опонента си, като заяви, че Сиде-
ров е в неадекватно състояние.

„Воленчо, дръж се мъжки.

Изтече ти времето
и в предаването, и в политиката. Вашата 
истина е жълт вестник, г-н Сидеров. Вие 
сте жълт вестник”, каза от своя страна Ан-
гелов.

Сидеров отвърна, че Каракачанов е 
„откраднал 1 млрд. лева“, а Ангелов го по-
пита защо не изтегли от правителство-
то номинирания от „Атака“ министър на 

икономиката Емил Караниколов.
„Отидете на клекшопа, г-н Сидеров, и 

всичко ще се оправи”, отговори Юлиан 
Ангелов, с което припомни подобни изя-
ви на лидера на „Атака”, които редовно са 
по време на предизборна кампания. През 
октомври 2015 г., малко преди местните 

избори, Сидеров се замеси в инцидент с 
полицаи в центъра на София. Тогава той 
вдигна скандал на продавачка в клекшоп 
- т. нар. магазинче в мазе - на бул. „Г. С. Ра-
ковски”, близо до НАТФИЗ, и обяви, че в 
магазина се продават наркотици.

Две седмици по-късно Сидеров нахлу 

в сградата на НАТФИЗ. При извеждането 
му полицаите с мъка го изолираха от хо-
рата, които искаха да се саморазправят с 
него. В суматохата мъж успя да му нанесе 
удар с юмрук в главата, като това доведе 
до кръв от едната му скула.

Сегашният скандал между него и Юли-
ян Ангелов, в който двамата демонстри-
раха пълно неуважение към зрителите и 
телевизията, повдига тревожни въпроси 
за качеството на българския политически 
живот и елит.

Сидеров вилня в БНТ, 
изгони го полиция

София Прайд категорично заста-
ва зад Ангел Джамбазки! Осъжда-
ме остро нападките на основа на 
действителна или предполагаема 
сексуална ориентация от страна на 
Сидеров. Да бъдеш гей не е позор-
но. Позорно е това да бъде използ-
вано като компромат. Ако господин 
Джамбазки преосмисли политиче-
ските си ценности, вратите на на 
прайда са отворени.

София Прайд застава 
зад Джамбазки

�  Лидерът на „Атака“ наруши правилата 
на предизборната кампания
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М
рачна картина на обра-
зованието в България 
описва доклад на Евро-
пейската комисия по об-
разование и обучение. 

Изводите в него са за голям брой отпа-
дащи от системата ученици, липса на 
квалифицирани учители, лоша матери-
ална база.

Въпреки усилията на правителството 
по връщане на отпадналите ученици и 
задържането им в клас, България остава 
на пето място в ЕС по брой на прежде-
временно отпаднали от образованието 
младежи, става ясно от документа. 

Техният процент е 12.7, 
като по-зле продължават да са само 
Малта - със 17.5% рано напуснали систе-
мата, Испания – 17.9%, Румъния - 16.4, и 
Италия – 14.5%.

„Твърде ранното напускане на обра-
зователната система без подходящо 
образование и умения е особено про-
блематично сред ромите и в селските 
райони, където бедността е на по-висо-
ки равнища, а качеството на образова-
нието обикновено е по-ниско. То също 
така представлява проблем от гледна 

точка на пазара на труда, предвид нара-
стващата

нужда от 
висококвалифицирани 
работници

и намаляването на населението в тру-
доспособна възраст и на учащото насе-
ление”, констатират наблюдаващите, ци-
тирани от „Сега“.

За поредна година докладът конста-
тира влошаване на обхвата на децата до 
7 г. в предучилищна подготовка в Бълга-
рия - от 86.5% през 2017 г. на 83.9% през 
2018 г. при средно за ЕС 95.4%. По отно-
шение на лицата между 30 и 34 г. с висше 
образование, ситуацията се е подобри-
ла - процентът им се увеличава от 32.8 
през 2017 г. на 33.7% през 2018 г., но въ-
преки това резултатите са далеч от на-
ционалната цел за 36% висшисти в тази 
възраст и от средния процент за ЕС, кой-
то е около 40%.

Образователната система в България 

все още е недостатъчно 
финансирана

въпреки че публичните разходи за об-
разование се увеличават. „През 2017 г. 
общите бюджетни разходи в България 
за образование се повишиха с 8% в ре-
ално изражение в сравнение

с предходната година, като се равня-
ват на 3.6% от БВП. Въпреки това подо-
брение публичните разходи за образо-
вание са все още сред най-ниските в ЕС 
и са значително под средната стойност 
за ЕС от 4.6%”, пише още в доклада. В 
него се алармира и че „образователна-
та инфраструктура спешно се нуждае от 
модернизация”.

България е в топ 5 по 
отпаднали ученици в ЕС

�  Липсват достатъчно и квалифицирани 
учители, материалната база е лоша

Pixabay
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С
кандалите около БНР не стих-
ват, а продължават да разкри-
ват нови страни от проблема 
на българската журналис-
тика и спадащото доверие в 

нея. В петък Съветът за електронни ме-
дии поиска оставката на генералния ди-
ректор Светослав Костов, но той обяви, 
че няма да я подаде. Последва протест 
на десетки журналисти от различни ме-
дии пред сградата на националното ра-
дио. Напрежението не стихва дни наред.

Всичко започна на 12 септември, кога-
то Костов поиска дългогодишният жур-
налист със съдебен ресор в БНР Силвия 
Великова да бъде отстранена от ефир. 
След избухналия скандал и след обаж-
дане от премиера тя бе върната. Но пос-
ледваха разкрития за натиск в нацио-
налното радио, над неговия директор и 
над репортерите, които затвърдиха усе-
щането, че медийна свобода в България 
няма.

А скандалът стигна и до чуждите ме-
дии. Ето какво пишат някои от тях.

„Дер Щандарт” цитира медийната екс-
пертка Нели Огнянова с думите: „Пос-
тът на главния прокурор без съмнение е 
много важен за укрепването на властта. 
Оттам идва и натискът да се запуши ус-
тата именно на онази репортерка, коя-
то информира за съдебната система. Не 
е желателно БНР да информира критич-
но и обективно”, коментира експертката.

„Това може да обърне 
настроенията 
в цялата страна”

По-нататък в статията се казва: „Два 
дни след планирания избор на главен 
прокурор на 27 октомври в България 
ще се проведат местни избори. Очаква 
се люта битка за столицата София, къде-

то дясноцентристката управляваща пар-
тия ГЕРБ е заплашена от загуба - за пръв 
път от 2005 г. насам. Политическите на-
блюдатели смятат, че местните избори 
ще бъдат тест за правителството на Бо-
рисов, чиято популярност постепенно 
се топи. Изборно поражение в София, 
където живее една трета от население-
то, може да обърне настроенията в ця-
лата страна”, пише „Дер Щандарт”.

Авторът на статията отбелязва, че БНР 
е смятано за бастион на професионал-
ната и почтена журналистика в Бълга-
рия, и дава следната оценка на медий-
ната ситуация в страната: „В годишната 

класация на „Репортери без граници” 
България заема 111 място - на опашката 
в ЕС. Според организацията, медийната 
свобода се ограничава най-вече пора-
ди корупцията и неработещата съдебна 
система. Централен проблем е и моно-
полната позиция на определени изда-
ния, за които се смята, че зад тях стои 

бизнесменът и депутат Делян Пеевски. 
На кого принадлежат медиите - това от-
части е непрозрачно и неясно и също 
бива критикувано в тазгодишния до-
клад на „Репортери без граници””, пише 
австрийското издание.

За същия доклад става дума и в об-
ширния анализ на Медийната програ-
ма за Югоизточна Европа на германска-
та фондация „Конрад Аденауер”. Автори 
на този анализ са ръководителят на про-
грамата Хендрик Зитиг и Дария Фабия-
нич. След като подробно се спират на 
случилото се в БНР и на работата на Сил-
вия Великова, двамата автори пишат:

„Сегашният скандал около БНР хвър-
ля поредната сянка върху и без това 
трудната медийна ситуация в България, 
която в последната класация на „Репор-
тери без граници” заема 111 място от 
общо 180 държави - на опашката сред 
държавите от ЕС. Според едно ново до-
питване на Медийната програма на фон-
дация „Конрад Аденауер”, доверието 
към обществените медии в България е 
по-ниско от доверието към частните те-
левизии и радиа, а случващото се сега в 
БНР допълнително ще снижи това дове-
рие. Дори в момента 70% от анкетира-
ните казват, че обществената телевизия 
и общественото радио не са имунизира-
ни срещу политически натиск.

Гласът на  
непокорните

Очевидно е, че демократичните ин-
ституции са отслабени, а решенията се 
взимат на други места. Когато ръковод-
ството на общественото радио под вън-
шен натиск отстранява една критична 
журналистка, а министър-председате-
лят създава впечатлението, че с едно 
телефонно обаждане може да отмени 
това решение, тогава демократичната 
система неизменно изглежда дебалан-
сирана.

Но този случай показва и друго: все 
още има журналисти, които осъзнават 
ролята си като критична и контролира-
ща инстанция, практикуват тази роля 
на висок глас и се съпротивляват срещу 
външни влияния. Медийната програма 
на фондация „Конрад Аденауер” подкре-
пя тези журналисти и се застъпва за по-
добряване на медийната ситуация, как-
то и за независими обществени медии”, 
пишат авторите на анализа.

БНР или гласът на непокорните 
в една слаба демокрация

�  Чужди издания коментират скандалите около националното радио

Кореспондентката на БНТ в Герма-
ния Мария Стоянова е била съкрате-
на от новия шеф на телевизията Емил 
Кошлуков.

Съобщението от София дошло из-
ненадващо миналата седмица и на 
журналистката са дадени само шест 
работни дни, за да приключи работа-
та си в кореспондентския пункт и да 
подготви връщането си в България. 
Освен че няма да е кореспондент, тя 
изобщо няма да работи за БНТ.

„За мен решението дойде изне-
надващо, но не и неочаквано. С ге-
нералния директор на телевизията 
съм имала само една среща - в СЕМ, 
по време на конкурса за избор на ге-
нерален директор на БНТ през 2017 
г.”, бе единственият коментар на Сто-
янова.

Думите й препращат към вероят-
ната причина за внезапното прекра-
тяване на договора й. През 2017 г. тя 
все още е член на СЕМ - органът, кой-
то избира шефовете на БНТ, а насто-
ящият директор Емил Кошлуков се 
явява за пръв път като кандидат. Той 
не получава нито един глас от члено-
вете на съвета, а някои от тях, сред 
които Мария Стоянова, публично за-
явяват, че не одобряват кандидатура-
та му.

Кошлуков уволни 
кореспондента 
на БНТ в Берлин

Протестът срещу Светослав Костов, Силвия Великова в средата

БТА

Светослав Костов
Дневник
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Джералдин Уинър, 81-годиш-
ната вдовица на световноиз-
вестния британски режисьор 
Майкъл Уинър, която бе пре-
бита от българка преди чети-

ри години, поиска нападателката й да 
бъде върната в България и да й се отне-
ме британското гражданство.

Преди дни 48-годишната Гергана Ге-
оргиева бе осъдена от лондонски съд 
на 9 години и половина затвор за побоя, 
съпроводен с кражба.

“Тя трябва да бъде върната в Бълга-
рия, откъдето е дошла. Могат да отне-
мат британското й гражданство, тъй 
като стореното от нея е ужасно”, казва 
Джералдин Уинър в интервю за в. “Дей-
ли Мейл”.

В него вдовицата разказва, че още усе-
ща болка в рамото си на мястото, където

българката я е натискала 
с токчето си

Полицията успя да разплете извър-
шеното престъпление едва през юни 
тази година, след като откри в дома на 
българката откраднати от жилището на 
госпожа Уинър вещи. Намерени бяха и 
дрехите, с които е била по време на на-
падението. Георгиева призна за кражба-
та, но отрече, че е причинила нарочно 
нараняванията на вдовицата.

Според съда обаче това не е вярно.
“Георгиева е развила чувство на ом-

раза към Джералдин Уинър и няма да е 
преувеличено да се каже, че нейната не-
навист се е превърнала в мания”, заяви 
съдията Питър Тестар.

Според разследването мотивите на 
Георгиева не са били чисто финансови 
и преди да нахлуе в дома на жертвата, 
много внимателно е проучвала нейния 
живот, пише „24 часа“. Целта била да на-
учи кои предмети са особено ценни за 
съпругата на бившия си любовник, за да 
може да й ги отнеме. Ясно е, че Георгие-
ва е обвинявала госпожа Уинър за това, 
че не е получила наследството, което е 
очаквала след смъртта на господин Уи-
нър, и е решила да й даде урок, допъл-
ни Тестар.

Българката се надявала на 100 000 па-
унда, след като режисьорът умира от за-
боляване на черния дроб през 2013 г. В 
завещанието му обаче няма предвиде-
на сума за нея. Твърди се, че двамата са 
поддържали любовни отношения меж-
ду 1999 и 2002 г., въпреки че Георгиева 
заявява, че връзката им не е консуми-
рана. През този период обаче тя го при-
дружавала често на луксозни пътувания 
и вечери. На някои от тях

се запознала със звезди 
като Мадона

и Шърли Беси. Двамата са присъствали 
и на сватбата на актьора Роджър Мур в 
Монте Карло.

Според българката, когато ги видял за-
едно, музикантът Род Стюарт дори бил 
казал на Уинър да се държи за нея, тъй 
като режисьорът бил известен с много-
бройните си любовни авантюри.

Той явно не е взел под внимание този 
съвет, тъй като през 2011 г. се жени за 
бившата балерина Джералдин. Двамата 
се запознават през 1957 г. по време на 
кастинг за филм и още тогава имат крат-
ка любовна авантюра. След няколко не-

успешни бракове и връзки обаче отново 
се преоткриват. Приблизително по съ-
щия начин и Георгиева влиза в живота на 
Майкъл Уинър. През 1995 г. тя се явява на 
интервю за работа в неговия офис. Не я 
наема за служител, но пък стават прияте-
ли. По това време тя се представя с името 
Джорджина Христова.

Забременява от друг мъж, но отхвърля 
съвета на режисьора да направи аборт. 
Твърди, че той започнал да й помага да 
отглежда сина си Райън. Плащал дори да 
ходи в частно училище. Веднъж обаче от-
казал да го вземат на почивка с тях и след 
този момент отношенията им приключи-
ли.

След смъртта на режисьора Георгие-
ва дава няколко интервюта за британ-
ски вестници, в които казва, че време-
то, прекарано с него, било най-доброто в 
живота й, защото я карал да се усмихва 
постоянно. Знаела, че той често променя 
завещанието си през последните години, 
като постоянно вади и добавя в него ня-
коя от бившите си любовници. Затова не 
очаквала да получи нещо.

Явно обаче не е било така, тъй като в 
една октомврийска вечер през 2015 г. 
влиза в

оценявания за 4 млн. 
паунда луксозен мезонет

на Джералдин Уинър. Облечена е добре, 
с палто и високи токчета, така че охрана-
та на сградата без проблем я пуска. По 
това време вдовицата е вече с пижама и 
се готви за сън.

Георгиева я издебва, когато излиза да 
хвърли боклука, и я набутва обратно в 
жилището. Там я поваля на пода, запушва 
устата й и я завързва.

Първоначално Джералдин не разби-
ра какво говори, тъй като думите й има-

ли ужасен акцент. След това схваща, че 
й казва, че е пратена от нейните два-
ма сина, за да я убие, и решава, че ста-
ва дума за някаква голяма грешка. Кога-
то чува охраната да минава зад външната 
врата, се опитва да вика, но Георгиева за-
почва да я удря с чайник по главата и да я 
натиска с токче в рамото.

Охранителни камери са запечатали, 
че Георгиева е прекарала в жилището 
на Уинър около 5 часа и го е напуснала в 
един след полунощ. Задигнала е бижута, 
вещи и картини за около 300 000 паунда. 
Вдовицата е оставена с няколко дълбоки 
рани на главата, счупен пръст и ребро. В 
продължение на 9 месеца се е подлагала 
на терапии, за да се възстанови от ужас-
ното нападение. Направени са й 30 шева 
на главата.

“Трябваше да посещавам психиатър 
заради стреса. Дори и сега понякога се 
плаша, че някой може да влезе, и затва-
рям вратата на своята спалня”, каза 81-го-
дишната жена.

Докато е жив, Майкъл Уинър се хвали, 
че богатството му

се оценява 
на 75 млн. паунда

Живеел е в къща в Западен Лондон с 47 
стаи и собствен киносалон. Притежавал 
и впечатляваща колекция от бентлита и 
ролс-ройси. Наемал е хеликоптери за 
разходка на любимите си жени и тради-
ционната му ваканция в Барбадос всяка 
година е струвала около 90 000 паунда.

Голяма част от богатството си обаче е 
похарчил за къщи на любовниците си, 
сред които има актриси и бивша секре-
тарка. Затова, когато умира, банковите 
му сметки са замразени след часове и 
вдовицата през първата зима дори не ус-
пява да плаща тока на луксозния им дом.

�  Джералдин Уинър признава, че 
още я боли от боя преди 4 години

Пребитата от българка 
вдовица на Майкъл Уинър: 
Върнете я в България

Наранената Джералдин Уинър Гергана Георгиева

Майкъл Уинър

 Британската полиция

MGN

 Британската полиция
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О
стават по-малко от 90 дни 
до Коледа. Ако искате да 
си направите ваканция с 
пътуване, но не сте си ку-
пили билет, не е късно да 

го сторите и да улучите добри цени за 
самолетни билети.

От AAA (американската асоциация на 
автомобилистите) казват, че идеалното 
време за резервиране на полети за ко-
ледните празници е 61 до 90 дни преди 
празника - между 26 септември и 25 ок-
томври, когато средната цена е по-ни-
ска в сравнение с по-ранните резерва-
ции и е $551.

Въпреки това повечето пътуващи

резервират между 28 и 
60 дни преди Коледа

- между 26 октомври и 27 ноември. И все 
пак получават сравнително добра цена 
от средно $561. Извън и около празнич-
ните дни цените като цяло са по-ниски, 
ако пътувате в понеделник, вторник или 
сряда, според сайта Goigle Flights. Це-
ните започват да се покачват от четвър-
тък до неделя. Не забравяйте, че Коле-
да тази година се пада в сряда. Отделно 
има авиокомпании, които често намаля-
ват билетите си в неделя и вторник за 
пътуване по-късно през тази седмица, 
казват от Expedia. Някои специалисти 
съветват, че може да спестите за между-
народен полет, ако закупите билета си в 
националната валута на превозвача.

„Повечето българи вече си купиха би-
лети за Коледа още в началото на лято-
то, когато имаше наистина добри цени 
по $700-800”, казва Марчела Челебие-
ва от чикагския туроператор Marchela 

Travel. „В момента обаче цените, особе-
но в датите след 15 декември, са $1100-
1200, което напоследък се смята за дос-
та висока цена”, продължава тя.

„Много е важно всеки, който купува 
билети, да провери

дали тарифата включва 
и куфар

казват също от Marchela Travel. Според 
специалистите самолетните компании 
в Америка, които са започнали да так-
суват всяка чанта в багажното, печелят 

от това, че не плащат данъци върху тези 
приходи. За сравнение, от Southwest 
Airlines, които позволяват пътуване с 
до два куфара безплатно, казват, че пе-
челят повече, отколкото ако трябва да 
взимат такси за багаж. Част от тази пе-
чалба е спестяването на време. При тях 
няма масово тълпене на пътници, които 
носят повече багаж в кабината и заба-
вят опашките за проверка преди качва-
не в машината, а оттам и излитането на 
самолета. Компанията е изчислила, че 
закъснение от няколко минути за всеки 

полет би им коствало толкова, колкото 
парите за 10 полета на ден.

„На този етап само турските и пол-
ските линии включват безплатен куфар. 
Най-евтините билети обикновето не 
включват куфар. Обикновено допълни-
телното заплащане е средно по 60 до-
лара в посока”, уточняват от Marchela 
Travel. Ако билетът е за дете, което ще се 
нуждае от придружител, само турските 
линии предлагат тази услуга без допъл-
нително заплащане.

„От 15 декември до 5 януари, кога-
то е най-натовареният период за Ко-
леда, цените са доста по-високи. Който 
иска да пътува и е закъснял, но иска да 
празнува в България, има шанс да улучи 
малко по-ниски цени, ако пътува след 
27 декември, когато цените са под 1000 
долара. Все още могат да се намерят до-
бри тарифи, но ако датите на тръгване 
са в началото на декември и

връщането е чак 
след 10-ти

даже 15-ти януари“, уточняват от чикаг-
ския туроператор.

„За топлите дестинации българите за-
почнаха да си купуват билети още от на-
чалото на годината. Тези, които успяха 
да го направят тогава, взеха много до-
бри цени за Мексико, за Доминиканска-
та република, Джамайка. Сега цените са 
най-евтини за Мексико и Карибите. Ма-
кар че тези места са вече добре позна-
ти на мнозина и те биха желали почив-
ка някъде другаде, там има ол инклузив 
пакети, които не са за изпускане. Не за-
бравяйте да проверите състоянието на 
курорта, особено ако е на Бахамите. 
След ураганите, които преминаха там, е 
възможно възстановяването да не е на-
пълно“, съветва още Челебиева.

Според Челебиева българите пътуват 
за Коледа повече с всяка изминала го-
дина. Увеличен е броят както на отива-
щите в родината, така и на тези, които 
прекарват Коледа на топло. „Инвести-
раме много време и сили в работата и 
има все повече хора, които си открад-
ват време да пътуват и да бъдат със се-
мействата си на заслужена ваканция“, 
казва тя.

�  Има и евтини варианти за 
популярните слънчеви дестинации

За Коледа: Все още има добри 
цени за билети до България

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

MGN
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BG ТЕЛЕГРАФ
МВнР: Българите да пътуват с 
международни паспорти за Лондон 

Министерството на външните работи 
препоръчва на българските граж-
дани, които планират пътувания 

във Великобритания през 2020 г., да прите-
жават и носят със себе си валиден между-
народен паспорт с биометрични данни.

Британското правителство планира по-
степенно да ограничи възможността за пъ-
туване от и за Великобритания с лични карти през 2020 г., ако страната напусне 
Европейския съюз без споразумение, т.нар. Брекзит без сделка.

Съдът изтегли експресно 
делото „Полфрийман“

Делото за възобновяване на произ-
водството за условно предсрочно 
освобождаване на Джок Полфрий-

ман ще се гледа от Върховния касацио-
нен съд (ВКС) на 07.10.2019 г.

За касационното дело съдът бе сези-
ран от главния прокурор Сотир Цацаров, 
след като състав на Софийския апелати-

вен съд постанови условно предсрочно освобождаване на австралиеца, който 
от 2007 г. е в затвора с 20-годишна присъда за убийство.

След кратки препирни със Софийския градски съд за липсващи документи ВКС 
насрочи процеса за 23 октомври, но после го пренасрочи за 7 октомври.

Кристалина Георгиева встъпи 
в длъжност като шеф на МВФ
Кристалина Георгиева встъпи в длъж-

ност като нов управляващ директор 
на МВФ.

Преди това тя беше вторият човек в 
Световната банка. Сега става първият ли-
дер на МВФ от развиваща се икономика. 
Традиционно шефовете на МВФ се изби-
рат от икономически силни държави в За-
падна Европа като Франция и Германия. Французойката Лагард напусна поста, за 
да смени Марио Драги като президент на Европейската централна банка.

Кристалина Георгиева ще управлява МВФ в момент на нарастващ протекцио-
низъм в глобалната икономика.

Двама тежко ранени след 
инцидент в „Марица Изток 1“

Двама работници пострадаха тежко 
след инцидент в ТЕЦ „Марица Изток 
1”. Лекарите се борят за живота им. 

Двамата мъже са на 42 и 52 г.
Единият от тях е в кома, със силна ин-

токсикация и на командно дишане. Със-
тоянието на другия се е влошило и се е 
наложила спешна мозъчна операция.

Те са били част от бригада, почиствала 
шахта на помпена станция за отпадни води. При отварянето на шахта на единия 
от работниците му прилошава и пада в нея. Колегата му се опитва да помогне и 
той също пада.

Бебе почина в болницата в 
Разград, търсят лекарска грешка
11-месечно момченце почина в раз-

градската болница. Майката на де-
тето подозира лекарска грешка 

или немарливост. Йоана Николова разказа 
историята си в социалната мрежа Facebook. 
Детето било прието с висока температура, 
няколко дни по-късно започнало да повръ-
ща, имало и диария, но било изписано, без 
да му се направи снимка на белите дробове. 
Момченцето починало три дни по-късно в друга болница. От епикризата станало 
ясно, че детето е било с двустранна пневмония и мозъчен оток.

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
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П
овече от половината амери-
канци се обявяват за импий-
чмънт на президента Доналд 
Тръмп, сочи ново проучване.

В началото на тази седми-
ца контролираната от демократите Ка-
мара на представителите в Конгреса на 
САЩ започна разследване за отстранява-
не на Тръмп. Причината е телефонен раз-
говор през юли, в който американският 
президент призовал украинския си ко-
лега Володимир Зеленски страната му да 
разследва син на Джо Байдън, потенциа-
лен съперник демократ на Тръмп на пре-
зидентските избори догодина.

55% от участниците в допитването на 
телевизия CBS подкрепят отстраняване-
то на президента. На това мнение са 90 
процента от анкетираните демократи.

Две трети от участниците в друг сон-
даж, проведен от института Ипсос за те-
левизия АВС, определят телефонния 
разговор между Тръмп и Зеленски като 
сериозен проблем.

Но дали ще се стигне до импийчмънт, 
предстои да разберем. Конгресмените 
обещават 

бързо разпитване 
на свидетели и събиране 
на доказателства

Тази седмица те изпратиха призовки за 
документи на държавния секретар Майк 
Помпео и личния адвокат на Тръмп Руди 
Джулиани, който, изглежда, е водил па-
ралелна външна политика в интерес на 
преизбирането на Тръмп.

Оказа се, че Помпео е слушал разгово-
ра през юли между американския прези-
дент Доналд Тръмп и президента на Ук-

райна Володимир Зеленски. 
Ролята на Помпео все още обаче не е 

ясна. За участието му не се споменава и 
в публикуваните сигнали и разпечатки 
от разговора между Тръмп и Зеленски. 
Помпео има до 4 октомври да предаде 
на Конгреса документи, имащи връзка с 
разследването за импийчмънт.

През последните седмици държавният 
секретар на САЩ отказа да се съобрази 
с предишни призовки да предаде мате-
риалите. Сега от долната камара на Кон-
греса предупредиха, че може да прибяг-
нат до неуточнени „принудителни мерки”, 
ако той продължава да възпрепятства 
разследването.

Камарата на представителите освен 
това поиска да изслуша петима високо-
поставени служители на Държавния де-
партамент, включително двама дипло-
мати - Мари (Маша) Йованович и Кърт 
Волкър.

Волкър се оттегли като специален 
представител на САЩ за Украйна, след 
като бе споменат в жалбата на разобли-
чителя за телефонния разговор меж-
ду Тръмп и Зеленски през юли. В текста 
пише, че Волкър е разговарял с адвока-
та на Тръмп Руди Джулиани, за да се опи-
та да ограничи вредите от неговите опи-
ти да принуди Украйна да разследва Джо 
Байдън.

Задкулисното въвличане 
на Джулиани в аферата

предизвика гнева на конгресмени и до-
принесе за безпокойството сред разуз-

навателната общност, довело до жалбата 
на разобличителя.

Йованович бе отзована като посла-
ник на САЩ в Украйна тази година, как-
то изглежда, на фона на конфликт заради 
действията на адвоката на Тръмп.

А президентът на САЩ и неговите 
приближени начело с личния му адво-
кат Руди Джулиани предприемат битка, 
опитвайки се да противодействат на раз-
следването за импийчмънт.

В интервюта по телевизиите Джулиани 
размаха писмени материали, за които 
каза, че са показания от украински про-
курори, и атакува и анонимния разобли-
чител в центъра на разследването за им-

пийчмънт, и демократите, които го водят.
Джулиани отрече да се е опитвал да 

търси по искане на Тръмп компромати 
в Украйна за водещия кандидат за пре-
зидентската номинация на демократите 
Джо Байдън.

Висши съветници на Байдън са пред-
приели необичайната стъпка да изпра-
тят писмо до новинарските телевизи-
онни канали с искане да не дават вече 
ефир на Джулиани, който според съ-
трудници на кандидата на демократите 
„е показал, че съзнателно и умишлено 
ще лъже” в подкрепа на своята версия за 
събитията.

Адвокати на разобличителя предупре-
диха, че личната сигурност на техния кли-
ент е в опасност, отчасти заради изказва-
нията на Тръмп, и изразиха опасения, че 
ако неговата/нейната самоличност бъде 
разкрита, това може да навреди на него/
нея.

Демократът Адам Шиф, който води раз-
следването за импийчмънт, каза, че 

разобличителят се е 
съгласил да свидетелства 
пред Конгреса

Информаторът ще бъде попитан какво 
знае за разговора на Тръмп с украинския 
президент Володимир Зеленски през 
юли и за опита на сътрудници да скрият 
записите от него на таен сървър.

Украинският президент Володимир Зе-
ленски заяви, че никой не му е обяснил 
защо военната помощ на САЩ за Украйна 
е била забавена.

Зеленски съобщи, че е подчертал мно-
гократно колко важна е тази военна по-
мощ в разговори с президента Доналд 
Тръмп, но отбеляза, че не му е било обяс-
нено защо парите са пристигнали чак 
през септември.

Бившият украински генерален проку-
рор Юрий Луценко заяви, че многократ-
но е отхвърлил искания на Джулиани да 
разследва Байдън и сина му Хънтър, на-
стоявайки, че нямал доказателства за не-
редности.

Съюзници на Байдън изразяват все по-
силни опасения, че неговата кампания 
не е готова да се справи с двойното пре-
дизвикателство, което внезапно проме-
ня надпреварата за изборите в САЩ през 
2020 г. - атаките срещу неговото семей-
ство от страна на Тръмп и засилващото 
се състезание за президентската номина-
ция на демократите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп 
нарече протичащата в момента в Кон-
греса процедура за импийчмънт срещу 
него опит за „държавен преврат”, пре-
даде Франс прес.

„Стигнах до извода, че това, което 
се случва сега, не е „импийчмънт”, то е 
ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ, който има за цел 

да отнеме властта на хората, техните 
гласове, техните свободи, тяхната вто-
ра поправка (на конституцията), рели-
гията, въоръжените сили, стената по 
границата (с Мексико) и дадените им от 
Бога права на граждани на Съединени-
те американски щати”, писа Тръмп в Ту-
итър.

Тръмп: Това, което става, не е 
импийчмънт, а държавен преврат

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Повече от половината 
американци подкрепят 
импийчмънт 

Държавният секретар Уилям Бар се оказа, че е присъствал на разговара на Тръмп със Зелински

Изглежда, че личният адвокат на Тръмп Руди 
Джулиани е въртял паралелна външна политика, 
угаждаща на личните интереси на президента

Националното антикорупционно 
бюро на Украйна (НАБУ) обяви, че 
разследва дейността на газовата ком-
пания „Бурисма” в периода 2010-2012 
г. - преди участието в нея на сина на 
бившия вицепрезидент Джо Байдън.

„Промените в управителния съвет 
на „Burisma Limited”, които понастоя-
щем са обект на международно вни-
мание, са станали едва през май 2014 
г. и затова те не са и не са били пред-
мет на разследване на НАБУ”, се казва 
в съобщението на ведомството.

В съобщението си НАБУ отбелязва, 
че разследва наказателно дело за не-
правомерни действия на чиновници 
от министерството на околната сре-
да по времето на президента Виктор 
Янукович при издаването на конце-
сии на дъщерни фирми на „Burisma 
Limited”. Тези събития обаче „обхва-
щат само периода 2010-2012 г.”, а про-
верка на дейността на компания-
та извън този период „не е задача на 
НАБУ”, заявява ведомството на стра-
ницата си във Фейсбук.

В Украйна разследвали 
„Бурисма“, но преди 
синът на Байдън 
да работи там



BG VOICE

2 - 8 октомври 201914 - 15

П
рез 2018 г. има по-малко 
приети имиграционни за-
кони в сравнение с 2017 г., 
но за имигрантите става все 
по-трудно да влязат в стра-

ната или да поддържат статут. Статисти-
ката показва, че миналата година в сила 
са влезли 178 закона, а преди две годи-
ни те са били 206. Намалението е с 15%.

Кое обаче е новото, което прави жи-
вота на имигрантите по-труден? Серия 
от президентски укази, както и нови ме-
морандуми и регулации на Агенцията 

по имиграция и натурализация (USCIS), 
които създават неимоверни тревоги на 
имигрантите. И не само на тях. Първи по 
линията промяната усещат адвокатите. 
Много от тях казват, че е ужасно да виж-
дат хора с разбити мечти и семейства.

Един от тези адвокати е Кристина 
Крилчев, чиято практика се помещава 
в Лас Вегас.

Имиграционното право 
е федерално право

така че адвокат в тази сфера има пра-
во да представлява клиенти от всички 
щати“, казва тя. Нейният път в Амери-
ка не е бил лек. Самата тя го определя 
като „трънлив“ и свързан с много имиг-
рационни перипетии и открито разказ-
ва подробности за това.

Крилчев завършва английска фило-
логия в Софийския университет в Бъл-
гария. Веднага след завършването си 

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Български адвокат от 
Вегас: Трудно се работи 
в ерата на Тръмп

�  Адвокат Кристина Крилчев потвърждава, че има политика 
за повече откази за визи, зелени карти и други документи
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през 1993 г. заминава за Щатите с наме-

рението да учи. „Заминах само няколко 

дни след държавния ми изпит“, спомня 

си тя. Планът й е да прави научни из-

следвания за американска професорка. 

„Нещата обаче не станаха точно така“, 

допълва адвокатката. „В един момент 

останах без легален статут в страна-

та поради неприятно стекли се обстоя-

телства и около 6 години след това не 

можах да уча и да работя легално. В мо-

мента, в който успях да се сдобия със зе-

лена карта, веднага записах право в „Съ-

фолк Юнивърсити“ в Бостън“, разкрива 

Крилчев. Избира този университет, за-

щото най-голям процент от завършва-

щите отиват в частна практика.

„Най-големите ми страхове по вре-

мето, когато нямах документи, са били 

като на всички други в подобна ситуа-

ция –

да не бъда 
депортирана

Изживяла съм и разочарованията, че 

съм човек с висше образование, а не 

мога да работя квалифицирана рабо-

та. Или че не мога веднага да започна 

да уча тук и да си намеря по-добра ра-

бота. Този период за мен обаче не беше 

загуба на време. Получих много ценен 

опит“, допълва тя.

„Исках да следвам имиграционно 

право заради това, през което преми-

нах, и за да помагам на други хора. Имах 

и стаж като помощник при един имигра-

ционен адвокат. Взех приемния изпит 

LSAT още с първия опит и бях приета. 

После обаче дойде истински трудната 

част, защото се роди дъщеря ми и тряб-

ваше едновременно да ходя на училище 

и да се грижа за нея. Четенето е страш-

но много. Понякога изискваха от нас да 

прочетем по 1000 страници от днес за 

утре и да сме готови да отговаряме на 

въпроси. На всичкото отгоре, през този 

период родителите ми не можеха да пъ-

туват, така че със всичко съм се справя-

ла сама“, разказва още Крилчев.

„Аз дойдох в Америка във време, ко-

гато и в България, и в Америка беше 

много различно. В България беше раз-

лично, защото животът беше още по-

труден от това, което е сега. А в Аме-

рика животът преди беше по-лесен за 

имигрантите, отколкото е сега.

Сега е много по-трудно 
и рисковано

споделя българката.

„Беше голям риск да открия собстве-

на практика. Повечето прависти пър-

во практикуват в някоя кантора и тога-

ва създават своя фирма. Аз направо си 

направих моя кантора. Беше си напра-

во много дързък ход. Започнах само аз, 

след това наех помощник. Оттам започ-

наха да се развиват нещата и в момента 

имам още един младши адвокат и трима 

асистенти. Бях първо три години в Бос-

тън, а след това, през 2006-а, се премес-

тих в Лас Вегас“, обяснява Крилчев.

Сега адвокатката има редица клиен-

ти, които я търсят за петиции за квали-

фицирани работници – специалисти в 

различни сфери, включително и ИТ, как-

то и много инвеститори, които искат да 

дойдат с инвеститорска виза. „Може да 

се каже, че най-голям е броят на хора-

та, които ни търсят във връзка с J-1 визи 

и програмата Work and Travel, както и 

за промяна на неимигрантския статут 

от една виза в друга. Имаме и клиенти, 

които имат нужда от помощ за визи за 

роднини“, посочва тя.

„Много е трудно да си 
адвокат в ерата на Тръмп

Трябва непрекъснато да си в течение 

на всички новости, за да не допуснеш 

грешка, а новостите от администра-

цията на Тръмп са, общо взето, всеки 

ден, така, че моята работа е не само да 

си подготвям делата, да представля-

вам клиенти пред имиграционните или 

в съда, ами и да следя какви са новите 

правила. Дали ще бъде нов закон, нов 

меморандум или нов президентски 

указ, няма значение. Това изисква мно-

го време, много голямо съсредоточава-

не, повече работа на всички в офиса и, 

разбира се, повече обяснения за клиен-

тите, които трябва да са наясно“.

„Аз непрекъснато сверявам часовни-

ка си и с други адвокати и всички сме 

на мнение, че има негласна политика 

тези петиции да бъдат одобрявани все 

по-трудно, да се изпращат писма с иска-

ния за още доказателства. Процентът на 

одобренията е толкова снижен до ми-

нимум, че това носи много тревоги на 

кандидатстващите, много тревоги и за 

нас в офиса. Ние съпреживяваме исто-

риите на всеки“, акцентира Крилчев.

По думите й дела, които

преди това са минавали 
по-лесно

и са завършвали с одобрения за виза, 

зелена карта или други документи, сега 

биват отхвърляни – особено при работ-

ните визи за квалифицирани работници 

или такива с изключителни способно-

сти, както и за инвестиции. Един от най-

пресните примери в кантората Krilchev 

& Associates, PC, e отказ за визата на 

българин, спортист по самбо и ММА. 

“Той e много известен, с редица награ-

ди, включително европейска и световна 

титла, с много висок ранг тук, в листата 

на ММА спорта. И въпреки всичко слу-

чаят не беше одобрен. В минали години 

сме имали клиенти със значително по-

малко изявени успехи, на които са дава-

ли документи. За мен това е нечестно и 

нелогично“, заявява Крилчев.

Тя уверява, че няма разлика дали хо-

рата си подават документите в един или 

друг имиграционен център. „Може да 

се каже, че всички са под ножа по за-

кон, но в практиката винаги има извест-

но профилиране. Всички знаят борбата, 

която Тръмп лично е повел срещу ими-

грантите, които идват от Латинска Аме-

рика“, казва още българката и добавя, 

че одобрява започването на процедура 

по импийчмънт на президента.

Нейният съвет към сънародниците 

ни, които трябва да променят статута 

си и трябва да подават документи във 

връзка с това, е да потърсят адвокат. 

„Просто аз съм свидетел как много хора, 

опитвайки сами да решат нещата, обър-

кват случаите си твърде много и когато 

отидат при адвокат, е много по-трудно 

да се действа. И в живота е така – мно-

го по-трудно е да оправиш нещо, което 

е счупено, отколкото да започнеш нещо 

в началото и да предотвратиш счупва-

нето. А и ако се потърси правна помощ 

от адвокат още в началото, обикновено 

е свързано и с по-малко парични сред-

ства. Да не забравяме, че става дума за

риск с мечтите, близостта 
със семейството,

работата, образованието, статута, бъде-

щето.“

Тактиката на Крилчев е много ин-

тересна - обградила се е само с дами. 

„Смятам, че женският подход и жен-

ската енергия, или „the girl power“, как-

то казваме тук, са много нужни в наша-

та професия, която е по принцип мъжка 

професия. Женският усет допринася за 

качеството на работа. Радваме се, че 

и нашите клиенти виждат и оценяват 

това”, казва тя.

Адвокат Крилчев работи над имиграционно дело

Girl power в офиса на адвокат Крилчев
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US ТЕЛЕГРАФ
Стотици нови случаи на болни 
заради е-цигари за дни

Стотици нови случаи на разболели се от 
електронни цигари в САЩ бяха реги-
стрирани през последните дни. Броят 

на починалите се покачи на 13.
По данни на центровете за контрол и про-

филактика на заболяванията са били потвър-
дени 805 заболявания, свързани с употребата 
на електронни цигари.

Това представлява увеличение с 52 на сто 
спрямо откритите 530 случая преди една седмица.

Заболявания, свързани с вейпинга, са регистрирани в почти всички щати на 
страната.

САЩ и Северна Корея 
подновяват ядрените преговори

Северна Корея и САЩ се договориха да 
възобновят ядрените преговори на ра-
ботно ниво тази седмица, съобщи об-

ществената медия на КНДР.
В съобщението на KCNA се пояснява, че Ва-

шингтон и Пхенян са се съгласили да устано-
вят предварителен контакт на 4 октомври и 
да проведат преговори на работно ниво на 5 
октомври. Не се съобщава къде ще се прове-
дат разговорите.

US армията нанесе удари 
по екстремисти в Африка
Американските сили съобщиха, че са 

ликвидирали десетима екстремисти 
след нападение срещу военна база с 

американски войници в Сомалия.
В отговор на тази атака американското ко-

мандване в Африка нанесе два авиоудара 
срещу терористи от организацията „Аш Ша-
баб”, заяви американската армия.

При ударите са убити десетима терористи 
и е унищожено едно превозно средство.

При атаката на „Аш Шабаб” не са ранени американски войници или техни съ-
юзници.

Мъж скочил от стъкления 
мост над Гранд каньон

Властите издирват тялото на мъж, който е 
прескочил защитната преграда на стък-
ления мост над Гранд каньон и е скочил 

от там.
28-годишният посетител на туристическа-

та атракция в резервата Уалапаи е скочил от 
моста около 16,30 ч. местно време в събота.

Стъкленият мост бе открит през 2007 г. Той 
е с формата на подкова, стърчаща около 21 
метра над каньона на река Колорадо. Табели 
предупреждават туристите, че вертикалното 
падане от моста е между 152 и 243 метра.

Питбул спаси деца 
във Флорида, но загина
В щата Флорида 9-месечният питбул Зюс 

спаси две деца от отровна змия и умря.
Стопанката му Джина Ричардсън раз-

каза, че кучето й изведнъж нападнало нещо 
в двора, докато синовете й играели наблизо. 
Въпреки опита им да се доближат, кучето не 
ги допуснало.

След това кучето се строполило, а под него 
открили коралова змия, която го била ухапа-
ла 4 пъти. Питбулът успял да отхапе главата й, след като бил нахапан, спасявайки 
децата. Ден по-късно кучето починало.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Полицията стреля по 
протестиращи в Хонконг, 
има ранени
Двама души са в критично състояние, 

след като бяха ранени в сблъсъците 
между демонстранти и силите на реда 

в Хонконг.
Единият от тежко пострадалите е студент, 

прострелян в гърдите от полицай. При сблъ-
съците са ранени най-малко 31 души.

Десетки хиляди излязоха по улиците на Хонконг въпреки полицейската забра-
на в деня, в който Пекин отбеляза тържествено 70 г. от основаването на Китай-
ската народна република.

Силни бури убиха двама 
в Централна Европа

Силни бури в части от Централна Евро-
па доведоха днес до смъртта на двама 
души, затрудниха транспорта и причи-

ниха спиране на електроподаването за хиляди 
домакинства.

В словашкия град Нитра, източно от Братис-
лава, паднало дърво уби 14-годишно момче и 
рани няколко негови съученици. Край източ-

ния германски град Витенберг шофьор загина, след като дърво падна върху ав-
томобила му.

Заради вятъра около 30 хиляди домакинства в Чехия останаха без ток, а пад-
нали дървета затрудниха пътуването по шосета и железници. Проблеми имаше 
и в Германия.

Борис Джонсън обеща нови 
предложения по Брекзит
Британският премиер Борис Джонсън 

обеща, че много скоро ще направи нови 
предложения на Брюксел за Брекзит. 

Той обаче не поясни как мисли да уреди спор-
ния въпрос за ирландската граница, който е 
основно препятствие пред постигането на съ-
гласие между Лондон и Брюксел.

„Ще направим едно много добро предло-
жение. Ще го направим официално много скоро”, каза Джонсън 30 дни преди 
планираната дата за Брекзит - 31 октомври.

Мост се срути в Тайван, 
пострадаха над 10 души

Мост се срути в Североизточен Тайван, 
пострадаха най-малко 14 души. Нара-
няванията са вследствие на падането 

му върху риболовни лодки и бензинов тан-
кер, акостирали под него.

По-късно танкерът избухва в пламъци, а 
въздухът се изпълва с гъст черен дим.

Драматични кадри в социалните мрежи по-
казаха момента, в който 140-метровият мост с една арка се срутва в Нанфангао, 
на източния бряг на Тайван, с малко рибарско пристанище.

Загинал и ранени 
след нападение в колеж 
във Финландия
Най-малко един човек е загинал, а 

деветима са ранени след атака с 
меч в колеж, намиращ се в търгов-

ски център във финландския град Куопио. 
Предполагаемият нападател е арестуван и 
също е пострадал.

Сигналът за атаката бил подаден в 12:50 
ч. местно време. Полицията била принуде-
на да стреля по вероятния извършител, за 
да го задържи. По непотвърдена информация той е студент.
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Б
ившият шеф на комисията 
за борба с корупцията Пла-
мен Георгиев подаде оставка 
като прокурор, която се очак-
ва да бъде одобрена без про-

блем от прокурорската колегия на Вис-
шия съдебен съвет. След формалното 
му освобождаване Георгиев ще замине 
като консул във Валенсия. Досега той се 
водеше прокурор в специализираната 
прокуратура, но няма информация дали 
през последните два месеца е работил 
по дела.

Междувременно от външно минис-
терство съобщи, че Георгиев е получил 
одобрението на испанските власти и 
вече няма пречка да замине като консул 
във Валенсия.

В края на юли парламентът освободи 
Георгиев от председателското място в 
антикорупционната комисия, след като 
той подаде оставка заради скандал с им-
отните му сделки.

Първоначално Пламен Георгиев, по 
съвет на премиера Бойко Борисов, из-
лезе в отпуск, а междувременно започ-
на данъчна проверка за евентуално раз-
минаване между доходите и разходите 
му. Тя обаче не установи нарушения. Са-
мият Георгиев тогава обясни, че отдавна 
е бил решил да се оттегли, но чакал само 
да приключат данъчните ревизии, за да 
се види, че е „чист човек”. Наред с това 
проверка на общината в столичния ра-
йон „Слатина” установи

незаконни постройки 
в един от имотите

на Георгиев. Бе наредено премахване на 
навеси, което Георгиев обжалва.

Съгласно решение на ВСС Пламен Ге-
оргиев трябваше да се върне в специа-
лизираната прокуратура със задна дата, 
считано от 1 август, за да не се прекъсва 

юридическият му стаж.
Междувременно правителството го 

назначи за консул във Валенсия, а ре-
шението отново породи скандал, тъй 

като Георгиев се оказа с на-
чално ниво на познания по ис-
пански език. Според автоби-
ографията на бившия шеф на 
антикорупционната комисия 
той владее испански на ниво А2, 
което предполага съвсем базис-
ни знания. По-късно пък Геор-
гиев обяви, че всъщност нивото 
му е B1. Eзиковата школа, изда-
ла сертификата на Георгиев за 
ниво В1, е „Никанор” ООД. През 
2016 г. тази фирма изпълнява 
обществена поръчка за чуждо-
езиково обучение по испански 
език, възложена от КПКОНПИ. 
Договорът с нея е подписан от 
Пламен Георгиев и от главния 
счетоводител на комисията Сне-
жина Стефанова.

Подобни назначения от годи-
ни вбесяват кариерните дипло-

мати, но политическото ръководство на 
външно министерство, поне публично, 
рядко им се противопоставя, припомни 
mediapool.

Пламен Георгиев се отказа 
от прокуратурата, 
за да стане консул
�  Властите в Испания одобриха 

номинацията му за поста във Валенсия

Дневник
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Първият сняг в Калгари 
предизвика над 170 катастрофи

Зимата пристигна в Калгари и предизвика 
много пътно-транспортни произшествия.

По данни на полицията са станали 171 
катастрофи, като само в една от тях са участва-
ли 16 автомобила. Пострадали са общо 13 души. 
Хората са призовани да не използват личните 
си автомобили, ако не е крайно наложително.

На летището в Калгари са отменени десетки 
полети.

Според канадските синоптици в района на Калгари от събота до понеделник 
на обяд ще паднат до 25 см сняг.

Хиляди демонстрираха с Грета 
Тунберг в Монреал

Близо половин милион души преминаха на 
шествие по улиците на Монреал заедно с 
шведската екоактивистка Грета Тунберг в 

рамките на поредната „световна стачка за кли-
мата”.

„Това не само е най-голямата демонстрация 
в историята на Квебек, но и най-голямата де-
монстрация за седмицата по света”, обяви пред 
множеството природозащитникът Франсоа 

Жофроа. Самата Грета Тунберг каза: „Най-малко 500 000 сме. Може да сте горди 
от вас!” Полицията не посочи конкретни числа.

Мъж бе убит на 
улицата в Квебек
Мъж бе открит мъртъв на улица „Наполе-

он” в Квебек. Пристигналите на място 
полицаи констатираха, че смъртта е на-

стъпила от нападение с хладно оръжие. Тялото 
на жертвата е било прободено в областта на гръдния кош.

То е било транспортирано в болница, където смъртта е била констатирана 
официално.

Мъж и жена, които са се намирали на мястото на престъплението, са били за-
държани и разпитани. Те обаче са освободени без обвинение.

Разследването се води от отдела за тежки престъпления.

Втори случай на заболяване 
заради вейп в Канада

Специалисти от министерството на здра-
веопазването на канадската провинция 
Квебек потвърдиха за нов случай на бе-

лодробно заболяване в резултат на употребата 
на вейп.

Това е вече вторият официално потвърден 
случай в Канада. Става дума за 50-годишен мъж 
от Монреал, който е започнал да пуши вейп 
през април, след като се отказал от обикнове-

ните цигари.
На 18 септември стана известно, че в Канада е потвърден първият случай на 

белодробно заболяване заради пушенето на електронни цигари. Заболелият е 
млад човек от град в провинция Онтарио.

Изследват общото между 
фолклора на Канада и България
Серия концерти и образователни май-

сторски класове ще изследват взаимо-
връзките между фолклора на Канада и 

България. Проучването е част от проект за кул-
турен обмен между двете държави.

В рамките на провеждането му трима компо-
зитори - двама от Канада и един от България, 
ще представят общо три нови произведения за 
състава на ансамбъл Силакбо (Silakbo - клари-
нет, цигулка, виолончело, пиано), заедно с глас – сопран, и българска джура гай-
да. Комбинацията от тези инструменти в този вид не е използвана досега в съвре-
менната класическа музика.
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„Anyone here from Haskovo?“ 
Така започва постът на Зла-
тка Павлова в една от фейс-
бук групите на българите 
в САЩ, с който тя моли за 

съдействие да намери роднини на баща 
си. Тя е на 31 години и живее в Сан Диего. 
Работи като маркетинг специалист за со-
циалните медии към местна компания. И 
въпреки че има опит да привлича внима-
нието с постове в мрежата, въобще не е 
очаквала, че някой ще й отговори.

„Баща ми Петър Павлов е от Хасково, 
майка ми Светлана е от Русия“, разказва 
Златка. - Родителите ми са се запознали 
някъде през 1985-1986 г. в България, но 
после са отишли да живеят в Русия, в град 
Омск. Аз съм родена през 1988 г. в Русия“, 
разказва Златка.

Съдбата отвежда нея самата в Щатите 
през 2008 г. Заминава като студентка на 
бригада и после се установява в Сан Ди-
его.

Живяла е за кратко 
и в Чикаго

През 2014-а обаче загубва баща си. 
„Получи инфаркт“, казва с тъга младата 
жена. „Той беше много добър човек. Гот-
веше много добре. Правеше ни мусака 
или таратор, а също и пържолки. Винаги 
имахме лютеница. Като бях малка, ни за-
веде няколко пъти в България, в Хасково, 
и от там помня някои от неговите родни-
ни. Но с годините загубихме връзка с тях“, 
продължава тя. От него са й останали ста-

ри български детски книжки, 
блокчета за оцветяване, касе-
ти с българска музика.

На 27 септември тази годи-
на Златка пуска поста си във фейсбук. 
Групата, която избира, има 17 хил. чле-
нове. Пише на английски, като се изви-
нява за това. „Баща ми Петър Петров Па-
влов е живял в Хасково на ул. „Тутракан” 
14 с чичо си Ангел (мисля, че фамилното 
име е Митев) и неговата леля Нели. Ан-
гел и Нели имаха 2 деца - момчета. Пом-
ня, че едно от техните имена беше Коце 
или Костя. Оженил се за момиче на име 
Иванка (доколкото си спомням, бях мно-
го малка). Баща ми се премества в Русия 
през 1992-а и посещава Хасково някол-
ко пъти след това. Знам и името на баба 

ми - Златка Благоева Ми-
тева“, пише в поста си Зла-
тка и слага стари снимки на 
баща си. Обяснява решени-
ето си да потърси роднини-
те си сега, защото вече се е 
почувствала готова да на-
прави тази стъпка. Имала 
адреса на баща си от него-
ви писма. Казва, че и май-

ка й я е подкрепила да потърси корените 
си. Двете дори

планували да пътуват 
до България

догодина, но Златка решила, че ще е до-
бре да познават някого там предварител-
но.

За много кратко постът на Златка е 
споделен над 50 пъти и събира повече от 
90 коментара. „Не очаквах такава реак-
ция. Много се развълнувах. Всички бяха 
много мили, при все, че писах на англий-
ски. Много хора казаха, че ще питат свои 

близки дали знаят нещо, 
или ще пратят някой на-
право на място да прове-
ри дали моите роднини не 
са на същия адрес“, споде-
ля Златка. 

Постът е публикуван в 
12 часа на обяд калифор-
нийско време. До 10 часа 
вечерта същия ден Златка 
вече има контакти на бра-
товчеда на баща си, както 
и на леля си. Тя казва, че е 
стигнала до тях благодаре-
ние на двама мъже и една 
жена от фейсбук групата 
на българите. Един от мъ-
жете дори отишъл до къ-
щата на леля й и й изпра-
тил снимка на жената. „Не 
сме говорили по телефо-
на още, но ще го направим. 

Писахме си обаче по фейс-
бук“, разкрива Златка. Тя споделя 

още, че не се е почувствала странно да си 
пише с леля си или братовчеда на баща 
си, защото ги познава от детството си, тъй 
като е отсядала на гости при тях.

Освен това Златка

открива, че има 
и по-голям брат

за който не е знаела. „Израснах с мисълта, 
че имам малко семейство, тъй като съм 
едно дете, но сега се радвам да открия, 
че имам брат. Името му е Иван. С него ус-
пях да се чуя за кратко по телефона“, при-
бавя развълнувано Златка. Майка й също 
е осъществила контакт с някои от родни-
ните на починалия си съпруг и е много 
щастлива от това.

„Моята история доказва, че доброто в 
хората съществува. Благодаря на всички, 
които ми писаха и които ми помогнаха. 
Това, което се случи, е невероятно. Моя-
та вяра в доброто се върна. Прегръщам 
всички“, не пропуска да отбележи Златка.

Златка Павлова

Бащата на Златка

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

От Сан Диего до Хасково:
Десетки помогнаха на Златка 
да открие изгубените си роднини
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�  Тя успя да се свърже с близки на баща си за по-малко от 24 часа
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В
иртуално пътуване до Марс, 
безтегловност, полет в капсула, 
3 пъти по-силна гравитация от 
земната и още куп предизви-
кателства преживя 16-годиш-

на българка по време на космически ла-
гер в НАСА. Татяна Иванова от Добрич се 
върна преди месец от обучение в Алаба-
ма, където е била и командир на Между-
народната космическа станция, и част от 
наземния контрол. Сега разказва споме-
ните си и чертае нови мечти, а те стигат 
до това да е първата българка, полетяла 
в Космоса.

Пътуването до Алабама и участието 
й в космическия лагер на НАСА също са 
били една от големите мечти на Таня. А 
осъществяването й е минало през много 
трудности.

Миналата година момичето от Добрич 
е посетило лицензиран космически ла-
гер в Турция. Там спечелила медал. След 
него повярвала, че може, и поискала да 
стане част и от обучението на НАСА. Но 
това не се оказва толкова лесно.

„Трябваше да предам две препоръки. 
Едната ми я написа Лекс Мичъл, който 
беше един от главните в космическия ла-
гер в Турция, и Гергана Райжекова, която 
е координатор на космическия лагер за 
България. Трябваше да напиша три есета,

да направя научен проект
и мишън пач. Когато след 3 месеца полу-
чих резултат, бях резерва. Трябваше да 

се откаже един човек, за да вземат мен... 
И се оказа, че съм се състезавала с 420 
деца“, спомня си момичето.

Но радостната новина все пак идва – 
една сутрин тя получава имейл, че е одо-
брена. “Изпищях... Една година чаках и 
си проверявах. Това беше някакво... въл-
шебство“, споделя тя.

Не след дълго вече пътува към Ала-
бама и скоро е в един от центровете на 
НАСА. Там открива един нов свят – този 
на Космоса. Времето й е напълно заето с 

лекции, симулатори и мисии.
Единият от тях е симулатор, който уп-

ражнява върху тялото 3 пъти по-силна 
гравитация от земната.

„Също така ни изстреляха на 40 м ви-
сочина, за да видим ракетата „Сатурн 5”, 
с която са изстреляли първите трима ас-
тронавти, стъпили на Луната”.

„При първата мисия бях част от на-
земния контрол, бях навигатор, във вто-
рата бях командир на Международната 
космическа станция, трябваше да пра-
вя различни експерименти, да реша-
вам различни проблеми. „Хюстън, имаме 
проблем“, „Готов съм, аз съм командирът“. 
Има няколко фрази, които е задължител-
но да употребяваме”, пресъздава пред 
„Дарик“ времето, прекарано там, Татяна.

Освен мисии, на младите астронавти 
са поставяни и различни задачи. Чрез ре-
зултатите си те се съревновават за Купата 
на командирите.

Трябваше да направим астронавтски 
костюм на една ябълка, като първо из-
мерваме температурата на ябълката. 
След това с възможно най-малко слоеве 
от материали трябваше да направим този 
костюм. Потапят след това ябълката в ми-
нусови температури, след това в много 
високи и измерват радиацията. Според 
това колко са се променили – печелиш 
точки, разказва ученичката.

Виртуалното пътуване 
до Марс

беше доста стресираща мисия. Тя про-
дължи три часа, като аз бях част от еки-
пажа в самата ракета, разказа момичето и 
пред bTV и си спомни: „Първо, трябваше 
да бъда в една капсула, излетяхме, а след 
това бяхме в безтегловна среда. След 
това стъпихме на Марс, където имаше 
треньори, които създаваха паникьосва-
ща среда. Трябваше да падна, да си счупя 
крака и да видя как останалите от екипа 
ще действат”, разказа още Татяна.

Тя не крие, че се надява един ден да 
стане астронавт. Затова е начертала дъ-
лъг и труден път от мечти за осъществя-
ване. Една от тях е полет до Марс през 
2033 г.!

От Добрич през НАСА до Марс: 
Ще стане ли Таня астронавт?
�  16-годишното момиче мечтае да е първата българка в Космоса

През първата мисия бях част от 
наземния контрол, бях навига-
тор, във втората бях командир 
на Международната космическа 
станция, трябваше да правя раз-
лични експерименти, да реша-
вам различни проблеми.

Татяна Иванова:

Татяна Иванова

Обучението в НАСА

Facebook

кадри: Bulgaria ON Air
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Да публикуват твои модели в 
модната Библия Vogue си е го-
лям комплимент за всеки ди-
зайнер по света. Да си на 22 
години обаче и да идваш от 

България, и да те допуснат в лъскавия 
свят на световния моден законодател, 
си е огромен успех. Елизабет Кайн не се 
плаши от жестоката конкуренция в мод-
ната джунгла. Даже вече облича британ-
ски и световни звезди. Облекла с марка-
та Liza Kain може да се видят на светски 
партита, в реклами, на обложки на албу-
ми, на страниците на списания. „Обичам 
работата си и нямам време да се замис-
лям колко жесток и пълен с интриги е 
модният свят“, коментира с усмивка мла-
дата българка. Тя разчита на своята кре-
ативност, интелигентност и на доброто 
си образование, което й помага да тръг-
не по верния път.

Нещо в модата й много напомня за 
Алиса, героинята на Луис Карол. „Позна-
хте, много обичам Алиса и нейния свят –

цветен, хаотичен, 
приказен,

казва Лиза. Подобно на Алиса, Лиза се 
оглежда с любопитство в огледалото на 
собственото си „Аз“ като млад творец. 
„За мен е важна не толкова моята исто-
рия, колкото историите, които разказват 
моите дрехи. Те са моят начин да се из-
разявам, а най-голяма радост ми доста-
вя да видя как други жени също се изра-
зяват чрез тях“, казва Лиза.

Родена е в София и подчертава, че е 
стопроцентова българка, а чуждата фа-
милия идва от английска връзка по ба-
щина линия. Като дете минава през за-
дължителния етап да шие рокли за 
куклите и за себе си. Обожава също да 
рисува приказни сюжети върху дланите 
си, прави го непрекъснато, с което поч-
ти шокира учителите си. Още от IV клас 
Лиза си набелязва, че трябва да учи в 
Софийската математическа гимназия. 
„Тя ми даде страшно много, защото една 
дреха не е само продукт на естетиката, 
но и на конструкцията, на инженерно-
то мислене. И в дизайна подходът е ба-

зиран не само на креативността, но и на 
логиката, и това ми даде СМГ“, споделя 
Лиза.

Тя решава, че ще следва икономика 
във Великобритания. Когато започва да 
пише мотивационното си писмо за кан-

дидатстване, установява, че няма как-
во да посочи като мотиви. Тогава реша-
ва да последва голямата си 
страст – да учи моден ди-
зайн. По време на XII клас 
за кратък период от вре-
ме успява да се подготви 
за артистичното си 
портфолио с 
препода-

вателката Катя Фотева. „Тя беше изклю-
чителен ментор. Научи ме на техники и 
похвати при рисуването и ми показа и 
начина, по който да ги прилагам“, споде-
ля младата дама.

Тя завършва 
London College of Fashion

част от Университета по изкуствата. За-
писва се в технологичния профил, къде-
то се изучава как се конструира дреха. 
Запознава се и с последните изобре-
тения на високите технологии като 3D 
принтери и лазери и как намират прило-
жение в изработката на дрехи. В модата 
с 3D принтери могат лесно да се правят 
уникални елементи от облеклото, а с ла-
зерите – да се изрязват прецизно крой-
ките. Така може да се елиминират до го-
ляма степен отпадъците при кроенето, 
като се изчисли предварително колко 
точно плат и други материали са необ-
ходими. В световен мащаб има такова 
екотечение за максимално безотпадъч-
но използване на платовете – zero waist, 
или нулеви отпадъци.

За моделите си Лиза рисува скици 
– първо на ръка, после, още от първи 
курс в университета, минава на дигитал-
ни рисунки на таблета си. „Има такъв до-
бър софтуер за тази цел, че не можеш да 
различиш кое е правено на ръка и кое – 
на таблет“, коментира Лиза.

Още след първата година в универ-
ситета амбициозната българка печели 
състезание и се класира да представля-
ва университета си в Шанхай. Концепци-
ята на състезанието е симбиоза между 
западната и източната култури.

Моделите й са авангардни и екстрава-
гантни, със сложни композиции и кон-

струкции, но са носими. Марката Liza 
Kain e за жените, които искат да 

се открояват във всякаква сре-
да – на официални съби-

тия и във всекидне-
вието. „Моят тип 
жена е освобо-

дената, 
която не се 

страхува да бъде 
жена, и едновременно с 

това да бъде силна“, казва Лиза.
С тоалетите си доказва, че една 

жена, облечена в розово, може да из-
разява сила и борбеност. Първата й ко-
лекция, създадена още в университета, 

е с елементи и препратки към жената 
от Ориента от края на XIX и началото 
на XX век, гледана през очите на Запа-
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БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

Не ми тежеше целият този 
труд, защото обичам работата 
си.“

Елизабет Кайн: 

Лиза в огледалния 
свят на Vogue
�  22-годишната българка Елизабет Кайн вече облича звезди

Момичетата от британския дует Bloom Twins са на сцената в тоалети на Лиза Кайн.

Уникалното 
палто, спечелило 
адмирациите 
на модните 
корифеи 
от Vogue.
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да. Тя е изкусителка – силна и женствена 

и същевременно фатална.

С тази колекция Лиза е участвала в де-

филето на годината -

Седмицата на модата 
в Лондон

Там е традиция да се организира мод-

но шоу и за младите завършващи ди-

зайнери от университетите. Лиза Кайн 

е сред десетте избраници на випуска си, 

след жестока борба между всички сту-

денти, която започва още от 3-ата годи-

на на следването. Тази година идеята е 

била да се използват новите техноло-

гии по време на ревюто, и то е излъчено 

на живо в 360 градуса – похват, който за 

пръв път се използва на модно шоу.

След като Лиза Кайн представя на 

Седмицата на модата колекцията си, ин-

спирирана от ориенталската жена, с нея 

се свързват от лондонски шоурум, пред-

ставящ млади таланти. Канят я да пре-

достави колекцията си, която те излагат 

в шоурума, и за да могат да използват 

моделите й за фотосесии за списания, 

реклами. Понякога те приятно я изне-

надват, като тя вижда своите модели на 

страниците на списания, в реклами, на 

корици на музикални албуми. Така се 

получава и с Vogue.

„През декември миналата година ви-

дях, че стилистите са ме тагнали в инста-

грам. Бях шокирана направо. Оказа се, 

че са избрали мои модели да снимат фо-

тосесия, която после е била качена във 

фотографската част на Vogue, и то точно 

на рождения ми ден – 9 октомври“, спо-

деля Лиза. За страниците на италиан-

ския Vogue издателите избират уникал-

но нейно палто, богато на детайли и със 

сложна конструкция. „Цялата ми колек-

ция представляваше една метаморфо-

за на жената, олицетворена като цвете, 

и тъй като палтото беше последният мо-

дел, в него вложих елемента разцъфва-

не“, обяснява дизайнерката.

Култовото палто, привлякло погледи-

те на модните корифеи от Vogue, е

плод на няколкомесечен 
къртовски труд

Състои се от над 600 елемента. Пър-

воначално Лиза прави дигитална рисун-

ка, после 3D визуализация. За да прове-

ри как ще стои, изработва протопип от 

хартия. Като изпринтва елементите и ги 

сглобява, се получава едно голямо ори-

гами. После прави мини модел от тек-

стил върху бебешки манекен.

Палтото изработва основно от памуч-

ни двустранни материи с преливащи то-

нове и мрежи за подсилване на някои 

елементи, а също и конструкция, по-

добна на олекотен кринолин, за да ги 

държи. За всеки детайл изпринтва хар-

тиена кройка. Само кроенето на всички-

те 600 елемента от плат в оригиналната 

големина й отнема седмица. За да не се 

обърка при монтирането, пише предва-

рително инструкции и номерира всяко 

парче, а после сглобява всичко буквал-

но като пъзел. В палтото има нюанси на 

розовото. „Както споменах, в розовото 

виждам и агресия. Исках да създам този 

парадокс – „аз съм женствена и не ме е 

страх да го покажа, но съм и силна“. Уни-

калното палто става хит и е посрещнато 

с фурор в модните среди, защото показ-

ва безграничните възможности на един 

многообещаващ млад талант. „Може да 

се носи и във всекидневието, но е доста 

тежичко. Затова пък за снимки става без 

проблем“, смее се Лиза.

„Не ми тежеше целият този труд, за-

щото обичам работата си – споделя тя. - 

Може би това е част от начина, по който 

мисли моето поколение. Парите за нас 

не са най-важното нещо. На първо мяс-

то е важно да се чувстваш пълноценен, 

ползотворен, продуктивен и

да работиш това, 
което ти харесва

Да, искам да имам голям бизнес, кой-

то да се развива и да бъде успешен, но 

за мен най-важно е по този път да не за-

губя себе си.“

Лиза Кайн е особено популярна сред 

младите екстравагантни хора, а вече 

и сред много звезди - певицата Ауро-

ра, британския дует Bloom Twins. На 25 

септември излезе новата песен „To Be 

Loved” на Aurora, която сравняват с Лана 

дел Рей и Бьорк. Във видеото, което още 

първия ден имаше над 20 хиляди пъти 

гледане в YouTube, изпълнителката е в 

тоалет с марката „Liza Kain”. Същия ден 

беше и премиерата на новия сингъл на 

певеца Jamie Hannah - протеже на ле-

гендарния Бой Джордж, за чието видео 

Лиза е изработила специален тоалет. С 

нейна дреха се снима за албума си ан-

глийската певица Айви Мае, нейна рок-

ля облича на шоуто си британската тв 

водеща Моника Ли.

Представянето на новата й колекция 

беше на модно шоу в Благоевград. Пред-

стои дрехите да бъдат показани и в Лон-

дон.

Елизабет не е от българите, които, 

като заминат за Лондон, забравят да се 

върнат. Подобно на много хора от свое-

то поколение, живее като космополит. 

Прекарва времето си между двете сто-

лици в съотношение 50/50. „Обичам 

уюта, да съм си у дома, при родителите, 

баба и дядо - споделя тя. - Двата града 

са като две различни планети, пазарът е 

много различен. Тук

получавам спокойствието 
и уюта

в същото време не губя онзи интензитет, 

който ми дава уникалният мултикулту-

рен Лондон. Няма по-креативно и ино-

вативно място за мода от британската 

столица, която те стимулира да свалиш 

бариерите в себе си“, казва младата ди-

зайнерка.

С тоалетите си доказва, че една 
жена, облечена в розово, може да 
изразява сила и борбеност

Британската певица Айви Мае се снима за обложката на албума си в тоалет на Лиза Кайн.Колекцията на Лиза Кайн на Седмицата на модата в Лондон привлича модни специалисти от шоурума.

Тв водещата Моника Ли в рокля на Лиза Кайн.

Тоалетът на Лиза Кайн, с който Аурора се снима в 
новия си клип „To Be Loved”.

Екстравагантните модели с марка Liza Kain печелят 
все повече почитатели сред младите хора.
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З
дравей, Ангеле! В последно вре-
ме се наблюдават драстич-
ни промени на стоковия пазар, 
доста зачестени амплитуди 
нагоре и надолу, което ме при-

теснява, защото ми остават само ня-
колко години до пенсиониране, а имам 
събрана една сравнително добра сума в 
моя пенсионен акаунт, на който много 
разчитам за бъдещи доходи. Какви про-
мени са необходими да бъдат направе-
ни, когато има такива периоди на пе-
риодични дълбоки спадове на пазара?

Здравейте и от мен, благодаря за въ-
просa. Определено това е тема, интерес-
на за всички, които са инвестирали на 
стоковата борса дали чрез пенсионен 
акаунт или чрез друг вид инвестиция. 
Тук обаче трябва да направим разлика-
та между двата подхода спрямо инвес-
тиционната стратегия и хоризонта на 
инвестирането, които имаме пред нас 
самите за дадената инвестиция.

В този ред на мисли подходът при 
пенсионния акаунт би бил тотално раз-
личен от подхода при един инвестицио-
нен акаунт, който има за цел сравни-
телно бърза печалба и ликвидиране на 
инвестиционния актив (фонд, акции, об-
лигации) при потенциален растеж.

Когато има драстични 
спадове

и покачване на пазарите, при пенси-
онния акаунт това не е толкова фатал-
но или притесняващо, защото парите в 
този акаунт са предназначени да бъдат 
използвани в малки порции всеки месец 
за десет, петнадесет или двадесет годи-

ни напред. Най-важното в пенсионната 
стратегия, независимо от моментното 
състояние на пазара, е да имаме повече 
фондове, изградени от акции, и по-мал-
ко фондове, изградени от облигации, за 
да можем да победим инфлацията в те-
чение на годините по време на пенси-
ониране.

Ако говорим за инвестиционен фонд 
с цел краткосрочна печалба, гледната 
точка се променя драстично. Тук вече 

става въпрос за спекулиране и при тази 
стратегия нашата задача е да дебнем за 
скокове на пазара и да обираме печал-
бата.

При която и да е ситуация, дали сме в 
пенсионен акаунт или в инвестиционен 
акаунт, не е много добра идея да правим 
фундаментални промени при спадове-
те на пазара. Правилната стъпка да на-
малим евентуален риск е да променя-
ме позиции в момент на растеж, защото 

така можем да реализираме и да запа-
зим определени печалби.

Промени при спад 
биха били пагубни

защото сме закупили акции или фон-
дове с акции и облигации на по-висока 
цена и сега продаваме при преразпре-
делението на по-ниска цена, тоест ин-
касираме загуба, която няма никога да 
наваксаме, след като продаваме актив 
позициониран по-агресивно и се местим 
в по-консервативен такъв. При втория в 
дългосрочен план ще имаме потенциал-
но по-малък растеж и следователно по-
малка протекция от инфлацията.

Като обобщение на казаното дотук 
спадовете са най-лошото време за про-
мени и преразпределения. Важното е да 
се следва стратегия и да се помни, че ще 
има добри и лоши времена, за да можем 
емоционално да се предпазим от еуфо-
рия и от тревога, когато тези циклични 
промени настъпят.

Надявам се информацията, която ви 
представих днес, да ви бъде полезна и 
ако е така, моля споделете я с хора, кои-
то мислите, че ще се възползват по най-
добрия начин от нея.

Това е от мен за днес. Ако и вие има-
те въпроси или се интересувате от 
различните аспекти на финансова-
та част от живота, можете да си за-
пазите час за консултация на директ-
ния ми телефон (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, 
с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!:)

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-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 да правя с моя 
пенсионен фонд при 
спадове на пазара
�  Въпроси и отговори от изминалата седмица
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С
татистиката за пазара на не-
движимите имоти в Чикак-
ския район се оказва една 
доста интересна тема за чи-
тателите на вестника. Имен-

но поради тази причина продължавам 
да ви давам информация за това как се 
променят цените с времето към днешна 
дата. Искам да отбележа, че това е само 
една малка статистическа извадка, така 
че ако някой от вас има конкретно за-
питване за нещо, свързано в ценовата 
или пазарната сфера като цяло, не се ко-
лебайте да ме потърсите! 

В днешните 4-ри графики ще ви пре-
доставя информация за друго предгра-
дие на Чикаго, а именно Найлс. Това 
предградие е обособено от две т.нар. 
съб-предградия.

Мейн и Найлс
То директно граничи със североза-

падната част на Чикаго. Последното 
преброяване от 2016 г. сочи, че има на-
селение от 29 617 души.

Всички тези графики се отнасят за 
един и същи район - именно този, попа-

дащ в пощенски код 60648. Разделени са 
в 4 основни категории:

1. къщи (single family homes);
2. Долепено строителство (това е ком-

бинация от всички видове архитектурни 
жилищни сгради, които делят стена със 
съседа си - Townhomes, Condos, Coach 
homes (Villas), Duplex, etc.)

3. Townhomes (т.нар. градски къщи, 
които видимо изглеждат на къщи, но са 

долепени една до друга)
4. Condos (апартамен-

ти)
Всичките 4-ри са:
- без ограничение на 

цената (any price),
- за двата типа - старо и 

ново строителство (new 
and old construction),

- покриващ трите ос-
новни видове продажби 
(Traditional, Foreclosure 
and Short Sales),

- във всеки размер и 
брой стаи (any home size 

and room count)
Ще сравня Найлс с целия MRED район 

(area), за да може да добиете повече яс-
нота как то може да бъде отличавано и 
сравнявано с общите цени на продаж-
би за всички предградия в района, взети 
заедно. Това е много важно, особено за 
тези от вас, които се замислят да прода-
дат жилището си в скоро време.

Ако някой от вас е любопитен да нау-
чи за съвсем друга информация, свърза-
на с конкретен географски район, моля, 
не се притеснявайте да ме потърсете 
на директния ми номер и ще ви предос-
тавя нужната за вас информация без 
никакви задължения от ваша страна!

Като агент на недвижими имоти аз 
не само помагам на своите клиенти със 
закупуване, продажба и отдаване под 
наем, но и се стремя непрестанно да 
ги уведомявам относно всеки възможен 
аспект, който би повлиял на тяхната 
дългосрочна инвестиция, която всъщ-
ност за повечето хора е най-важната 
и най-голямата, която те са направили 
или ще направят в живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въоб-
ще с всичко, свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме по-
търсите, а за мен ще е удоволствие да 
мога да помогна. Моят директен номер 
е: 773-827-7827, или ми пишете на емаил: 
gergana.todorova@bairdwarner.com.

Консултацията е винаги безплатна и 
не ви ангажира по никакъв начин.

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

Графика № 1 показва средна продажна цена на къщи (single family homes)

Графика № 3 показва средна продажна цена на къща от градски тип (Townhome) Графика № 4 показва средна продажна цена на апартаменти (condos)

Графика № 2 показва средна продажна цена на долепено строителство (Attached):

- Ако през януа-
ри 2016-а в Най-
лс една къща 
се е продавала 
за $279 000, то 
същата такава 
се е продала 
през среда-
та на 2019-а за 
$322 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
една къща се 
е продавала 
за $205 000, то 
същата такава 
се е продала 
през среда-
та на 2019-а за 
$243 000.

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Найлс една та-
кава къща се 
е продавала 
за $198 000, то 
същата такава 
се е продала 
през среда-
та на 2019-а за 
$234 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продава-
ла за $175 000, 
то същата така-
ва се е прода-
ла през среда-
та на 2019-а за 
$205 000.

- Ако през януа-
ри 2016-а в Най-
лс апартаменти 
са се продава-
ли за $155 000, 
то същите са 
се продавали 
през среда-
та на 2019-а за 
$179 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продавал 
за $177 000, то 
същият имот 
се е продал 
през среда-
та на 2019-а за 
$200 000.

- Ако през яну-
ари 2016-а 
в Найлс се е 
продавал та-
къв имот за 
$175 000, то съ-
щият се е про-
дал през среда-
та на 2019-а за 
$207 000.

- За целия 
MRED район, 
ако през яну-
ари 2016-а се 
е продавал за 
$176 000, то съ-
щият се е про-
дал през среда-
та на 2019-а за 
$202 000.

Какъв е пазарът на 
недвижимите имоти?

Найлс и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: къщи
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 26 септември 2019 г.

Найлс и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: къща от градски тип
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 26 септември 2019 г.

Найлс и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: апартаменти
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 26 септември 2019 г.

Найлс и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: долепено строителство
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 26 септември 2019 г.

Cредна цена на продадените имоти

Cредна цена на продадените имоти Cредна цена на продадените имоти

Cредна цена на продадените имоти

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Найлс

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Найлс

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Найлс

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Найлс

�  В този брой - Найлс (Niles, IL)
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Н
а 19 септември представи-
тели на българската държа-
ва и на провинция Квебек в 
Канада подписаха споразу-
мение за социална сигур-

ност. Това стана по време на официална 
церемония в Националната асамблея на 
провинция Квебек.

От канадска страна споразумението 
бе подписано от министъра на между-
народните отношения и франкофония-
та на Квебек Надин Жиро, а от българ-
ска - от извънредния и пълномощен 
посланик на Република България в Ка-
нада Светлана Стойчева–Етрополски. На 
страницата на българското посолство 
в Канада е обяснено, че „разпоредбите 
му ще позволят на работилите или ра-
ботещи български граждани в Квебек, 
на които предстои пенсиониране, да се 
възползват от осигурителни права като

запазване на придобитите 
пенсионни права

на територията на едната държава и по-
лучаване на правото да упражняват тези 
права на територията на другата държа-
ва”.

„Освен че гарантира социалните пра-
ва на гражданите, споразумението оси-
гурява здрава основа за изграждане на 
силни бизнес връзки и стимулиране на 
инвестициите“, посочва посланик Стой-
чева-Етрополски. Надин Жиро отбеляз-
ва, че постигнатите договорености са 
от съществена важност и за двете стра-
ни, което би допринесло за развитието 
на приятелските отношения между Бъл-

гария и Квебек и за задълбочаване на 
двустранните търговско-икономически 
връзки“, казва Стойчева–Етрополски.

Канада и България имат 
подписан предишен 
договор за пенсиите 

и за признаване на стажа от двете стра-
ни, но той не важи за провинция Квебек 
поради различия в административното 
устройство на тази територия. Споразу-
мението е от 5 октомври 2012 г., подпи-
сано е в Отава и се нарича спогодба за 
социална сигурност.

Приета е и Административна спогод-
ба за прилагане на този договор (в сила 
от 1 март 2014 г.). Министър на труда и 
социалната политика в България тога-
ва е Тотю Младенов, назначен от 41-ото 
Народно събрание. Спогодбата защита-

ва пенсионните права на българските 
граждани в Канада. Тя автоматично от-
меня лимита от 10 години трудов стаж за 
получаване на пенсията за старост при 
навършени 65 години. Въвежда се обаче 
изискване съответният човек да е живял 
минимум 20 години в Канада, за да може 
да получи пенсията си от Канада в дру-
га държава. С този договор се уреждат 
правата на близо 50 000 българи, живе-
ещи в Канада.

Както BG VOICE писа, по силата на пър-
вото споразумение за пенсиите с Кана-
да през 2015 г. 72 канадски пенсии са из-
платените по сметки в България, като 69 
от тях са отпуснати, без дори да се при-
лага спогодбата. По данни на НОИ за 
2015-а по банкови сметки в Канада пък 
са изплатени 12 български пенсии.

С подобни договори за взаимно при-

знаване на стажа хора с дълъг стаж и у 
нас, и в Канада

могат да получат 
две пенсии

- българска и канадска. В момента 
пенсионерите в Канада получават за 
стаж средно по 783.80 канадски долара 
на месец. Максимумът е 1,154.58 далара 
на месец. Разрешено е ранно пенсиони-
ране между 60 и 65-годишна възраст, но 
за всеки недостигащ месец пенсията се 
намалява с 0.6%. Възможно е да се взи-
ма увеличена пенсия, ако пенсионира-
нето се отложи след 65-годишна въз-
раст. Отделно пенсионерите получават 
добавка за възраст в зависимост колко 
години са пребивавали в страната. Мак-
симумът за тези пенсии е 607.46 канад-
ски долара.

Ще признават работния 
стаж от България в Квебек

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�  Канадската провинция и България сключиха спогодба за социално осигуряване

 Момент от подписването на спогодбата за пенсиите между България и провинция Квебек

 сн.: Българското посолство в Канада
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ИВАН 
БРЕГОВ

В правосъдието 
България е още 
в 90-те години

 блог

В близкия месец предстои публикуването на поредния доклад 
на Европейската комисия относно състоянието на българското 
правосъдие. Механизмът за наблюдение е въведен през декем-
ври 2006 г. като инструмент за въздействие и продължаване ра-
ботата на страната в отстраняване на несъвършенствата на съда 
и прокуратурата, борбата с корупцията и организираната прес-
тъпност. За 12 години реално приложение се променят както ин-
дикаторите, така и политическият тон, и от стимул за промяна в 
началото, този инструмент се превръща в бюрократична досада 
без реално въздействие.

Към настоящия момент и чиновниците в Брюксел, и обществе-
ността в България са наясно, че това не може да продължава по-
вече и вероятно ще се стигне до отмяната му, но не защото нещо 
реално е свършено и постигнато. Участниците в този процес са в 
състояние на взаимна умора.

От една страна, българските институции, доминирани от упра-
влението на ГЕРБ, с постоянни трикове съумяват да заобикалят 
изпълнението на препоръките. От друга страна, европейските 
институции, доминирани от партньорите на ГЕРБ - Европейската 
народна партия, преминават към това да измислят все по-делика-
тен изказ, за да представят голямото нищо неслучване за време-
нен напредък, продължаващ напредък, въобще напредък в тъп-
ченето на едно място.

В очакване на един от вероятно последните доклади, през из-
миналата седмица министърът на правосъдието Данаил Кирилов 
подписва пред посланиците на държавите - членки на ЕС, писмо 
до Европейската комисия за демокрация чрез право (Венeциан-
ската комисия), в което иска становище и препоръки във връзка с 
въвеждане на ефективен механизъм за разследване срещу глав-
ния прокурор и председателите на Върховния административен 
съд и Върховния касационен съд. Така хем показва на Брюксел, че 
нещо пак се прави, хем продължава нищо да не се прави.

Ходът е стратегически важен, защото на 1 октомври изтече и 
индикативният срок България да отчете действия по изпълнение 
на осъдителното решение на Европейския съд по правата на чо-
века по делото Колеви срещу България. Именно с това дело изли-
зат наяве безконтролната власт на главния прокурор и липсата на 
каквато и да е възможност той да бъде разследван, отстраняван и 
наказан при съмнение за извършено престъпление.

Общо взето, с един ход управляващите за пореден път отстрел-
ват два заека. Накратко, Кирилов пита по нещо вече всеизвестно:

- Още през юни тази година от Съвета на Европа излязоха с офи-
циална позиция, че не подкрепят предложения от Кирилов мо-
дел под общ знаменател да бъдат поставяни главният прокурор и 
председателите на върховните съдилища

- От 20 години насам Комисията за демокрация чрез право на 
Съвета на Европа е представила 10 становища с подробни и кон-
кретни указания какво следва да се направи по отношения на 
главния прокурор, организацията и отчетността на прокуратура-
та и укрепване независимостта на съда. На сайта на Министер-
ството на правосъдието тези препоръки стоят в резюмиран вид. 
Могат да бъдат прочетени, осмислени и да се премине към дейст-
вие, ако има политическа воля. Въпросът не е на умение, а на же-
лание...

Накратко, за прокуратурата според Венецианската комисия 
трябва да се направи следното, ако искаме да вървим в някак-
ва посока. Венецианската комисия предлага да бъдат въведени 
ефективни механизми за отчетност на главния прокурор поради 
факта, че основанията за отстраняването му са трудно изпълни-
ми...

Та Венецианската комисия отдавна е казала какво и как. За про-
мените в конституцията през 2015 г. също Цецка Цачева пита, по-
лучава становище и не изпълнява препоръките. Тогава поискано-
то от ДПС и Георги Първанов се оказва по-силно от комисията за 
ГЕРБ. А може би и ГЕРБ това искат, а вече 10 години и това правят.

Иначе 30 години няма да ни стигнат да имаме държава, изгра-
дена на базата на правила. А където върховенството на правото 
отстъпва, мутризмът настъпва като форма на управление. В пра-
восъдието сме още в 90-те години.
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 казана дума

„Управлението е демокрация, а не 
прокуроркрация“

Политологът Евгений Дайнов развива 
тезата, че се прави опит за прехвърляне 

на цялата власт на главния прокурор

„Възрастта и килограмите на 
манекенките тръгнаха нагоре“

Бившата 5-та в света по красота 
Жени Калканджиева коментира 

новите модни тенденции

 „Интелигентният 
човек знае какво 
не знае, докато 
простият не“

Звездата на 
естрадата Васил 

Найденов в размисли 
за развитието на 

музикантите

“Ако не беше Борисов, Цветанов и сега щеше 
да мести гирички във физкултурен салон“

Бившият главен прокурор Никола Филчев 
коментира раздора между Борисов и Цветанов

 „Всяка една позиция под 
първото място за мен няма 
значение. Дали съм втора 
или десета, няма никакво 
значение“

Най-добрата българска 
състезателка по висок скок 

Мирела Демирева коментира 
загубата си на световното 

първенство
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КАТРИН ТРИОМФ
Франс прес

С
тени от пясък в Манхатън и 
Бруклин, дюни, издигащи се 
над изложените на най-голям 
риск от наводнения плажове, 
мащабни проекти в проучва-

телна фаза - Ню Йорк иска да бъде модел 
в превантивните мерки срещу покачва-
нето на морското равнище, но работите в 
тази насока напредват бавно и цената се 
очертава да е астрономическа.

След урагана Санди на 29 октомври 2012 
г., отнел живота на 44 души, причинил щети 
за 19 милиарда долара и парализирал дни 
наред американската икономическа столи-
ца, нюйоркчани вече не се съмняват в кли-
матичните промени.

В един град, който е толкова гъстонасе-
лен, че никой не си и помисля да напусне 
крайбрежните квартали, изложени на най-
голям риск от наводнение, общината е от-
дала приоритет на укрепването на 850-те 
километрови крайбрежни зони. Тя обяви 
серия от мерки, за

да се защити от водата
която до 2100 г. би могла да се покачи с 
1,80 м, както и от очертаващите се повта-
рящи се бури.

На югоизток, на полуостров Рокауейс, 
близо до летище „Кенеди”, и на юг, в Статън 
айланд, двата района, които бяха най-теж-
ко засегнати от Санди, бяха издигнати 15 км 
дюни, милиони тонове пясък бяха изсипа-
ни, за да се укрепят плажовете на Рокауейс 
и Кони айланд в Бруклин.

Няколко милиарда долара бяха вложени 
за защита на електропреносната мрежа и 
метрото, необходими за движението на 8,5-
те милиона нюйоркчани.

Стени, направени от контейнери с пя-
сък, специално проектирани срещу навод-
нения, се появиха в няколко квартала, по-
специално в Бруклин и в Манхатън, близо 
до Уолстрийт - временна мярка за защита за 
пет години в очакване на по-трайни укре-
пления, които да предпазят историческия и 
финансов център на Ню Йорк.

Според официалните прогнози 37% от 
сградите във финансовия квартал на Ман-
хатън

ще бъдат изложени 
на буреносни вълни

до 2050 г. и 20% от улиците рискуват да 
бъдат ежедневно наводнявани до 2100 г.

Работата по най-амбициозните планове 
все още не е започнала. Кметството трябва 
да започне през 2020 г. тригодишни стро-
ителни дейности за издигане на по-голяма 
височина на големия парк покрай Ийст ри-
вър в Южен Манхатън.

Кметът демократ Бил де Блазио предста-
ви през март проект за защита на финансо-
вия квартал на Манхатън, където са съсре-
доточени 10% от работните места в града. 
Зоната ще бъде защитена от ивица земя, 
която ще позволи да се спечелят 150 м земя 
от Ийст Ривър и да се „абсорбира енергия-
та на евентуална буря”, обяснява Стив Коен, 
експерт по екологичната политика в Инсти-
тута за земята към Колумбийския универ-
ситет.

Но тези работи ще отнемат години, ще 
струват до 10 милиарда долара и финанси-
рането е несигурно.

Освен тези проекти, касаещи отделни 
квартали, инженерният корпус към амери-
канската армия проучва планове за терито-
рията на цял Ню Йорк.

Сред проектите, които трябва да бъдат 
доизпипани до 2020 г. и чиято стойност ва-
рира от 15 до 120 милиарда долара, най-
скъпият - и най-невероятен - предвижда

система от подводни 
бариери

в естуара на Ню Йорк. Този план ще пре-
дотврати с 92% рисковете от наводнения, 
но може да задуши екосистемата.

В другата крайност, за сумата от 15 мили-
арда долара, стои един по-класически про-
ект за крайбрежни диги и бариери, които 

намаляват риска от наводнение само с 25%.
Решението ще бъде взето, като се отчете 

и мнението на градските власти, и на граж-
даните, но едно нещо е сигурно: работата 
по тези планове се очертава да е продъл-
жителна, а глобалната сума от 20 милиарда 
долара, която беше първоначално обяве-
на, вече е само частица от цялата сума спо-
ред общината. Което кара някои нюйорк-
чани да се притесняват.

„Седем години след Санди все още го-
ворим за чували с пясък като основно 
средство за защита срещу големите бури. 
Трябва да се събудим, преди да стане пре-
калено късно”, казва Джъстин Бренън, об-
щински избраник от най-изложените на 
риск квартали на Бруклин и председател 
на общинска комисия, отговаряща за под-
готовката на града за справяне с последи-
ците от климатичните промени.

„Има огромна пропаст между това, кое-
то Ню Йорк можа да направи, и това, кое-
то трябваше да е направено”, подчертава 
също Роланд Луис, председател на непра-
вителствената организация „Уотърфронт 
алаянс”, която действа активно по всички 
проблеми, свързани с нюйоркското край-
брежие. „Ние сме един от големите градо-
ве в света, ние сме много богати и при все 
това

не сме способни 
да се защитаваме

пред новата климатична действител-
ност”, допълва той.

Подобно на много представители на 
местната власт, Луис изразява съжаление 
от крещящата липса на съдействие от стра-
на на федералните власти - правителството 
на Доналд Тръмп, скептично към климатич-
ните промени, не само че не помага финан-
сово на града, но „действа активно в обра-
тната посока”, казва Луис. Той посочва като 
пример решението на правителството да 
премахне по-специално някои закони, це-
лящи намаляването на американските еми-
сии на парникови газове.

Въпреки всички препятствия и рискът 
градът да бъде връхлетян от нов ураган, 
преди да бъдат завършени всички укре-
пителни съоръжения, Стив Коен от Колум-
бийския университет остава оптимист. „Раз-
бира се, хората биха искали проектите да 
напредват по-бързо”, допълва той. „Но оно-
ва, което може да им прилича на протакане, 
е всъщност анализиране и планиране. По-
добре е да направим нещата както трябва, 
вместо да допуснем грешки”, казва той.

�  Цената на мащабните проекти 
срещу покачването на водата 
ще е астрономическа

Битката на Ню Йорк 
срещу бурите и вълните

Стени, направени от контей-
нери с пясък, специално проек-
тирани срещу наводнения, се 
появиха в няколко квартала, по-
специално в Бруклин и в Манха-
тън, близо до Уолстрийт
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И
мперията на Ел Чапо, изгра-
дена от кръвожадни убийци 
и наркотрафиканти, оста-
на без още един от прочу-
тите си членове. След като 

мексиканският наркобос и свиреп уби-
ец бе осъден на доживотен затвор през 
лятото в Ню Йорк, преди дни дойде но-
вината, че „гангстерската Ким Кардаши-
ян”, топ убийцата на Ел Чапо, е намере-
на мъртва.

Тя беше лидер на престъпната мекси-
канска банда „Лос Антракс”, която беше 
част от картела на Ел Чапо „Синалоа“. 
Години наред „Лос Антракс“ извършва-
ше убийства, отвличаше хора и трупаше 
милиони от трафика на наркотици, кои-
то изнасяше за Америка. Под ръковод-
ството на Ел Чапо бандата се превърна в 
истински кошмар за властите в Мексико. 
Полицията опита да я спре с цената на 
масови престрелки между униформени-
те и бандитите в различни мексикански 
квартали.

Жертвите бяха десетки
35-годишната красавица Клаудия 

Охоа Феликс застана начело на „Лос Ан-
тракс“, след като съпругът й и лидер на 
бандата Хосе Родриго Аречига бе вка-
ран в затвора. Аречига и още двама 
мъже, Хесус Пеня и Рене Веласкес Ва-
ленсуела, са създателите на „Лос Ан-
тракс“ и едни от онези, на които Ел Чапо 
имал огромно доверие.

2013 г. се оказа фатална за групата, 
тъй като Аречига и други лидери и чле-
нове на бандата са осъдени за стотици 
престъпления. Тогава властите в Мек-

сико бяха сигурни, че краят на „Лос Ан-
тракс” е дошъл и това ще бъде истинска 
победа над мафиотите.

Оказа се, че грешат, тъй като прес-
тъпната организация не спря работа, а 
напротив - тя продължи да печели ми-
лиони от канали за наркотрафик и още 
толкова от покушенията, които извърш-
ваше срещу хора от мексиканския кри-
миконтингент.

Дълго време всички се питаха кой е 
наследил Аречига и е поел управление-
то над „Лос Антракс”. Властите бяха си-
гурни, че това е някой от приближени-
те на мафиота, които така и не влязоха в 
затвора, тъй като срещу тях не бяха съ-
брани достатъчно доказателства. Мест-
ните пък мислеха, че Ел Чапо е сложил 
свой приятел, който да движи дейността 
на опасната банда.

Оказа се, че и едните, и другите гре-
шат. Начело на организацията застана 
„гангстерската Ким Кардашиян” и бързо 
се нареди

в топ десет на жените 
мафиоти

които оглавяват най-опасните банди и 
картели в целия свят.

Само преди броени дни тя беше от-
крита мъртва в частната си резиденция 
в Кулиакан. Изследванията показаха, че 
смъртта й не е била насилствена, както 
всички очакваха, а е предизвикана от 
предозиране с наркотици. За случило-
то се съобщи мъж, чието име властите 
не разкриват. Именно в неговата ком-
пания Феликс е прекарала вечерта пре-
ди смъртта си. Непознатият разказал, че 
двамата били заедно на купон, а след 
това се прибрали в дома й, където про-
дължили да се забавляват, разказва 168 
часа. На сутринта той не успял да събуди 
Клаудия и веднага повикал полицията. 
Дошлите на място екипи успели само да 
констатират смъртта й. Тя обаче завина-
ги остава в историята като еднa от мал-
кото жени, на които Ел Чапо се доверява 
относно бизнеса си.

Въпреки че приживе Феликс катего-
рично отричаше твърденията за нейно 
ключово участие в картела и десетки 
пъти в социалните мрежи, където има 
профили, отговаряше лично на свои фе-
нове, че няма нелегален бизнес и всич-
ко е само слух, никой не знаеше откъде 
точно идват нейните доходи. Снимки-
те, които самата тя споделяше в интер-
нет, изобщо не кореспондираха с думи-
те й. Клаудия редовно качваше фотоси, 
на които се виждаха мъже с черни мас-
ки, както и много оръжия. За никого не 
беше тайна, че съпругата на мафиота 
Аречига се появява на малко обществе-

ни събития, а ако го направи, е заобико-
лена винаги от сериозно количество ох-
ранители.

Именно заради съмненията, че вече 
тя разпределя задълженията в бандата, 
Феликс получи и

прякора „Императрицата 
на Лос Антракс”

Според различни доклади след арес-
та на Аречига и голяма част от лидери-
те на престъпната организация нейна-
та сила, противно на очакванията, не е 
намаляла. Печалбите от наркотрафик са 
се увеличили, а мокрите поръчки от Ел 
Чапо продължили да бъдат изпълнява-
ни. Дори хора от кримиконтингента не-
веднъж са споделяли, че много мафиоти 
искат смъртта на Клаудия, тъй като тя е 
отговорна за убийствата на техни близ-
ки. Срещу жената обаче няма нито едно 
повдигнато обвинение, тъй като доказа-
телства така и не са открити.

Смята се, че през годините срещу Кла-
удия няколко пъти са правени опити за 
покушения, но всички те са били неус-
пешни. Според в. “Телеграф” последното 
такова било само месец преди смъртта 
й. Предполага се, че наемните убийци са 
я объркали с друга жена, която прили-
чала много на нея. Те застреляли невин-
ната жертва, без дори да предположат, 
че това е съвсем друг човек, а не тяхна-
та мишена. През последните години Фе-
ликс рядко можеше да бъде видяна на 
разходка или в кафенета в Мексико. Въ-
преки това тя никак не пестеше сним-
ки в социалните мрежи, които качваше 
почти всеки ден.

Преди смъртта си Клаудия и трите й 
деца живеят в истински разкош. Пъту-
ват по целия свят, позират с леопарди 
и отсядат в най-скъпите курорти в све-
та. Мексиканската Ким Кардашиян носе-
ше само дрехи на световноизвестни ди-
зайнери и не пропускаше да сподели с 
феновете си видеоклипове, на които се 
вижда как кара спортни коли за стотици 
хиляди.

�  „Кръстницата“ бе открита мъртва в имението си в Мексико

Гангстерката на Ел Чапо избегна 
куршум, но умря от свръхдоза
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В 
Северна Корея цари брута-
лен капитализъм. На пръв 
поглед звучи абсурдно, но 
според един доклад на ООН 
реалността е точно такава. В 

тази страна е еднакво лесно да забога-
тееш и да умреш от глад.

Докладът на ООН се базира на интер-
вюта с 214 севернокорейски бегълци 
от 2017-2018 година. Те рисуват мрач-
на картина на положението на обик-
новените хора в комунистическата 
държава: севернокорейците, които из-
карват своя продукция на частните па-
зари в страната, редовно стават жертва 
на произвола и диктата на държавата и 
корумпираните власти. Макар частни-
ят сектор да произвежда до 50 процен-
та от БВП, в Северна Корея той все още 
е в сивата юридическа зона и много 
често частните търговци зависят един-
ствено от настроението и благоразпо-
ложението на отделния държавен чи-
новник.

Севернокорейците, чието оцелява-
не често зависи от полулегални търгов-
ски дейности, по всяко време могат да 
станат жертва на държавен произвол. И 
само онези от тях, които

имат пари да плащат 
рушвети

съумяват да се откупят.
Северна Корея пропусна да създаде 

работещ частен сектор, основаващ се 
на върховенството на закона, и така да 
облекчи икономическото положение на 
голяма част от населението на страната, 
се посочва в доклада. Един от интервю-
ираните бегълци казва пред авторите: 
„Ако изпълнявате повелите на държа-
вата, вие сте обречени на глад.”

За да разберем как функционира ико-
номическата система при управление-
то на Ким Чен-ън, трябва да се върнем 
малко назад в историята – към края на 
90-те години. Тогава след колапса на Съ-
ветския съюз, който беше най-важни-
ят търговски партньор и доставчик на 
петрол за Северна Корея, икономиката 
на страната колабира. Към това се до-
бавят и няколко поредни периода на 
засушаване, последвани от катастро-
фални наводнения. Слабите реколти 
предизвикаха масов глад в страната с 
тежки последици за хората: според ня-
кои оценки гладът е причинил смъртта 
на неколкостотин хиляди северноко-
рейци. Хранителните дажби, които дър-
жавата десетилетия наред раздаваше 
на гладуващото население, обикновено 
стигаха само до елита.

Катастрофата обаче доведе до поло-
жителна промяна, защото изведнъж бе 
станало ясно, че строго

контролираното със 
сталинистки методи

народно стопанство вече не може да 
осигури прехраната на населението. И 
за да оцелеят физически, хората трябва-
ше да вземат инициативата в свои ръце. 
Така в страната се появи черен пазар, 
който – въпреки репресиите на режи-
ма – бързо се разпространи във всич-

ки провинции. Севернокорейски търго-
вци започнаха да прекарват нелегално 
от Китай храни и стоки за всекидневна 
употреба, които продаваха на нелегал-
ни пазари из провинцията.

„В Северна Корея сега съществува 
една особено брутална форма на ка-
питализъм, като от времето на индус-
триалната революция в Англия. Човек 
може много бързо и лесно да се замо-
гне, ако работи много, ако е достатъч-
но безскрупулен и безцеремонен и ако 
умее да манипулира другите. Но също 
толкова лесно е и да умреш от глад”, 
казва Андрей Ланков от Сеулския уни-
верситет.

Според Сокийл парк от неправител-
ствената организация „Свобода в Се-
верна Корея”, за да оцелее в тази стра-
на, човек трябва да нарушава законите. 
Това са му казали много бегълци от ко-
мунистическата държава, според които 
там с пари всичко можеш да постигнеш. 
Така например много севернокорейци 
давали подкупи на преките си начални-
ци, за

да не ходят на държавната 
си работа

а вместо това да въртят някаква търго-
вийка, от която да изкарват много по-
вече.

„На практика докладът на ООН при-
зовава Пхенян да работи за легализира-
нето на тази търговска дейност в стра-
ната”, казва Андрай Абрахамян, експерт 
за Корея в един от изследователски-
те институти на Станфордския универ-
ситет. Той смята, че севернокорейски-
ят режим е спрял да експериментира с 
реформите в икономиката някъде към 
края на 2015 година, когато се задъл-
бочи ядреният конфликт между Пхенян 
и САЩ. Очевидно комунистическата 
държава е решила първо да цименти-
ра положението си в световната геопо-
литика, преди да продължи с икономи-
ческите реформи.

Други наблюдатели обаче критикуват 
доклада на ООН. Независимият герман-
ски експерт за Северна Корея Мартин 
Вайзер посочва например, че докла-
дът е писан въз основа на свидетелски-

те показания на севернокорейски бег-
ълци, които са оставени без всякакъв 
коментар. Вайзер цитира официален 
документ на севернокорейското ми-
нистерство на народната сигурност от 
2009 година, в който ясно се посочва, 

че държавата ще преследва само онези 
търговски дейности, от които се извли-
чат „прекомерно високи печалби”. Този 
диференциран поглед към темата изоб-
що отсъства от доклада на ООН, смята 
експертът.

В Северна Корея: Лесно е и да 
забогатееш, и да умреш от глад
�  В страната цари брутален капитализъм, се казва в доклад на ООН



В
сички знаем, че някъде в нео-
бятния Космос се рее вълшеб-
ният глас на Валя Балканска, 
разнасящ българския език чрез 
омагьосващите звуци на „Из-

лел е Дельо хайдутин“. Но дали знаем, че 
из съзвездията има небесни тела, които 
носят български имена и които ще про-
дължат да ги носят дълго след като нас и 
децата ни ни няма. Астероиди се казват 
Габрово, Пловдив и Шумен, лунна плани-
на носи името Хемус, марсански кратер е 
наречен Дулово.

Кои са другите и чия е заслугата за тях?
На звездното дружество А79 България 

дължи най-новите, а може би и най-бъл-
гарските космически имена. Това са асте-
роидите „Васил Левски”, чието название 
официално бе потвърдено от Междуна-
родния астрономически съюз (IAU) през 
2009 г., и „Христо Ботев”, утвърден годи-
на по-късно, последван от астероида „Хан 
Аспарух”, пише сп. „Обекти“. А първите 
български имена в Космоса се появяват 
като подарък от страна на съветски ас-
трономи, разбира се, не без участието на 
съответните институции за вечна и неру-
шима дружба. През 1970 г. руската астро-
номка Тамара Смирнова открива планет-
ката 2575, която е наречена България. На 
същата изследователка дължим и „2371 
(Георги) Димитров”, открита на 2.11.1975 г. 
Тамара Михайловна е много плодовит ло-
вец на астероиди, тя е открила 135 малки 
планети и една комета през кариерата си.

Смирнова работи заедно с Николай 
Степанович Чьорних (537 открития), на 
когото пък дължим няколко други българ-
ски имена в Космоса. Именно той

открива астероида Габрово,
който получава името си по доста забавен 
начин.

Малката планета е засечена на 1 април 
1976 г. И руският астроном не намира по-
добър вариант за отбелязване на Деня на 
шегата от това да даде на 

космическата скала името на нашия град 
с характерна репутация. Когато през 1981 
г. IAU утвърждава името на планетоида, 
общинските власти на (земния) Габрово 
обявяват, че ще дадат почетно граждан-
ство на първия човек, стъпил на габров-
ска земя в астероидния пояс. 15-километ-
ровата скала прави една обиколка около 
Слънцето за пет земни години.

Едва ли е нарочно, но следващият «бъл-
гарски» астероид на Н. Чьорних е много 
«близо» до Габрово. Шипка е открит на 
9.07.1978 г. и е наречен на върха, отбра-
няван яростно от българи и руснаци през 
Руско-турската освободителна война – и 
явно в чест на 100-годишнината от ней-
ния успешен завършек.

През 2010 г. България се прости 
с проф. Владимир Шкодров, 

голям български астроном, откривател 
на няколко малки планети. Неговото име 
носи астероидът „4364 Шкодров», открит 
от Хелин и Бъс от Паломарската обсерва-
тория в САЩ, пише Петър Кънев. Двамата 
американци работят дълги години с екипа 
Шкодров - Виолета Иванова, затова кога-
то на 7.11.1978 г. откриват два астероида 
за една нощ, ги наричат на своите българ-
ски колеги.

Номерът на планетата 
«Иванова» е 4365

От 1981 г. започва работа НАО «Рожен». 
Под ръководството на проф. Шкодров и 
ст.н.с. Иванова там започват редовни на-
блюдения на телата от Слънчевата систе-
ма. Българските учени откриват над 100 

малки планети, като някои от тях носят и 
български имена.

Сред първите открития, направе-
ни от «Рожен», е астероидът «Атанасов» 
(Atanasoff ), «уловен» на 28.09.1983 г. от Хе-
лин, Шкодров, Иванова, Георгиева. Бъл-
гаро-американският екип нарича малка-
та планета на Джон Атанасов, създател на 
първия компютър. През същата година 
американецът с български корен става и 
член на БАН. Бившият шеф на академията 
Иван Юхновски също е удостоен с нарече-
но на него небесно тяло.

Още два астероида носят имена на бъл-
гарски градове. През 1986 г. от НАО „Ро-
жен” е открит астероидът Пловдив. Него-
ви кръстници са белгиецът Ерик Валтер 
Елст и Виолета Иванова. Донякъде свър-
зано с това откритие е и името на астеро-

ида Сигин. Той е наречен така от Елст на 
дъщеря му, защото „проявила жив инте-
рес към астрономията и (геройски) при-
дружила баща си в командировката до 
България.”

Астероидът Шумен е открит 
през 1988 г.,

но името му е утвърдено едва преди ня-
колко години. Небесното тяло се движи 
между орбитите на Марс и Юпитер и е от-
крито от проф. Шкодров и д-р Иванова. 
Двамата учени го наричат Шумен заради 
старата и богата история на града. Десе-
тилетия наред проф. Шкодров преподава 
в местния университет “Епископ Констан-
тин Преславски” и известно време е негов 
ректор. Д-р Иванова е родена в близкия 
град Плиска и е учила в Шумен.

Университетско е името на малката пла-
нета «Климент Охридски», открита от ро-
женския екип на 20 септември 1987 г. и 
назована в чест на едновековния юбилей 
на Софийския университет. В аналите на 
Международния астрономически съюз тя 
е обозначена като наречена на «Климент 
Охридски, един от първите български фи-
лософи (от македонски произход), ученик 
на Кирил и Методий». А самите свети бра-
тя, създали славянската азбука, имат свое-
то парче скала в Космоса пак благодаре-
ние на Николай Чьорних.

«4891 Блага» (Димитрова) е открит на 
4.04.1984 г. отново от Шкодров и Иванова. 
Д-р Виолета Иванова открива и астерои-
да Гергана.

Друг «български» астероид е и «Тонива-
нов». Наречен е на младия български учен 
Тонислав Иванов, който разработва «зре-
ние» за космическите апарати на NASA. 
Името му е дадено на скалата с номер 
18991, защото Тонислав печели награда 
на голям научно-технически конкурс за 
ученици.

Освен като названия на цели небесни 
тела, редица български имена са използ-
вани и като обозначения за планини, реки 
и кратери на планети и спътници.

От 1961 г. името Хемус
каквото е древното название на Стара 
планина, носи 560-километровата пла-
нинска верига до Морето на спокойстви-
ето, което е от видимата страна на Луната.

Хемус се нарича и планина на Юпитеро-
вия спътник Йо, който е кръстен на една 
от многобройните възлюблени на Зевс. 
На същото небесно тяло се намира и кра-
терът Дажбог, наречен на древнославян-
ския бог на Слънцето. Пак там е и Дунав, 
но не като река, а като плато (а има и мал-
ка планета Данубия, открита през 1930 г. 

от съветски астроном). Около най-голяма-
та планета в Слънчевата система кръжи и 
спътникът Европа, където съвсем естест-
вено се вписва и едно тъмно петно, наре-
чено Тракия.

Любопитното е, че голяма част от косми-
ческите названия с български корен обо-
значават черти от релефа на смятаната за 
„най-адска” планета в системата – Венера. 
Над образуванията с български имена не-
прекъснато се леят дъждове от сярна ки-
селина при температури над 200 градуса. 

На планетата с името на богинята на любо-
вта се намира хребетът Дудумица, наре-
чен на българско божество на дъждовете. 
Недалеч оттам е скалният лабиринт Раду-
ница - по името на древнославянската бо-
гиня на душите на покойниците.

200 км е дълга Самодивската 
планина на Венера

западно от която е възвишението Живана, 
кръстено на славянската богиня на живо-
та. Цялата южна полярна област на Вене-

ра носи името на „богинята” Лада. Кавич-
ките са заради двойната митологичност 
на това божество – то е измислено от ро-
мантично настроени славянофили преди 
само два века, а древните племена от Ро-
допите до Арктика не са и чували за него. 
Но след половин век преклонение на ми-
лиони шофьори пред железния идол, из-
работван в руския град Толиати, по ме-
тода на Тери Пратчет от „Малки богове” 
„Лада” (автомобилът) несъмнено се е сдо-
била с някаква божественост.

Неизвестно на коя Радка е кръстен 
10,5-километров кратер, както и събратът 
му от 12,5 км, който се нарича Здравка. В 
южното полукълбо на Венера има и кра-
тер с циганското име Земфира. Вака (или 
Въка, а може би Въчка) е още един венери-
ански кратер, за който е записано, че носи 
българско име.

Изобилието от славянски митологич-
ни имена по втората планета в Слънчева-
та система не е случайно. До края на 80-те 
години съветските планетолози бяха ли-
дери в опознаването на Венера благода-
рение на радарните карти, съставяни по 
данни от едноименните междупланетни 
станции.

Актрисата Адриана Будевска е първата 
и единствена засега българска историче-
ска личност, увековечена с кратер на Ве-
нера. Диаметърът му е 18 км и се намира 
близо до местния екватор.
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На Венера, Луната и 
Марс: Кои са българските 
имена в Космоса?

�  Астероиди, лунни планини и марсиански 
кратери носят родни названия

Кратерът Дулово е в полите на планината Ли-
бия. Редица долини са наречени на български 
реки – като долината на марсианската Арда (186 
км), която пресича марсианския Гринуич. Мно-
го от реките ни са на Марс с гръцките си имена 
– пак по митологични причини. Такава напри-
мер е долината на Нестус (Места). Още по-вну-
шителната 317-километрова долина на Хеброс 
(Марица) се намира в северното полукълбо на 

Марс. За по-сигурно друга долина на Червената 
планета е назована Еврос. А Марица се нарича 

кратер на повърхността на астероида Матилда. 
Но той не носи името на реката. Всъщност крате-
рът трябва да се нарича Марбас, защото е наре-
чен на въгледобивния район. Такъв е принципът 
на наименуване на повърхностните особености 
на Матилда – защото 50-километровият астероид 
е съставен от въглерод и е черен като буца кю-
мюр.

Едно по-ново българско име в Космоса е Ор-
фей, на когото е кръстен един от кратерите на ас-
тероида Ерос.

На Марс също има български имена

Венера, където се намира Самодивската планина

MGN
MGN

Pixabay

Pixabay

Pixabay

Марс, 
където са 
кратерът 
Дулово и 
долината 
Арда
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евро е цената, на която се продава едно българско бебе в Гърция. Организирана 
престъпна мрежа за продажба на новородени бе разбита от гръцката полиция с 
помощта на Европол.

тона злато бяха открити в дома на бивш китайски кмет. При обиск в имението на 
Чжан Ци полицията открила огромно количество златни кюлчета и голяма сума пари 
в брой. Чжан Ци е заплашен от смъртна присъда.

души се включиха в протест срещу замърсяването на природата в Милано. 
Броят на участниците е рекорден. Протести за климата имаше и в други 
градове на Италия, а броят на участниците в някои от тях достигна 100 000.

вторични труса бяха регистрирани в Турция за по-малко от ден след силното 
земетресение на 26 септември. То бе с магнитуд от 5,8 по Рихтер и стана причина за 
смъртта на двама души, десетки са ранени.
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П
овече от 14 млн. души в Аме-
рика прекарват час или по-
вече, пътувайки до работа, 
според проучване на Бюро-
то за преброяване на насе-

лението от 2017 г. Средното време за пъ-
туване се е увеличило със 7,6% от 2006 
г. насам. Лекарите са установили, че ре-
довното шофиране на разстояние от 
10 мили (16 км) е свързано най-малко-
то с повишаване на кръвното налягане 
и затлъстяване. Според проучванията, 
публикувани в Американския журнал за 
превантивна медицина, хората с дълги 
пътувания са

33% по-склонни да страдат 
от депресия

а също така е 12% по-вероятно да са 
стресирани от работата си и 21% по-
вероятно да страдат от затлъстяване. 
„Придвижването с автомобил до работ-
ното място е форма на хроничен стрес 
и може да повлияе на психичното здра-
ве“, казва д-р Даниел Бобър, холивудски 
психиатър.

Най-стресово в Америка е да шофи-
раш в Бостън. Според глобалния индекс 
за трафика на компанията INRIX жите-
лите на Бостън са прекарали 164 часа в 
трафик за изминалата година, което ос-
вен много нерви, им е струвало и 2291 
долара. Следват Вашингтон със 155 часа 
и Чикаго със 138 часа. В Канада пър-
венството се държи от Торонто със 164 
часа, Монреал със 145 часа и Калгари с 
88 часа.

Какво да направите, за да намалите 
стреса в колата?

1. Изберете 
правилната поза

Всеки е различен и избира различна 
позиция за себе си зад волана. Задръст-
ването обаче ще ви принуди да остане-
те дълго време в тази поза и е важно да 
не си докарате болки в гърба, краката, 
ръцете или врата. Сядайте изправени, 
нито много близко, нито много далече 
от волана. Различни изследвания показ-
ват, че за гърба се създава най-малко на-
прежение, ако седалката е с наклон не 

повече от 30°. Ръцете ви трябва да са на 
ширината на раменете и леко присвити 
в лактите. Главата ви трябва да се опи-
ра на облегалката. Ако има разстояние 
между седалката и долната част на гър-
ба ви, използвайте малка възглавница 
за подпиране. Раздвижвайте леко кра-
ка, който не е на педала, и не напрягайте 
този, който местите между педалите. Но-
сете също удобни обувки.

2. Дишайте дълбоко
Понякога сме заклещени в трафика и 

просто няма какво да направим. Вдиш-
ването и издишването дълбоко е отлич-
на тактика да не позволите на ситуация-
та да ви ядоса. Така ще дадете сигнал на 
мозъка, че може да се отпусне. Пробвай-
те да броите наум до 5, докато дишате. 
Запомнете да дишате през носа и да не 
затваряте очи, за да следите ситуацията 
около вас. Мислете за позитивни неща. 
Ако имате спътник в колата, разговаряй-
те или играйте някаква игра, с която да 
се разсеете от мисълта колко време ос-
тава до крайната дестинация.

3. Стойте в една лента
Един практичен експеримент в Лос 

Анжелис установява, че автомобил, 

който често се придвижва в по-бърза-
та лента в продължение на 10 мили, е 
само 15 секунди по-напред от кола, коя-
то остава в една от бавните ленти. Стое-
нето в една лента ви дава по-добра въз-
можност да избегнете други агресивни 
водачи на пътя и да се предпазите от 
катастрофа. Запомнете, че не всички ре-
агират едновременно, ако светне зеле-
но или ако колоната започне да се дви-
жи, колкото и да ви се иска. Макар че 
има подаден сигнал и всички трябва да 
реагират по едно и също време, не ста-
ва така. Ситуацията малко прилича на 
тази при бегачите - не всеки от тях тръг-
ва в секундата на стартовия изстрел.

4. Обадете се на някой
Говорете по телефона с някой близък 

или приятел, но само ако имате bluetoot. 
Изследване на д-р Лесли Зелцър от уни-
верситета в Уисконсин-Медисън доказ-
ва, че гласът на майката, макар и по те-
лефона, има успокояващ ефект като от 
прегръдка с нея. Майчиният глас кара 
организма да произвежда повече от 
хормона окситоцин, който е отговорен 
за чувството на щастие и близост с дру-
гите, както и за любовта и привързанос-
тта. От друга страна, майчиният глас на-

малява нивото на стресовия хормон 
кортизол.

5. Слушайте музика
Няколко проучвания показват, че слу-

шането на успокояваща музика в про-
дължение на 30 минути има същия 
ефект като приемането на 10 милигра-
ма валиум. Ако не харесвате избора на 
песни, предлагани от радиостанциите, 
слушайте родни парчета по радио BG 
VOICE през телефона. Друг вариант е да 
си изгеглите приложението на BG VOICE, 
с което може да слушате песни на бъл-
гарски, които ще разбирате. 

Приложението се казва BG LINKED 
и работи както за андроид, така и за 
iPhоne. Предлага два стрийма музика - 
балканска (включително и българска) 
или световни хитове. 

Освен това чрез него може да чуете 
новините от деня, да откриете полезна 
информация за български бизнеси, ус-
луги, ресторанти и други. Изтеглете BG 
LINKED, преди да влезете в колата. На-
гласете звука и всички настройки, пре-
ди да потеглите, и сложете телефона 
така, че да не се налага да го пипате, за 
да не ви глобят за ползване на мобилно 
устройство.

5 съвета за по-малко 
стрес в трафика
�  Не позволявайте на дългото пътуване 

в колата да влоши здравето ви

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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Турнето на „Майсторите 
на комедията“ жъне успехи 
Н

ай-известните родни хама-
ли Спиро и Киро пробиха 
и в CNN. Те посетиха цен-
тралата на световния нови-
нарски канал, за да съоб-

щят големия breaking news – турнето на 
„Майсторите на комедията“ жъне успе-
хи в САЩ и Канада.

Спиро и Киро всъщност са част от еки-
па на Камен Воденичаров, Тончо Токмак-
чиев и Георги Мамалев и носят техните 
куфари с декори, казаха самите те в най-
модерното студио 7 на телевизионния 
канал.

Най-смешният спектакъл вече покори 
сърцата и върна носталгични спомени 
на българите в Монреал, Торонто и Ат-
ланта.

Тази седмица предстоят срещи със съ-
народниците ни в Денвър, Сан Франци-
ско и Бостън, а другата следват предста-
вления в Лас Вегас, Сиатъл и Ванкувър. 
Финалът е в Чикаго на 13 октомври, не-
деля, в Copernicus center.

Любимите актьори на няколко поко-

ления българи получават навсякъде бу-
рни аплодисменти и викове „Още, още“ 
от пълните зали, а Камен, Тончо и Мама-

лев продължават серията с още любими 
песни от репертоара на „Ку ку“, „Канале-
то“  и „НЛО“.

Инфо на www.bg-voice.com/maistorite e 

� 4 октомври, петък – Денвър

� 5 октомври, събота – Сан Франциско

� 6 октомври, неделя – Бостън

� 9 октомври, сряда – Лас Вегас

� 11 октомври, петък – Сиатъл

� 12 октомври, събота – Ванкувър

� 13 октомври, неделя – Чикаго

Къде да ги гледате?
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И
скате да подарите парфюм, 
който да се помни цял жи-
вот, защото има специален 
повод за това? Или няма по-
вод, а просто искате да за-

радвате някой с нещо, което наистина 
ще му хареса. Това не е никак лесна за-
дача, защото мирисът се възприема ин-
дивидуално и това често е отражение на 
вътрешните възприятия на човек за све-
та. А правилният аромат, всички знаем, 
променя настроението, привлича вни-
манието, омагьосва, кара ни да се чувст-
ваме по-уверени и красиви. Ето няколко 
съвета, подготвени от EVA, които могат 
да ви помогнат да изберете перфектния 
парфюм.

Миризмата на човека
Избираме парфюм, като разчита-

ме на обонянието и интуицията. Ня-
кои миризми изглеждат приятни, дру-
ги - отблъскващи. Психолозите смятат, 
че разликата във възприятието зависи 
от темперамента и характера. Опитният 
човек може да определи особеностите 
на характера и типа на личността въз ос-
нова на аромата, който се усеща от този, 
за когото ще избира парфюм. Звучи като 
магия, но всъщност не е толкова трудно, 
колкото изглежда.

Парфюм по 
вид темперамент

Както знаете, има четири основни 
вида темперамент: меланхоличен, санг-
виничен, холеричен и флегматичен. Ме-
ланхоличен - емоционален, романти-
чен и често несигурен за себе си. Леките 
цветни аромати ще помогнат да се под-
чертае фината духовна организация на 
този деликатен и чувствен тип. Този тип 
най-често предпочита парфюми на база 
жасмин, виолетка, роза, фрезия и мо-
мина сълза. Дървесни и цитрусови нот-
ки предизвикват увереност и вътрешна 

сила в меланхоли-
ята, но носят таки-
ва миризми само за 
специален повод.

Сангвините са ве-
сели, инициатив-
ни и имат активна 
житейска позиция. 
Те са оптимистич-
ни и винаги шум-
ни. Миризмата за 
този тип човек тряб-
ва да бъде свежа и 
леко опияняваща, 
с нотки на комфорт 

и безгранична то-
плина, която носят 
тези светли и оп-
тимистични хора. 
Нотки от лаванду-
ла, лотос, цитру-
сови цветя, люляк, 
освежаващи аро-
мати на лимонена 
трева и портокал 
ще помогнат да се 
подчертае актив-
ността и оптими-
змът на оптимис-
тичния човек.

Холериците често 
са бързи, активни и 
резки. Те са склонни 
да привличат вни-
манието на другите 
и да диктуват усло-
вията си. Гладките 
и сложни черти на 
техния характер ще 
помогнат за успоко-
яването на дървес-
ни и ориенталски 
вкусове, дълбоки, 
но не прекалено бо-
гати. Ако целта на 
един холеричен чо-

век е да подчертае своята самоувере-
ност и емоционалност, тогава си струва 
да изберем наситени флорални мириз-
ми, които оставят зад себе си ароматна 
следа.

Флегматичните личности се считат за 
най-спокойни, премерени и непрони-
цаеми. Те довеждат нещата до края, не 
бързат и рядко ги радват емоционални 
изблици. Парфюм с дървесни тонове и 
нотки на подправки е перфектният из-
бор за флегматични хора.

Парфюм по природа
За щастие, човек не може да бъде оп-

исан само по вид 
темперамент, за-
щото всеки от нас 
има индивидуален 
набор от характер-
ни черти. Оптима-
лен парфюм може 
да бъде избран 
чрез анализиране 
на вашия характер, 
стремежи и отно-
шение към живота.

Романтиците, на-
пример, виждат 
света по специален 
начин, светъл и за-

гадъчен, емоционален и мечтателен. Ро-
мантичните жени рядко са ограничени 
до един парфюм, защото вечерта за тях 
винаги е събитие. За всеки ден роман-
тиците избират ненатрапчиви плодови 
миризми с цветни нотки - например ле-
гендарния Coco Mademoiselle от Chanel, 
съчетаващ първоначалните тонове на 
бергамот и портокал, зад които се раз-
криват нотки на жасмин, личи, рози, ва-
нилия и пачули.

За една вечер романтичните жени из-
бират по-сладки, по-пикантни и опияня-
ващи аромати, които подчертават жен-
ствеността и сексуалността.

Целенасочен характер
Тези хора се различават в доверие-

то и устойчивостта. Не се интересуват 
от дребните неща и следват свои собст-
вени принципи. Всеки ден за тях е нова 
битка. Те имат невероятна издръжли-
вост и способност да се справят с труд-
ностите. Ароматът на целенасочена 
жена трябва да бъде свеж и богат, с ми-
ризма на воден оттенък, с нотки на ци-
трусови и опияняващи тропически пло-
дове. Най-добрият аромат за тях е Dolce 
& Gabbana 3 L’Imperatrice, който съчета-
ва първоначалните нотки на киви, ро-
зов пипер и ревен, зад които се разкри-
ват тонове на пъпеш, жасмин и циклама, 
оставяйки след себе си пътека от лимон-
но-сандалово дърво.

Авантюристи
Ако стъпвате леко по земята и се втур-

вате към приключения без колебание, 
авантюризмът е в кръвта ви. Такива хора 
не обръщат внимание на мненията на 
другите, правят това, което им харесва, 
и удрят със смели действия и нетипич-
ни идеи. Парфюмът Boucheron Quatre e 
аромат за авантюристи. Съчетава све-
жестта на цитрусовите плодове и ябъл-
ката, сладостта на прасковата, ягодата, 
розата и жасмина с мускус, кедър и каш-
мир.

Разумният тип хора привлича със за-
мисленост и стабилност. От тях не се оч-
акват прибързани действия и емоцио-
нални изблици. Благоразумните дами 
предпочитат спокойни, дълбоки арома-
ти, с прост, но елегантен състав. Chloé 
Nomade е перфектният парфюм за сери-
озни, но изискани жени. Първоначална-
та нотка е сладка слива Mirabel, веднага 
след което се разкриват фрезови тоно-
ве. За последна нотка парфюмеристите 
избраха аромат, изненадващ с елегант-
ност - дъбов мъх. Парфюмът е еднакво 
добър за ежедневна употреба и специ-
ални поводи.

Парфюм за подарък: 
Няколко съвета 
за ароматите и 
характерите
Как да изберем подходящия аромат е 
един от най-често задаваните въпроси
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П
оредната Седмица на мода-
та в Милано започна офи-
циално с представяне на 
колекцията на модна къща 
„Прада”. Колекцията й за се-

зона пролет/лято 2020 г. е като проти-
вовес на т.нар. бърза мода - тенденция, 
свързана с бързо сменяне на предложе-
ните за продажба облекла.

„Исках да създам стил, нещо като ос-
нова, която ще се ползва дълго - зая-
ви творческата директорка на модна-
та къща Миуча Прада. - Простотата е 
най-важна. Проектирах облекла, които 
сякаш са извън времето. Сега се про-
извеждат твърде много дрехи. Те се 
хвърлят и се забравят. Това трябва да 
се промени. Трябва да се завърне увле-
чението по облеклата, които се купуват. 
Практикуваното от някои брандове и 
модни къщи

интензивно производство 
на облекла

има негативни последствия върху окол-
ната среда, а текстилната индустрия е 
сред най-големите замърсители на пла-
нетата.”

Колекцията включва костюми тайо-
ри с класическа кройка, къси палта, тес-

ни поли, удобни за носене блейзери, 
памучни и вълнени пуловери, облек-
ла, вдъхновени от модата през 70-те го-
дини на миналия век. Сред присъства-
щите на дефилето бяха знаменитости в 
социалните мрежи, като блогърките Ки-
ара Ферани, която има 17,3 милиона по-
следователи, и Таму Макфърсън, худож-

ника Франческо Вецоли и режисьора 
Уес Андерсън.

По-рано младият италиански дизай-
нер Тициано Гуардини показа колекци-
ята си, вдъхновена от мита за Атлантида 
и връзката на човечеството с природа-
та. Облеклата са създадени от екологич-
ни материи.

Модната къща показа в Милано 
колекция с „облекла извън времето”

Снимки: БТА

„Прада“ пролет/
лято 2020 – 

контраст на 
„бързата мода“
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Т
е са успешни, богати и извест-
ни. Пробили са в различни 
сфери, имат различни интере-
си, бягат в различни писти. Има 
обаче неща, по които си прили-

чат по пътя към върха. Haй-лeгeндapни-
тe лидepи в cвeтa – oт Илън Mъcк и Oпpa 
Уинфpи дo изпълнитeлни диpeктopи 
в Gооglе и Fасеbооk, глeдaт нa ycпexa 
кaтo нa пpoцec, зa кoйтo са нeoбxoди-
ми вpeмe и пocтoянcтвo. Кои са нещата, 
които правят, за да се изстрелят към ус-
пеха. СNВС ги обобщава в шест съвета за 
успех.

1. Чeтeтe книгa
Чeтeнeтo e eдин oт нaй-лecнитe нa-

чини дa видитe живoтa oт дpyгa глeднa 
тoчкa и дa paзвиeтe необходимата eм-
пaтия, зa дa cтe дoбъp лидep. Baжнo e дa 
paзшиpявaтe кpъгoзopa cи извън cвoи-
тe пoзнaния.

Hecлyчaйнo Mъcк включвa пpoиз-
вeдeния нa нayчнaтa фaнтacтикa и paз-
лични биoгpaфии кaтo някoи oт ocнoв-
нитe нeщa в cвoя cпиcък зa чeтeнe. „Бяx 
oтглeдaн oт книгитe. Πъpвo oт книгитe 
и cлeд тoвa oт poдитeлитe ми”, cпoдeля 
Mъcк в интepвю зa cпиcaниeтo Rоllіng 
Ѕtоnе.

2. Πoизпoтeтe ce
He, нe cтaвa въпpoc дa oтидeтe нa 

cayнa или дa пpaктикyвaтe йoгa, a дa из-
лeзeтe oт кoмфopтнaтa cи зoнa.

Πpeдпpиeмaнeтo нa нeщo нoвo и 
нeпoзнaтo зa вac e знaк, чe cтe нa пpaв 
път. B пpoтивeн cлyчaй нямa дa cтигнeтe 
мнoгo дaлeч. Aкo нe oбичaтe дa гoвopитe 
пpeд пyбликa, тo бъдeтe пъpвият, кoйтo 
гoвopи нa cлeдвaщaтa ви cpeщa c eкипa. 

Bъпpeки чe мoжe дa cтe пpитecнeни, 
нaпpaвeтe гo и щe ce пoчyвcтвaтe мнoгo 
пo-дoбpe.

Mapк Зyкъpбъpг пpeкapвa гoдини в 
изyчaвaнeтo нa eкзoтичния eзик мaн-
дapин, кaтo нaкpaя ycпявa дa гo oвлaдee. 
Πpocтo тpябвa дa знaeтe, чe cтpaxът e 
нaй-лoшият вpaг нa ycпexa.

3. Cпopтyвaйтe
B cвoeтo пeтгoдишнo пpoyчвaнe нa 

зaмoжни xopa Toм Kopли ycтaнoвявa, 
чe yпpaжнeниятa ca нeщo, кoeтo вcич-
ки пpaвят. „Teзи, кoитo ca cи изгpaди-

ли нaвикa дa cпopтyвaт, имaт oгpoмни 
пpeдимcтвa пpeд тeзи, кoитo нe гo пpa-
вят”, пишe тoй в cвoя блoг. Te включвaт 
пo-виcoк кoeфициeнт нa интeлигeнт-
нocт, cилa нa вoлятa, yвepeнocт и дo 20 
пpoцeнтa пoвeчe eнepгия.

Peдицa милиapдepи, включитeл-
нo Oпpa Уинфpи, Шepил Caндбъpг и 
Pичapд Бpaнcън, включвaт yпpaжнeния 
във всекиднeвнaтa cи pyтинa. Изcлeд-
вaниятa дopи ycтaнoвявaт, чe мaлкитe 
кoличecтвa всекиднeвни нaтoвapвaния 
мoгaт знaчитeлнo дa пoмoгнaт зa yдъл-
жaвaнe нa живoтa ви.

4. Oтзoвaвaйтe ce

Иcтинcки ycпeшнитe xopa paзбиpaт 
вaжнocттa нa тoвa дa ce oтзoвaвaш, 
ocoбeнo нa xopaтa в нyждa.

Πpeз 2010 гoдинa Бил и Meлиндa Гeй-
тc и Уopън Бъфeт cтapтиpaт блaгoтвopи-
тeлнaтa opгaнизaция Тhе Gіvіng Рlеdgе, 
в кoятo зaмoжни xopa и ceмeйcтвaтa 
им дapявaт пoвeчe oт пoлoвинaтa cи 
бoгaтcтвo зa кayзи, cвъpзaни c нaмaля-
вaнe нa бeднocттa и пoдпoмaгaнe нa 
глoбaлнoтo здpaвe.

Ecтecтвeнo нe e нyжнo дa дapявaтe 
oгpoмни cyми. Moжe дa пpaвитe и пo-
пpocтички нeщa, кaтo тoвa дa пoмoгнeтe 

нa пpeyмopeн кoлeгa или възpacтeн 
чoвeк c пoкyпкитe мy. 

Aкo cи кaзвaтe oбaчe, чe cтe твъpдe 
зaeти, зa дa нaпpaвитe или въpнeтe 
ycлyгa, знaчи cтe и твъpдe зaeти, зa дa 
ycпeeтe.

5. Бъдeтe cмeли
Maйкъл Джopдaн вeднъж кaзвa: „Иг-

paя, зa дa пeчeля, нeзaвиcимo дaли пo 
вpeмe нa тpeниpoвкa или в иcтинcкaта 
игpa. И нямa дa пoзвoля нa нищo дa 
зacтaнe мeждy мeн и cъcтeзaтeлния ми 
дyx зa пoбeдa.”

Πpoфecиoнaлният бacкeтбoлиcт пpe-
минaвa oт тoвa дa e изключeн oт бacкeт-
бoлния cи oтбop в гимнaзиятa дo шecт 
пъpвeнcтвa и cъздaвaнeтo нa eднa oт 
нaй-знaчимитe cпopтни мapки в иcтopи-
ятa.

Tpябвa дa знaeтe, чe aкo нe мoжeтe дa 
пpoщaвaтe и зaдъpжaтe нeдoвoлcтвoтo 
cи, тoвa щe ви кapa дa ce чyвcтвaтe злe. 
Ho мoжe мнoгo дa ce мoтивиpaтe, кoгaтo 
ce изпpaвитe пpeд кoнкypeнциятa cи и 
тeзи, кoитo ce cъмнявaт във вac. 

Toвa щe ви тлacнe дa нaпpaвитe вcич-
кo пo cилитe cи, зa дa ycпeeтe и дa 
дoкaжeтe, чe тe гpeшaт.

6. Излизaйтe 
cpeд пpиpoдaтa и 
paзмишлявaйтe

Bcички знaят, чe пpeкapвaмe твъpдe 
мнoгo вpeмe нa тeлeфoнитe cи, нo тoвa, 
зa кoeтo нe ce гoвopи тoлкoвa мнoгo, e 
кaквo нe ycпявaмe дa нaпpaвим, a имeн-
нo дa зapeжeм ycтpoйcтвaтa cи, дa из-
лeзeм нaвън, дa пoвъpвим и пpocтo дa 
paзмишлявaмe. 

Πpoyчвaнe oт Aмepикaнcкaтa 
пcиxoлoгичнa acoциaция ycтaнoвя-
вa, чe рaзxoдкитe нa oткpитo мoгaт дa 
yвeличaт кpeaтивнocттa и дa пoдoбpят 
yмeниятa зa paзpeшaвaнe нa пpoблeми.

Mapк Зyкъpбъpг, Pичapд Бpaнcън и 
изпълнитeлни диpeктopите в Gооglе 
и LіnkеdІn cъщo oбичaт дa пpoвeждaт 
cpeщитe cи, xoдeйки нaвън, зaщoтo им 
пoмaгa зa oфopмянeтo нa нoви идeи.

„Cмятaм, чe тoвa e мнoгo пo-бъpз нa-
чин дa зaxвaнeтe paбoтaтa, дa пocтигнeтe 
peшeниe и дa финaлизиpaтe cдeлкитe 
cи”, cпoдeля Бpaнcън в блoгa cи. „Ocвeн 
тoвa e и чyдeceн нaчин, c кoйтo дa вклю-
читe мaлкo yпpaжнeния във всекиднe-
виeтo cи и дa ocтaнeтe фoкycиpaни в 
нaтoвapeния дeн.”

6 правила за успех, които 
богатите спазват

ее саса ууспспешешнини бобогагатити ии иизвзвесестт-

�  Четете, излизайте от зоната си на комфорт и спортувайте
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П
рофилактичните прегле-
ди помагат да сме в добро 
здраве, а често и спасяват 
живота ни. Има десетки 
данни, които доказват, че 

благодарение на тях се наблюдава на-
маляване на смъртността при различни 
страшни болести. Затова е важно да хо-
дим профилактично при лекар специа-
лист.

Кои са 8-те спасителни профилактич-
ни прегледи

1. Белият дроб
Пушенето, замърсяването на възду-

ха и всевъзможните химикали атакуват 
малките дихателни пътища в дробовете 
ни – бронхиолите и алвеолите.

Хроничната обструктивна белодроб-
на болест (ХОББ) е един от най-големи-
те убийци, макар всеки трима от четири-
ма болни да не знаят за болестта си и да 
отдават симптомите й на простуда, над-
нормено тегло или на напредналата си 
възраст. В Европа тя убива повече жени, 
отколкото ракът на гърдата, и се разви-
ва три пъти по-бързо, отколкото при мъ-
жете.

Увеличават се и случаите на рак на бе-
лия дроб. Това в голяма степен е зара-
ди тютюнопушенето. Изследванията с 
ядрено-магнитен резонанс показват, че 
изменения могат да се развият и у една 
трета от непушачите, изложени на цига-
рен дим.

2. Гърдите
Ракът на гърдата е най-често среща-

ният рак при жените. Четири от всеки 
пет заболели жени са на възраст над 50 
години, но при по-младите, чиито гърди 
са по-плътни, ракът се открива по-труд-
но.

Следете за състоянието на гърдите си 
– опипвайте ги и ги оглеждайте редовно. 
Ако нещо ви се стори подозрително, по-
търсете специалист.

Проучете семейната история – рискът 
от рак на гърдата е по-голям, ако майка 
ви, сестра ви, баба ви са страдали от тази 

болест. Предупредете личния си лекар. 
След навършване на 40 години на всеки 
три години си правете мамография, а на 
мамолог ходете на шест месеца.

3. Сърцето и 
кръвоносната система

Благодарение на по-добрата превен-
ция и лечение днес нивото на сърдеч-
ните заболявания пада, но въпреки това 
те си остават най-големият убиец. Заблу-
да е, че от сърдечни заболявания стра-
дат само мъжете. Статистически четири 
пъти по-голяма е вероятността жените 
да умрат от сърдечно заболяване, от-
колкото от рак на гърдата. Добрата но-
вина е, че промяната в начина на живот 
може да помогне. При коронарната бо-
лест на сърцето артериите се стесняват 
от натрупването на холестеролни пла-
ки по тях. Това причинява болка, когато 
сърцето се нуждае от повече кислород, 
например при спортуване. Пълното за-
пушване на артериите води до инфаркт. 
Увредените сърдечни клапи, инфекции-
те, злоупотребата с алкохол, някои ме-

дикаменти и нелекувани заболявания 
могат да натоварят сърцето.

4. Диабетът
Диабетът тип 2 пречи на организма ни 

да усвоява правилно глюкозата (захари-
те) и може да доведе до сърдечни бо-
лести, удар, бъбречна недостатъчност, 
слепота и гангрена. Той се среща все по-
често вследствие на неправилния ни ре-
жим на хранене и липсата на физическо 
натоварване.

Най-вероятно е да развиете диабет 
след 40-годишна възраст. Рискът е по-го-
лям, ако обиколката на талията ви над-
хвърля 80 см, ако имате близък роднина 
диабетик, поликистоза на яйчниците в 
съчетание с наднормено тегло, или вре-
менен диабет по време на бременност.

Следете теглото си. Над 80% от хората 
с диабет са с наднормено тегло. Колкото 
по-тежки и обездвижени сте, толкова по-
голям е рискът да развиете диабет тип 2.

Можете да си направите изследвания 
за нивото на захар в урината или кръв-
ни тестове.

5. Гинекологичните 
проблеми

При много жени след раждане се по-
явяват проблеми - смъквания на влага-
лището поради отслабване на мускули-
те, сухожилията и тъканите. Смъкването 
може да доведе до проблеми с урини-
рането, в това число изпускане, болка в 
слабините и кръста и запек.

С годините нараства и опасността от 
рак на матката, маточната шийка и яйч-
ниците. Според едно ново изследване на 
учени от университета в Маастрихт, Хо-
ландия, пържените и твърде препечени-
те храни повишават риска от рак.

Преглеждайте се редовно при гинеко-
лог – поне веднъж годишно, а още по-до-
бре – на шест месеца.

6. Проблеми с 
храносмилането

Всяка година хиляди европейци се 
разболяват от рак на хранопровода, сто-
маха или панкреаса, още повече са забо-

лелите от рак на дебелото черво. Голе-
мите количества червено и преработено 
месо в менюто ни повишават риска.

Теглете се редовно и не пренебрегвай-
те необяснимото намаляване на теглото.

Поинтересувайте се дали в семейство-
то ви има случаи на рак или полипи на 
дебелото черво - в този случай рискът 
при вас е повишен. Подлагайте се редов-
но на профилактични прегледи.

7. Костите и ставите
Остеопорозата е причина за множе-

ство фрактури. Ако имате това заболя-
ване, най-обикновено падане може да 
доведе до фрактури на бедрата, китки-
те и гръбнака, които могат да имат сери-
озни последици – например половината 
от хората с фрактура на бедрото после 
не могат да се обслужват сами. Остеопо-
розата може да доведе и до намаляване 
на ръста, постоянна болка в гърба и из-
гърбване. Други проблеми, които кости-
те и ставите могат да ни причинят с въз-
растта, са артритът, който има над 100 
разновидности, тендонитът, който пред-
ставлява възпаление на сухожилията, и 
фибромиалгията.

Постарайте се да консумирате поне 
700 мг калций дневно – половин литър 
мляко е достатъчно. Прекарвайте поне 
15 минути дневно на слънце – слънчева-
та светлина образува витамин D, който е 
основен строителен материал на кости-
те.

8. Очите и ушите
Зрението и слухът ни започват да от-

слабват към края на 40-те и нараства ве-
роятността да развием очно заболяване 
като глаукома, дегенерация на макула-
та или катаракта. Процесът на стареене 
може да засегне и слуха ни. Нараства ве-
роятността да развием тинит - постоянен 
звън в ушите, загуба на слуха или Миние-
ров синдром, който се дължи на наруше-
ния във вестибуларния апарат.

Правете си преглед на очите поне вед-
нъж годишно. По-голям е рискът от про-
блеми при тези, в чиито семейства има 
болни от диабет или глаукома.

8 профилактични прегледи, 
които могат да ви спасят
�  Ето кои са специалистите, които трябва да посещавате често
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Диетоложка от Ню Йорк раз-
бива на пух и прах предста-
вите за здравословно хране-
не. Според нея парче пица за 
закуска е по-полезно и здра-

вословно от зърнените храни.
Експертката по хранене Челси Еймър 

очарова всички с твърдението, че лю-
бимото на мнозина тестено изкушение 
е по-добро за старт на деня от зърне-
ните закуски.

„Пицата е по-балансирана закуска от 

зърнените храни, които
изобилстват от захар

Парче обикновена пица със сирене 
съдържа балансирано количество въ-
глехидрати, протеини и мазнини. За 
сравнение – купичка зърнена закуска с 
обезмаслено мляко съдържа изобилие 
от захар и въглехидрати”, казва Челси 
Еймър в интервю за Ей Би Си.

„Това не означава, че трябва всеки-
дневно да закусваме пица. Най-добре е 
да се фокусираме върху баланса между 
богати на фибри въглехидрати, крехки 
протеини и полезни мазнини. 

Така ще се чувстваме
сити през цялата сутрин”,

допълва диетоложката.
Преди време Световната здравна ор-

ганизация предупреди, че затлъстява-
нето се превръща в епидемия, много 
по-опасна от СПИН. 

Болестта се разпространява със за-
страшителни темпове в Африка, къ-
дето доскоро хората не можеха да се 
изхранват, а сега ядат евтина и прера-
ботена храна, която е изключително 
опасна за здравето.

Пицата на закуска – 
по-полезна от 
зърнените храни

сн. Pixabay

�  Това не означава, че трябва всеки ден да се 
храним с нея, казва експертката

Откриха връзка 
между безплодието 
и рака при мъжете
Мъжете, които имат проблеми с 

плодовитостта, са статистиче-
ски по-склонни да развият рак 

на простатата, установи шведско про-
учване.

Учените предполагат, че тези два 
здравни проблема имат общ корен. 
Специалистите са изследвали швед-
ски граждани, които са станали за пръв 
път бащи между 1994 и 2014 г. Екипът 
е идентифицирал тези от тях, които са 
били диагностицирани с рак на проста-

тата 20 г. след раждането на първата им 
рожба.

От направения анализ станало ви-
дно, че тези от тях, които са прибягнали 
до техники за асистирано възпроизвод-
ство, са били със значително по-висок 
риск от заболяване на рак на простата-
та. При бащите, които са станали роди-
тели по естествен път, рискът от рак на 
простатата е бил 0,37 на сто. А при оне-
зи, които са прибягнали до изкуствено 
оплождане, процентът е бил 0,42.

П
опулярната билка куркума, 
която влиза в състава на къ-
рито, може да бъде силно от-
ровна, тъй като в нея са били 
открити големи концентра-

ции на олово, което има невротоксично 
действие, съобщава сайтът Phys,org.

До този извод стигнали учени от Стан-
фордския университет. Те проучили при-
чините, поради които жителите на Бан-
гладеш имат високи концентрации в 
кръвта на споменатия тежък метал. Ока-
зало се, че най-вероятният източник е 

куркумата. 
При нейната преработка се добавя 

оловен хромат в качеството на оцвети-
тел, за да й даде характерната яркожъл-
та окраска. Тази практика продължава 
от 80-те години на миналия век, когато 
наводненията повлияха отрицателно на 
посевите с растенията, като обезцветиха 
техните корени.

Оловото увеличава риска от сърдеч-
носъдови заболявания при възрастни-
те и води до нарушение в развитието на 
нервната система при децата. 

Куркумата може да се 
окаже много вредна
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Т
ой е изпълнителен дирек-
тор на финансова компания в 
САЩ. Казва се Дан Прайс и е 
на 35 години. Той е създател на 
Gravity Payments, която преди 

дни отвори втори офис - в Айдахо. Той 
стана най-известният шеф през послед-
ната седмица, защото намали собстве-
ната си заплата с 90%, за да увеличи ми-
нималната заплата на служителите си. И 
то за втори път.

През 2015 г. реши да увеличи запла-
тите на служителите си, след като про-
чете изследване, че доходите се от-
разяват много добре на качеството 
на живот и щастието на човек, кога-
то стигнат около 75 хил. годишно. То-
гава вдигна заплатите на всичките си 
120 служители в офиса на компанията 
си в Сиатъл, за да може минималната 
да стане 70 хил. годишно. За целта из-
ползва 90% от своята лична заплата от 
1 млн. годишно.

Така 30 души започват да

получават двойно 
повече пари

а 40 други получават значително увели-
чение.

Ефектът е забележителен – 10% купу-
ват първата си собствена къща, а внос-
ките за пенсия се удвояват. 70% от хо-
рата с дългове успяват да ги изплатят 
до някаква степен. Пътуването до ра-
бота се скъсява, тъй като хората могат 
да си позволят да се преместят по-бли-

зо до офиса. Ако преди най-много един 
служител на фирмата се е сдобивал с 
дете годишно, сега се говори за „бейби 
бум” от по 6-7 бебета в годината.

Оттогава насам броят на служители-

те се е увеличил до 200.
Новият отдел на фирмата в Айдахо 

е бил независима компания, преди да 
бъде купен от Gravity Payments. Вди-
гането на заплатите там трябва да се 
осъществи поетапно до 2024 г. - преди 
покупката повече от половината слу-
жители там са печелили по-малко от 30 
хил. годишно.

Дан Прайс съобщи новината при от-
криването на втория офис в град Бойс, 
Айдахо. Той пристигна за официалната 
церемония и изненада служителите си 
с увеличението.

„Прерязахме лентата на новия офис 
и обявихме, че всички наши служители 

тук ще започнат да печелят минимална 
заплата от 70 000 долара“, обяви той в 
Twitter. „Толкова съм благодарен, че ра-
ботя с този невероятен екип и че мога 
да ги компенсирам за

стойността, която носят 
на нашата общност

Прайс обяви и че се надява мно-
го шефове на компании да последват 
примера му.

„Много хора смятат, че да се отка-
жеш от заплата за един милион дола-
ра и много придобивки, е безсмисле-
на саможертва“, написа той преди дни 
в профила си в Instagram и допълни: “Е, 
аз съм доказателството, че си е заслу-
жавало“.

И въпреки че е засипан с одобре-
ние от повечето от служителите си и 
от много хора, до които историята му 
достига, Прайс всъщност има и доста 
неприятности. Срещу него се вдигна 
негативна кампания, подета от много 
шефове на компании след акцията му 
от 2015 г. Оттогава той не спира да по-
лучава имейли от недоволни негови 
колеги.

„Давам под наем собствената си 
къща, за да свързвам двата края. Не 
съм изкарвал толкова пари, от когато 
бях на 20-ина години. Добре, че съм 
на 31, нямам деца, както и приятелка, 
която да ми казва, че съм луд”, обясни 
Прайс тогава пред “Ню Йорк таймс“.

Скоро след обявяването на инициа-
тивата му преди четири години и бра-
тът на Дан - Лукас Прайс, заведе дело 
срещу него, защото смята, че ощетявал 
дребните акционери с разпределение-
то на печалбата за заплати, вместо да я 
даде като дивидент.

Трима от най-добрите му служители 
го напуснали, защото не били съгласни 
с „уравновиловката”.

И все пак Дан Прайс е убеден, че по-
стъпва правилно.

�  Дан Прайс се отказа от 90% от доходите си, за да направи хората си щастливи

Шефът, който намали 
заплатата си, за да увеличи 
тази на служителите си
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- Не.
- А кой е Ейбрахам Линкълн?
- Също не.
- А аз пък знам, защото всяка вечер 

ходя на лекции по психоанализа и по 
музеи.

- Супер! Сега ти ми кажи знаеш ли кой 
е Пешо Картофа?

- Не! Кой е той?
- А, това е пичът, дето ходи всяка ве-

чер при жена ти, докато ти си на лекции 
и се шляеш по музеи.

� � ☺
Един митничар се прибира вкъщи и 

сварва жена си гола в леглото. Разбира 
се, веднага се усъмнил и започнал да 
търси навсякъде.

Отваря раклата – няма никой. Поглеж-
да под леглото – и там няма никой. Най-
накрая отваря шкафа и там вижда един 
мъж, който му подава 50 лева. Митнича-
рят се оглежда, взима парите, затваря 
шкафа и казва:

- И тука няма никой.

� � ☺
Двама порядъчно подпийнали евреи 

чукат на вратата на женски манастир, 
без да разбират къде се намират. От въ-
тре им крещят:

- Махайте се от тук. При нас са Христо-
вите невести!

- Ние сме роднини от страна на жени-
ха!

� � ☺
- Какъв цвят ще ти е роклята за бала?
- Пепел от рози, ще отива на бентлито, 

с което Иванчо ще ме вземе. А твоята?
- Аз ще дойда по прашки, за да отива 

на колелото, с което моят ще ме вземе.

� � ☺
Катаджия спира кола за проверка. По-

глежда в купето, вижда, че всички са си 
поставили предпазните колани, и про-
цежда през зъби:

- Ей-й-й, за пет лева ще се издушите, 
бре!

� � ☺
- Знаете ли какво се казва кураж?
- Да влезеш в цигански бар в центъра 

на циганската махала и да си поръчаш 
малък ром със сок от манго!

� � ☺
- Нане, защо прасето ти е без единия 

десен крак?
- Ами няма да убивам животинчето 

само за една пача чорба, я!

� � ☺
- Тате, тате, хайде да отидем на цирк.
- За какво, сине, някакви си глупости 

да показват.
- Гледах рекламата, тате, там едни голи 

каки яздят лъвовете.
- Може пък да отидем, отдавна не съм 

виждал лъвове!

� � ☺
Две мутри играят карти.
Единият казва:
- Ей, нещо ми мина през главата!
- Брато, няма страшно, простреляха 

те...

� � ☺
Една лисица била поканена на парти. 

Нагласила се и тръгнала. По пътя чула 
един петел да кукурига. Тя бая се зачу-
дила дали да отиде при него, но си ре-
кла:

- Е, сега отивам на парти, няма да се 
занимавам с тебе.

И си продължила по пътя. След малко 
пак го чула да кукурига.

- Ей сега идвам при тебе – рекла ли-
сицата.

След малко от храстите се появил 
един вълк, облизвайки се, си говори:

- Ей, хубаво е човек да знае чужди ези-
ци!

� � ☺
- Изпратих мъжа си за картофи, а то да 

вземе да го блъсне кола.
- Ужас! А сега какво ще правиш?
- Не знам, сигурно нещо с ориз.

� � ☺
- Дядо, какво четеш?
- Историческо списание, чедо.
- Ама това е порно списание!
- За тебе може да е порно, но за мен е 

историческо.

� � ☺
Страстна нощ. Жената към мъжа:
- Скъпи, целуваш се божествено. Къде 

се научи?
- В казармата.

� � ☺
- Съвременната младеж се облича 

ужасно! Например, ето това момче.
- Това е дъщеря ми!
- Извинете, не знаех, че сте баща й.
- Аз съм майка й.

� � ☺
През зимата мъж се заблудил в гората. 

Върви и крещи:
- Помогнете ми, спасете ме!
Изведнъж почувствал как някой го 

потупва по рамото. Обръща се – мечка.
- Защо не ми даваш да спя?
- Загубих се в гората.
- Е, защо крещиш?
- Ами да ме чуе някой.
- Е, аз те чух. По-леко ли ти е сега?

� � ☺
- Ало, „Софийска вода” ли е? От чешма-

та тече вода.
- А вие какво очаквахте?
- Като гледам сметката, очаквах да е 

поне „Туборг”!

� � ☺
Две блондинки си говорят:
- Вчера токът спря за четири часа и ня-

маше как да сготвя.
- Това е нищо. Онзи ден токът пак спря 

за четири часа, а аз бях на ескалатора. 
Знаеш ли колко е скучно да седиш 4 часа 
там?

� � ☺
На студентски изпит. Професорът:
- Вие тримата спрете да си подавате 

тази бележка.
- Но това не е бележка, ние играем на 

карти!
- О, добре тогава!

� � ☺
Вървят си американец и руснак и 

виждат едно куче да носи шише водка 
в уста.

Американецът:
- Виж, това е най-добрият приятел на 

човека!
А руснакът отговорил:
- Да, и кучето го носи...

� � ☺
Срещат се двама приятели.
- Ти знаеш ли кой е Зигмунд Фройд?

Във въздуха:

- Ако парашутът 

ви не се отвори, 

насладете се на 

полета, защото 

друг път такава 

възможност 

няма да имате.

Вицове в снимка
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СОЧЕН КЕКС С ГОТОВ ПУДИНГ 
с вкус на ванилия

ПИЛЕ  
с лютика

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Велегезити, „Ема”, Атака* Мебел, Мистрия, Хап* Сидерит, 
Стелт, Боле* Дот, Ера, Батерия* Дам, Агами, Фитил* Мим, Група, Чета, Адат* 
Синод, Тал (Михаил), Верила, Ези* Демос, Рикелме (Хуан Роман), Дукат* 
Пай, Тем, Корса, Сено* Таран, Луи, Манерка* Легация, Патос* Мания, Нос, 
Такъм, Мец* Филия, Кебап, Дар, Ложа* Нон, Ерген, Колар* Кеш, Клоун, 
Хол, Беко (Жилбер)* Аванс, Дилов (Любен), Бутер* Аколада, Хематин, 
Мота (Тиаго)* Атина, Рубин, Соя, „Вий”* Франт, Гемия, Мирта* Иво, Живот, 
Валмо, Мей (Браян)* Боа, Губер, Гъска, Мито* Капер, Булка, ал* Дихател, 
Брана, Замяна* Нипел, Виена, Гуно (арл)* Фенер, Лавка, Бимс, Екю* „ЗИЛ”, 
Поло, Клише, Коса* Банан, Бельо, Нера, Син 
ОТВЕСНО: Семирамида, Емине, Кариокинеза* Лед, Миней, Галош, Отава, 
Хинин* Лебед, Мом, Танин, Али- но, Капела* Герой, Дотация, Квант, Гатер* 
Велит, Серия, Елада, Жупел* Арт, Мая, Крона, Гибел, Лоб* Тим, Ягуар, 
Негус, Ревер, Вале* Тис, Аплик, Робен (Ариен), Хумор, Бивол* Система, 
Кол, Сан, Дебит, Брек* Тери (Джон), Верую, Химия, Гуанако* Перла, Челси, 
Колан, Вълна* Мит, Ферма, Пад, Лот, Маска, Бин (Алън)* Рая, Битие, Макао, 
Висилка, Гише* Ватал, Сатър, „Норма”, Зумер* ах, Ти, Аденом, Кеб, Ято, анс* 
Табела, Унес, Ло- кум, „Мамо”* Запор, Декор, Молотов (Вячеслав), Миля, 
Еос* Липаза, Кнежа, Етикет, Никси* Камея, Титла, Цар, Рай, Йога, Юан*  

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н. 
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят. 
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне 
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

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.

СУДОКУ

Разрязваме едно пиле на 4 парчета, 
които запържваме и от двете стра-
ни в сгорещено олио, като първо 

ги поставяме с кожата надолу. Слагаме 
пилето в тава, поливаме с олиото, в кое-
то сме го пържили. Отгоре покриваме 
с настъргани два домата. Поставяме в 
предварително затоплена фурна и пе-
чем на 180 градуса до 30 мин.

През това време опичаме 1 кг зелени 
или червени чушки и от двете страни, 
обелваме ги, накълцваме ги на средно 
едри парчета и ги прехвърляме в тава-
та при останалите продукти. Слагаме и 
2-3 скилидки чесън, поръсваме с връз-
ка магданоз, посоляваме и дозапичаме 
за още 20 мин. на 200 градуса. Поднася-
ме с бяло вино.

3 яйца се разбиват за кратко заед-
но с 1 чаена чаша захар. Налива 
се 80 мл олио, 80 мл прясно мля-

ко, слага се половин капсула ванило-
ва есенция или 1 ванилия на прах, до-
бавят се и 3 с.л. какао и 1 пълна чаена 
чаша брашно. Разбива се добре. До-
бавя се бакпулвер и се разбърква за 
кратко.

Сместа се сипва в подготвена тавич-
ка с размер 20 на 10 см. Изпича се за 

20 мин. на 180° в ниската част на пред-
варително затоплена фурна. Оставя се 
да изстине.

Пудингът се приготвя с прясно мля-
ко, според инструкциите на пакета, и с 
него се залива изстиналия вече слад-
киш.

Да ви е сладко!  
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ОВЕН
Мнението ви по 
много въпроси 
се отличава от 
това на хората, с 
които общувате. 
Не отстъпвай-
те от позициите 
си. Тази седми-
ца ще се наложи 

да се борите за идеите си, но това няма 
да ви затрудни. Лесно ще се справяте с 
конкуренцията и ще постигате желаните 
резултати, стига да сте активни и да не се 
вслушвате в съветите на другите. Може 
да направите промени във външния си 
вид, защото всичко ново ще бъде прието 
добре от околните.

ТЕЛЕЦ
Потиснете емо-
циите си и се 
отнесете с тър-
пение към случ-
ващото се около 
вас. Новостите 
ще ви мобили-
зират и възполз-
вайки се от да-

деностите, ще имате успехи в преките си 
начинания. Намерете възможност да се 
откъснете от ежедневието и да си напра-
вите активна почивка. Контактите с хора 
на изкуството може да се окажат полезни 
за вас по отношение на работата ви.

БЛИЗНАЦИ
Ще станете съп-
ричастни на чуж-
дите проблеми и 
ще им посвети-
те голяма част от 
времето си. Не 
пренебрегвайте 
задачите си, осо-
бено онези, които 

са сред приоритетите ви. Потърсете съ-
действие от приятелите си и така ще ус-
пеете да реализирате желанията си. За да 
увеличите доходите си и да стабилизира-
те материалното си положение, заложе-
те на нестандартни начини на печелене и 
разчитайте на авторитетни личности, от 
които може да получите подкрепа.

РАК
Повечето от вас 
кипят от ентуси-
азъм да се зах-
ванат с неща, 
които отдавна 
обмисляте. Тази 
седмица с леко-
та ще премина-
вате през всички 

препятствия и ще получавате помощ там, 
където е необходимо. Вероятен е неочак-
ван развой на събитията в службата и ако 
в някой момент се почувствате несигур-
ни, членовете на семейството ви са тези, 
които ще ви помогнат да намерите начин 
за справяне. Насочете се към разрешава-
нето на административни въпроси.

ЛЪВ
Не мислете, че 
всички са про-
тив вас. Това е 
така, защото сте 
доста самоуве-
рени и знаете 
какво правите. 
Ще ви се пре-
доставят въз-

можности за пътувания в чужбина или за 
повишаване на квалификацията и е до-
бре да се възползвате от тях максимално. 
Нови знания, които сега можете да при-
добиете, ще са ви от голяма полза при на-
предването по кариерната стълбичка. 

ДЕВА
Високите ви изи-
сквания ще ви на-
товарят с повече 
работа и ще по-
вишат напреже-
нието край вас. 
Доверете се на 
сътрудниците си 

и ги оставете да поемат част от работата. 
Ако търсите нови източници на печалба, 
сега имате добри шансове да ги намери-
те. Обсъдете вероятните възможности с 
партньорите си, защото от тях ще получи-
те интересни предложения. Институции 
ще ви оказват съдействие и ще успеете да 
разрешите финансовите си притеснения.

ВЕЗНИ
Развитието на 
делата ще ви 
срещне с нови 
хора и от съв-
местната рабо-
та ще подобри-
те уменията си. 
Споделете прио-
ритетите си. Ще 

успеете най-лесно да постигнете желани-
те резултати, ако действате заедно с парт-
ньори и ако създавате или се включвате 
в съдружия. Критиката от страна на парт-
ньорите ви ще бъде изключително полез-
на за вас, ако се вслушате спокойно и не 
се обиждате заради дребни забележки. 

СКОРПИОН
Финансова или 
друга придо-
бивка ще пови-
ши настроени-
ето ви и ще ви 
подтикне към 
по-голяма ак-
тивност. Няма 
нужда да вли-

зате в конфликти с колегите си, затова 
се опитайте чрез дипломатичен подход 
да разрешите разногласията между вас. 
Тази седмица е добра да намерите опти-
мални решения, свързани не само с ра-
ботата ви, но и с ежедневния ви режим и 
здраве. 

СТРЕЛЕЦ
Изправени сте 
пред дилема и 
мнозина от вас 
ще се колебаят 
накъде да пое-
мат. Каквото и да 
изберете, посто-
янството и вяра-
та в собствените 

ви сили ще ви бъдат особено необходи-
ми. Ще имате доста възможности да за-
доволите желанието си да се забавлява-
те. Трудностите, с които ще се сблъскате 
сега, няма да ви притесняват, а по-скоро 
ще ви амбицират. Доброто ви настроение 
и оптимизмът ще ви помогнат да се пре-
борите с конкуренцията.

КОЗИРОГ
Като истински 
реалисти и до-
бри хора, делата 
ви ще се разви-
ват според енер-
гията, вложена 
в тях, без да е 
необходимо да 
изпадате в край-

ности. Важно е да не мислите за минало-
то и да не се връщате към него. Потърсе-
те нови предизвикателства или сменете 
мястото, където работите. Промени от 
всякакво естество сега са добре дошли, 
а семейството ви ще ви бъде от помощ 
дори в ситуации, в които не разчитате на 
това.

ВОДОЛЕЙ
Дните занапред 
са свързани с 
промени, които 
самите вие очак-
вате. Постарай-
те се да вземете 
дейно участие в 
бъдещите си ан-
гажименти. Огле-

дайте документацията си и сложете ред 
в счетоводството. Първо се погрижете за 
финансите, а после решавайте от какво 
имате нужда. За да реализирате проекти-
те си, заложете на контактите и общува-
нето, на воденето на преговори и сключ-
ването на споразумения.

РИБИ
Не говорете мно-
го, за да си спес-
тите главоболия. 
Следвайте лич-
ните си интереси 
и не се съобразя-
вайте с другите, 
особено ако тех-
ните желания са 

в разрез с вашите. Имате реални шансове 
да подобрите значително материалното 
си положение, затова бъдете активни и 
отстоявайте позициите си. Не подценя-
вайте възможностите и уменията си, за 
да не пропуснете добро предложение за 
работа.

Астрологична прогноза 
2 - 8 октомври 2019 г.
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У
мна фурна, която да дава знак, 
че яденето е готово и да знае 
как да приготви част от про-
дуктите, пуска Amazon. Ком-
панията предлага и осем нови 

джаджи, свързани с гласовия асистент 
Alexa. Сред тях са нови версии на позна-
тите умни говорители, но има и три из-
цяло нови предложения – освен умна-
та фурна и умни рамки за очила и умен 
пръстен.

Amazon Echo Frames са умни рамки за 
очила, които могат да се използват с тра-
диционни лещи за корекция на зрение-
то. Те разполагат с

четири малки говорители 
и микрофони

чрез които взаимодействат с потребите-

ля. Самият той може да подава всякакви 
гласови команди към Alexa и да получа-
ва отговор от гласовия асистент. Това е 
само първата версия на очилата, като 
Amazon има амбицията да ги развие 
още повече.

Другото ново устройство е пръстенът 
Echo Loop. Функцията му е подобна на 
Echo Frames, като позволява на потре-
бителя да задава въпроси на Alexa на-
всякъде и да получава отговори. Има 
бутон, който активира Alexa, и асистен-
тът може да чуе въпроса. След това вгра-
деният говорител дава отговор, като за 
целта потребителят трябва да приближи 
ръката си до ухото.

Третото неочаквано ново предло-
жение на Amazon е Smart Oven. Умна-
та фурна ще струва 250 долара и в ком-

плект с нея идва безплатен говорител 
Echo Dot. Чрез него и Alexa могат да се 
подават гласови команди към фурната. 
Фурната може да работи и като микро-
вълнова.

С помощта на Alexa потребителят 
може да каже на фурната

да се затопли 
предварително

до определена температура, да изпълни 
една от над 30 предварително зададени 
настройки за готвене и др. Освен това 
самата фурна ще праща известия, когато 
ястието е готово. Устройството ще под-
държа и автоматично откриване на на-
чина на приготовление на определени 
продукти, които могат да се сканират с 
приложението на Alexa.

Amazon пуска умен 
пръстен. И умна фурна

Китай създаде звуково оръжие, 
което да използва за разпръс-
кване на тълпи. Портативно-

то акустично оръдие е разработено 
от учeнитe oт ĸитaйcĸaтa aĸaдeмия 
нa нayĸитe. То излъчвa фoĸycиpaни 
звyĸoви вълни, ĸoитo пpeдизвиĸвaт 
твъpдe бoлeзнeни вибpaции нa 
тъпaнчeтaтa, oчнитe ябълĸи и 
мoзъĸa.

Hoвoтo aĸycтичнo opъжиe изпoлз-
вa инepтeн гaз. Πpи нaгpявaнe нeгo-
витe чacтици зaпoчвaт дa вибpиpaт 
и ycтpoйcтвoтo зaпoчвa дa издaвa 
дълбoĸ мoнoтoнeн звyĸ.

Πoлeвитe изпитaния пoтвъpдиxa, 
чe въздeйcтвиeтo нa тoвa aĸycтичнo 
opъжиe e нeтъpпимo, нo нe нaнacя 
вpeдa нa здpaвeтo.

Kитaйcĸoтo звyĸoвo opъдиe дaлeч 
нe e пъpвият oпит зa cъздaвaнeтo 
нa aĸycтичнo opъжиe. Дизaй-
нът зa мacoвoтo пpoизвoдcтвo нa 
звyĸoвoтo opъжиe вeчe e oфициaл-
нo yтвъpдeн.

Звуково оръжие 
кара мозъка 
да вибрира

�  Те ще са свързани с гласовия асистент Alexa и ще дават отговори

Снимкa: БТА

Снимкa: Pixabay
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А
ко си мислите, че големи-
те писатели не забелязват 
околния свят и са се посве-
тили на духовното, загърб-
вайки материалното, този 

текст ще ви опровергае. Той ще ви от-
крехне вратата на приказни имения, в 
които едни най-големите имена на лите-
ратурата са творили и са създавали ше-
дьоврите на света. В лукс и уют!

Повечето от тях днес са музеи, които 
събират туристи от цялата планета. Дру-
ги се намират на изолирани места, къ-
дето трябва специална подготовка, за 
да бъдат посетени. Ако тези пътувания 
не влизат в плановете ви сега, ето една 
бърза разходка из именията на писате-
лите.

Двете къщи на Гьоте 
в Германия

Името на Йохан Волфганг фон Гьоте се 
е превърнало в нарицателно за всичко, 
свързано с немския език. На 28 август 
тази година се навършиха 270 години от 
рождението на писателя.

Неговият роден дом се намира във 
Франкфурт на Майн. Къщата, която по-
вече прилича на фамилна резиденция, 
днес е музей. Гьоте живее тук до 16-го-
дишна възраст, а по-късно описва род-
ния си дом в своята автобиография.

Другата основна къща, в която живее 
Гьоте през по-голямата част от живота 
си, се намира във Ваймар. Разбира се, и 
тази къща днес е музей. Както се вижда, 
известният писател съвсем не е бил бе-
ден, тъй като през живота си е заемал не 
един или два важни държавни поста.

Къщата на Агата Кристи 
в Англия

Първата лейди на английската крими-
нална литература успява да си осигури 
голям доход и световно признание още 
приживе. Имението „Грийнуей” в граф-
ство Девън, Англия, в което тя и нейният 
съпруг - археологът Макс Малоун, живе-
ят от 1938 г. до смъртта си, днес е обяве-
но за световно място на културното на-
следство. Къщата е строена през 1780 г. 
и самата Кристи я описва като „идеална-
та къща мечта”. Околностите на имение-
то са описани в множество нейни рома-
ни. Днес домът също е музей.

Фермата на Джордж Оруел 
в Шотландия

През май 1946-а, след неочакваната 
смърт на съпругата си, Джордж Оруел 
и неговият осиновен син Ричард прис-
тигат в Шотландия. Тук двамата нае-
мат голяма фермерска къща в отдале-
чения шотландски остров Юра. На това 
самотно място писателят успява да за-
върши своята най-успешна книга „1984”. 
И днес мястото е изолирано, а къщата е 
практически непроменена. Тя все още е 
собственост на семейство Флетчър, кои-
то някога са я дали под наем на писа-
теля, а за да стигнете до нея, трябва да 

наемете лодка. Електричеството е на ге-
нератор. Ако желаете да изпитате тръп-
ката на изолацията, можете да наемете 
имението за 1000 паунда на седмица. 
Това не е толкова много, ако сте компа-
ния от 8 души - колкото са леглата във 
фермата.

Резиденцията, в която е 
роден Владимир Набоков

Роден във видно аристократично се-
мейство преди Октомврийската рево-
люция, руско-американският писател 
Владимир Набоков прекарва своето 
детство в „Рождествено”, в огромна ре-
зиденция край Санкт Петербург. През 

1916 г. той наследява разкошното име-
ние от 18 век, но настъпилата револю-
ция го принуждава да избяга от Русия 
след по-малко от година. Писателят ни-
кога не се завръща в своя роден дом. 
Днес знаменитата къща е голям музей, 
в който се организират изложби и чете-
ния.

Легендарното имение 
на лорд Байрон

Нюстедското абатство в Нотингам-
шир, Средна Англия, е родовото имение 
на романтичния поет Джордж Байрон, 
наследник на лордска титла. В минало-
то на мястото е имало манастир, осно-
ван от крал Хенри II (1170). По времето 
на Хенри VIII манастирът е затворен и 
през 1540 г. става владение на благород-
ника Джон Байрон, прародител на по-
ета. 10-годишен, Байрон наследява имо-
та и прекарва голяма част от живота си в 
него. За съжаление наследената къща е 
в абсолютен разпад и през 1818 г. е обя-
вена за продан заради невъзможността 
да бъде поддържана.

Родната къща на поетесата 
Емили Дикинсън

Емили Дикинсън прекарва почти це-
лия си живот в голямата родова къща 
в Амхърст, Масачузетс. Ексцентрична и 
затворена, след 30-тата си годишнина 
Емили почти не излиза от вкъщи и пове-
чето от посетителите си приема при за-
творени врати. Къщата е строена през 
30-те години на 19 век. Днес онези, кои-
то желаят да усетят какво е да твориш на 
оригиналното бюро на Дикинсън, имат 
възможност да наемат нейната стая.

Красивата къща 
на Томас Харди

Въпреки че става световноизвестен 
като поет и писател, Томас Харди всъщ-
ност е дипломиран архитект. Дизайнът 
на дома Макс Гейт в Дорчестър, Англия, 
е негов. Тук Харди живее от 1885 до 1928 
г. и създава няколко от най-успешни-
те си новели, включително „Тес от рода 
Д’ърбървил”. Имението представлява 
голяма къща, изградена от червени тух-
ли, а градината и пасторалните гледки 
наоколо често вдъхновяват въображе-
нието му.

Домовете на писателите – 
не къщи, а цели имения

�  В миналото рождено място на шедьоври, 
днес повечето от тях са музеи

Резиденцията, в която е роден Набоков

Домът на Томас Харди в Дорчестър, Англия

Къщата на Гьоте във Ваймар, която днес е музей

Имението на Агата Кристи „Грийнуей” в графство Девън, Англия 
Сн.: nataturka.ru Сн.: Flickr

Сн.: Pixabay
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Ч
ували ли сте историята на 
Майкъл Томас, 13-годишния 
фен на Майкъл Джордан, 
който не можа да се нарадва 
на маратонките си Air Jordan 

IV, защото друг тийнейджър го уби, за да 
му ги открадне? Това се случва през май 
1989-а. А убийствата на тийнейджъри за 
модни маратонки и дрехи продължават 
и до днес. Според документален филм от 
2015 г. в САЩ всяка година заради чифт 
маратонки умират около 1200 души.

А бабата на Майкъл си спомня мал-
ко след смъртта му, че родителите му го 
призовавали да не ходи с маратонките 
в училище. „Казахме му, че някой може 
да ги хареса и да си има проблеми. Но 
той отговори: „Бабо, ако някой иска да 
ми вземе маратонките, ще трябва да ме 
убие”, спомня си жената.

Тялото на Майкъл е намерено две сед-
мици по-късно в гора близо до учили-
щето. Разследващите установяват като 
причина за смъртта задушаване. Мом-
чето е без обувки на краката си, а уби-
ецът му скоро е заловен. 17-годишният 
Джеймс Мартин извършва престъпле-
нието,

за да вземе 
„джорданките”

Майкъл им се радва на краката си 
само две седмици...

Дълги години брандовете произвеж-
даха специални артикули само за спор-
тисти, но през 80-те Nike лансира колек-
ция от ежедневни дрехи и аксесоари, 
припомня webcafe. Нещата се развиха 
по план за концерна: продажбите ско-
чиха и печалбите се увеличиха лавино-
образно. Това накара конкурентите на 
компанията да копират модела.

Някъде тогава се роди идеята брандо-
вете да градят най-големите си реклам-
ни кампании около звездите. Ефектът 
беше невероятен. Така Nike разработи 
модела Джордан, който се превърна в 
мечта за всеки ученик.

Маратонките бяха невероятно стилни 
и в уникална цветова гама. Освен това с 
тях играеше най-голямата спортна звез-
да на Америка.

Но наред с огромните приходи на 
спортните концерни се стигна и до при-
теснителна тенденция.

Около средата на 80-те години в Аме-
рика започнаха уличните грабежи на 
модни дрехи. Жертвите се прощаваха не 
само с маратонки, но и с якета и джинси.

Около смъртта на Майкъл Томас се 
разшумя най-много, но далеч не беше 
изолиран случай. Властите не водеха от-
делна статистика за грабежите на дрехи, 
но през 1990-а полицейското управле-
ние в Атланта изчисли, че в града са се 
случили 50 такива инцидента за месец.

В уличния жаргон се появи

изразът 
„check in”

за момента, в който се прощаваш с нещо 
от облеклото си, заплашен от нож или 
огнестрелно оръжие. Престъпленията 
от този характер си приличаха в цялата 
страна - няколко тийнейджъри се при-
ближават до по-малко момче и искат да 
му вземат нещо. Ако жертвата се съгла-
си, си тръгва доброволно с един или ня-
колко аксесоара по-малко. Обикнове-
но без последствия. В противен случай 
се прибягва до насилие, което понякога 
води до фатален край.

Дълго време властите не говореха за 
убийствата, вярвайки, че това са изоли-
рани случаи. Ситуацията обаче се про-
мени след смъртта на Майкъл Томас, 
която се превърна в общонационална 
трагедия.

Новата реалност бе огласена от списа-
ние Sport Illustrated. На 23 май 1990-а, 20 
дни след убийството на Томас, издани-
ето излезе със смразяващото заглавие: 
„Маратонките или животът?”.

Авторът на текста - журналистът Рик 
Таленд - проучи подробно пробле-
ма, обърна се към социолози, училищ-
ни служители, представители на Nike и 
дори към Майкъл Джордан.

И до днес това е най-адекватният ма-
териал по темата за това как се стигна до 
кървавата тийнейджърска война за скъ-
пи дрехи и обувки.

Материалът на Sports Illustrated не 
предизвика чак такова обществено въл-
нение в Съединените щати, каквото се 
очакваше.

Но Майкъл Джордан не остана равно-
душен. Авторът се срещна със звездата 
на Чикаго и му разказа за смъртта на То-
мас. Реакцията на Въздушния е описана 
страхотно:

„Майкъл Джордан седи в заключената 
зала за пресконференции на базата на 
„Чикаго Булс”. Той е по екип и с чифт Air 
Jordan на краката си, много подобен на 
този, който носеше Томас.

Вратата е затворена, за да спре жур-
налистите и феновете, които преследват 
Джордан навсякъде. Той чете за смъртта 
на Томас. Струва ми се, че Майкъл ще се 
разплаче.

„Не мога да повярвам - тихо казва 
Джордан. - Удушен до смърт. От друг 
тийнейджър.”

Майкъл си поема дълбоко дъх, а потта 
се стича по слепоочията му.

Малко по-късно Майкъл се опомни 
и каза: „Мислех, че хората ще се опитат 
да имитират добрите неща, които правя. 
Че ще се опитат да се променят към по-
добро. Никога не съм вярвал, че заради 

рекламата ми ще започнат

да си вредят един на друг
Звучеше искрено.
Четвърт век по-късно обаче в САЩ 

все още убиват за маратонки.
Майката на Джош Уудс, който беше 

убит през 2012 г. заради три чифта Air 
Jordan (180 долара всеки), обвинява за 
смъртта му концерна и Джордан: „Жи-
вотът на сина ми струваше повече от ня-
колко чифта маратонки. Да, Nike и Май-
къл Джордан не дръпнаха спусъка на 
пистолета, който уби детето ми. Но с го-
лямото влияние и сила идва и голямата 
отговорност. Те трябва да са отговорни 
за подобни събития.”

През 2015 г. GQ пусна документалния 
филм Sneakerheadz, който се спира на 
убийствата за маратонки в наше време. 
Ще ви шокира, но всяка година в Щатите 
заради чифт обувки умират около 1200 
души.

Последният случай е от края на август. 
В Ню Йорк три момчета нападнаха тий-
нейджър, за да му вземат Air Jordan 1, 
който се оценява на две хиляди долара. 
Полицията действа светкавично и вед-
нага намери престъпниците в заложна 
къща, в която се опитваха да продадат 
чифта. Не им се получи - „джорданките” 
се оказаха фалшиви.

Смъртта обаче е истинска.

�  Около 1200 души умират всяка 
година заради „джорданки“ в САЩ

Да умреш 
за чифт 
маратонки

�  През 1983 г. 14-годишният 
Франк Дюит е застрелян в 
училищния коридор заради 
синьо спортно яке на универ-
ситета Джорджтаун.
�  През 1985 г. пет момчета уби-

ват 13-годишния Шон Джоунс, 
за да му вземат маратонки-
те Fila.
�  През февруари 1989 г. 19-го-

дишният Кевин Уолш е приб-
лижен от две момчета, които 
искат якето му на бейзбол-
ния Синсинати Редс. Кевин 
отказва и получава куршум в 
гърба.
�  През април 1989 г. 17-годиш-

ният Деметрик Уокър убива 
16-годишния Джони Бейтс, 
след като жертвата отказва 
да му даде „джорданките” си. 
Деметрик е осъден на дожи-
вотен затвор, а след процеса 
прокурор Марк Винсън казва 
на репортерите: „Ужасно е, че 
превръщаме спортните дрехи 
в лукс, заради който можеш 
да изгубиш живота си.”

Малко черна 
хроника:

Снимки: Flickr
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Да се спуснеш със сноуборд от 
8-хилядник: Българин го направи

Българин отвя всички 
на Musclemania в Милано
�  Той стана абсолютен шампион и ще участва в състезания в Маями и Лас Вегас

П
ореден голям успех за Бъл-
гария и за българския кул-
туризъм. Един от най-голе-
мите таланти на страната в 
този спорт Радостин Цвета-

нов грабна трофея в Милано, след като 
демонстрира блестяща форма. Така бъл-
гаринът отвя конкуренцията на едни от 
най-добрите в бодибилдинга.

Радостин Цветанов стана и абсолютен 
шампион, което му донесе и прокарта, с 
която ще може да участва на професио-
налните състезания, които се провеждат 
в Маями и Лас Вегас.

Това е

втора титла от Musclemania 
за Цветанов

след като преди година грабна трофея в 
Париж. Тогава българинът изуми всички, 
защото триумфира, въпреки че бе дебю-
тант.

В сегашното състезание „Класик фи-
зик” беше най-силната категория от 
гледна точка на качеството на състе-
зателите. Имаше около 25 участни-
ка от цяла Европа и света, припомня 
Sportal.

„Ние бяхме подготвени за това и ра-
ботихме здраво през цялата година, за 
да се представим максимално добре, 
дори и с по-голяма конкуренция, защо-
то няма федерация, която да ни ланси-
ра. Знаехме, че трябва да сме с класа 
над останалите, за да вземем трофея”, 
каза Митко Бонев, който е треньор на 
Радостин Цветанов.

„Целта за тази година беше постиг-
ната! Отново доказах на себе си, че 
със здрава работа няма непостижими 
неща!“, написа той в профила си във 
Facebook и допълни: “Продължавам 
напред още по-мотивиран и надъхан! 
Имаме още работа за вършене!“.bTV

Българин се спусна със сноуборд 
от осемхилядник. Владимир Пав-
лов е направил това от връх Ма-

наслу (8163 м), който е осмият по висо-
чина връх на планетата. За подвига си 
той разказа в профила си във Facebook. 
С успешното си спускане Павлов стана 
първият българин, успял да го направи.

Сноубордистът разказа, че непре-
къснатото спускане е било от 8150 м до 
6200 м. Той отворил нова сноуборд ли-
ния под лагер 4 на 7450 м.

Владимир Павлов се е изкачил без 
кислород до 7450 м, след което е полз-
вал бутилка заради „тежките условия и 
приоритет на сноубординга”.

„Благодаря на всички, които повяр-
ваха и подкрепиха проекта ми. Благо-
даря на всички, които дариха средства 
в кампанията ми”, написа сноубордис-
тът във Facebook.

“Изкачването беше в рамките на ко-
мерсиална експедиция в малка група 
от шест души. От издадени към 250 раз-

решителни само двама бяхме за спус-
кане. Аз със сноуборд и един амери-
канец със ски, като и той беше в моята 
група. Шерпи имахме общи за изнасяне 
на обща екипировка като палатки, хра-
на и пр.”, разказа Павлов пред „Днев-
ник“.

Той сподели, че времето е било из-
ключително тежко и дори и местните 
не помнели да е валяло непрекъснато 
всеки ден.

Facebook



ТЪРСИМ ШОФЬОРИ 55-60, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60124, ТЪРСИМ 
ШОФЬОРИ - CDL CLASS A - OVER THE 
ROAD, 55-60 ЦЕНТА НА МИЛЯ - ВСИЧ-
КИ МИЛИ ПЛАТЕНИ, Volvo trucks, dry 
van Предлагаме работа и на OWNER 
OPERАTORS. Компанията предоста-
вя Fuel карти с големи отстъпки, 10% 
диспеч Моля обадете се на 312-231-
4472 7736200878 №16830

OWNER OPERATORS 
Цена US$ , Зипкод 30518, Looking for 
Owner Operators only.Clean driving 
record.All 48 states.Direct deposit every 
Friday.For derails call 4045132422. 
№16744

TЪРСИ СЕ MЕХАНИК
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120-8131, 
Eddie Truck Repair в Elgin търси да 
назначи механик на камиони и трей-
лъри.Oпит не е задължителен но е 
препоръчителен.Добро заплащане.
За повече информация обадете се на 
тел:773-656-8076 №16751

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шо-
фьор CDL за pick up/delivery. 60 
цента за милял. Тел. 847-224-5462 
8474205350 №16770

DISPATCHER, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Транспортна 
компания търси DISPATCHER . Говоре-
не на български & English е задължи-
телно. Изисква се общ опит за работа 
с компютър. Други езици са от голям 
плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 
№16785

Chicago + suburbs

CDL-B W/ HAZMAT , 
Цена US$  1,000.00, Зипкод 60007, 
Looking for CDL-B w/Hazmat Driver for 
a straight truck, local work , every day 
home, starting $1000 a week + bonuses, 
i need a driver who can husle amd work 
fast 2243347119 №16896

OWNER OPERATORS !!!, 
Цена US$  5,000.00, Зипкод 60048, 
Работа за собственици на ками-
они! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 
Dispatch!*Предимно леки товари! 
*Direct Deposit всеки петък! *На-
маления за гориво - до $0.70 / га-
лон.*847-665-9273 или 847-483-8787* 
№16897

DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, We are 
looking for young energetic person 
with experience in dispatching or offi  ce 
assistance to become part of our team. 
Good english is a must. 7736006589 
№16922

CDL DRIVERS AND OO, 
Цена US$  , Зипкод 60053, Small family 
owned trucking company is looking for 
experienced CDL DRIVERS AND OWNER 
OPERATORS for Dry Van OTR. Flexible 
work schedule - We pay every week 
- Paid detention, layover, extra stops - 
Personal attention - Honest relationship 
- Loads pre-booked previous day - 24/7 
Dispatch support. 8477910050 №16835

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 $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 451 Walnut Ln, Elk grove Village, IL 60007
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA
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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

DRIVERS OWNERS , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60656, 
QUATRON LOGISTICS, INC. 55-60 CENT 
PER MI FOR DRY VANS, ALL MILES PAID, 
DIRECT DEPOST, CLEAN INSPECTION 
BONUS,ELD, 2 YEARS EXPERIANCE, 
WEEKEND HOME . OWNERS CAN 
NEGOTIATE THE CARGO PRICE WITH 
THE BROKER, 10% DISPATCH , ALL 
FUEL DISCOUNTS GIVEN TO THE 
OWNERS. 6308904818 №16905

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

ТЪРСИМ CDL DRIVERS , 

Цена US$  , Зипкод 60089, Предлага-
ме работа за шофьори. 2020 ками-
они Volvo и Frightliner с APU,Power 
Inverters и Хладилници. Dry Van това-
ри. Заплащане: 57 цента на миля, 65 
цента за шофьори с HazMat. За Повече 
информация позванете на 847-666-
5919 ext. 4 8479994960 №16843

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60089, Предла-
гаме работа за Owner Operators. 12% 
Dispatch Fee Можете сами да буквате 
товарите си, като говорите директно 
с брокерите. За повече инфо: 847-666-
55919 Ext. 4 №16844

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод , Предлага-
ме работа за Owner Operators. 12% 
Dispatch Fee Можете сами да буквате 
товарите си, като говорите директно 
с брокерите. За повече инфо: 847-666-
5919 Ext. 4 №16845

LOCAL CDL DRIVER, 

Цена US$  , Зипкод 60176, Predlagam 
rabota za CDL driver. Ot Elk Grove Village 
do Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za 
poveche informaciq : 312-210-2049. 
№16848

OWNER OPERATORS CDL, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60007, V & V 
Freight Inc набира owner operators за 
P/D OTR: -Горивни карти -Safety бону-
си -10% Dispatch -Pre Pass/IPass Теле-
фон за контакт: 847-214-6268 (Влади-
мир) №16866

CAREGIVERS, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Търсят се 
caregivers part time/full time за деца с 
mental disability. Locations: Arlington 
Heights, Hoff man Estates, Naperville, 
Chicago, Hainsville. Обадете се 847-
813-5108. 8478135108  №16858

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ 
Цена US$  1,800.00, Зипкод 60172, Мал-
ка транспортна фирма набира сери-
озни шофьори за работа OTR Delivery, 
Hook and Drop в Чикаго. Volvo 2019, 
I-shift. Добро заплащане за добри шо-
фьори: 55-65 цента на миля. Възмож-
ност за процент и на ден плащане. 
Тел.: 8665288855 №16859

ТЪРСЯТ СЕ ЧИСТАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Предла-
гам работа за почистване на магазини 
през нощта. Опита не е задължителен. 
Трябва да разполагате с личен транс-
порт. Телефон за връзка 630-364-8586 
6303648586 №16822

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 
Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 
работници почасово - здрави бълга-
ри. Шофьорска книжка е в голям плюс. 
Нередовен график през седмицата и 
често работа в съботите. Текст на 312-
919-8618 №16826

CDL DRIVER, 
Цена US$  , Зипкод 60102, Tarsiq 
shofi or s HAZMAT volvo i shift 65 centa 
na milq ili 30% ot tovara 7739990812 
№16740 

SAFETY and DISPATCH, 
Цена US$ , Зипкод 60118, We have 
open positions for Dispatch and 
SAFEETY. With experience ONLY. 
Call 877-410-0781 ex 326 or email: 
recruiting@nationwidecargo.com and 
schedule your interview. 8774100781 
№16808 



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

REGIONAL DRIVER NEED, 
Цена US$ , Зипкод 60010, Looking for 
CDL-A driver for Regional/Local work. 
Home every weekend For more info call 
773-580-4032 7735804032 №16800

OVER THE ROAD DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60010, Looking for 
CDL-A over the road driver min of 4 years 
of experience for more info call 773-580-
4032 7735804032 №16801

CDL A ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Dry van 
NO Hazmat,E log ONLY.С чист рекорд 
и опит. Започване- веднага. Каране 
и почивка- по договаряне.15 години 
в бизнеса. 60-65ц старт. 2500- 3000 
мили/седм. 7734128280 №16804

БОЯДЖИЙ
Цена US$ , Зипкод 60004, Търся боя-
джий постоянна работа. Добро запла-
щане. Тел. 773-865-0406 №16753

РАБОТА, 
Цена US$  , Зипкод 60193, Търся шо-
фьор със CDL за съвместна работа, 
понеделник до петък 1200 $ или over 
the road 60 цента на миля. За повече 
информация търсете Зори на телефон 
(224)659-2356. №16729

DRIVERS WITH CDL, 
Цена US$  , Зипкод 60525, Trucking 
company from Chicago need truck 
drivers with CDL, for dry vans/reefers, 
with clear record. 2407666354 №16731

GRAHAM ENTERPRISE IN, 
Цена US$  , Зипкод 60005, CAREER 
OPPORTUNITY- Customer Service 
Representative Position, 800 Elmhurst 
Road, Des Plaines, IL. Competitive Pay, 
Great Growth opportunities & Benefi ts, 
Immediate interview opportunity 
available. Call 847-758-1715 or apply 
at www.grahamei.com 7739685763 
№16704

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА, 
Цена US$  , Зипкод 60008, предлагам 
работа за почистване на домове да 
разполагате с личен транспорт оп-
ита в почистването не е задължите-
лен телефон за връзка 2244152174 
2244152174 №16745

CDL A DRIVER, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van, с опит 
и чист рекорд. Над 80К/год. Каране и 
почивка- по договаряне. Само за най-
добрите водачи,професионалисти! 
7734128280 №16680

ТЪРСИМ ГОТВАЧ $15/H, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Ресто-
рант „Avenue BG” търси готвач или 
помощник готвач - part time or full 
time Заплащане от $15 до $18 на час 
- Tel.773.470.5589 - Neli 8479792222 
№16684

DELIVERY DRIVERS, 
Цена US$ , Зипкод 60188, Търсим шо-
фьор-доставчик за FedEx с любител-
ска книжка в Carol Stream. Заплащане: 
$17-$20 на час. Фирмата осигурява ка-
мион и гориво. За контакти: 702-215-
9196 №16688

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транс-
портна компания набира контрактори 
за съвместна работа. За информация 
търсете Зори 224-659-2356. №16661

GRAHAM ENTERPRISE., 
Цена US$ , Зипкод 60005, Graham 
Enterprise, Inc - CAREER OPPORTUNITY 
- Customer Service Representative 
Positions, 800 S Elmhurst Road, Des 
Plaines, IL. Competitive Pay, Great 
Growth opportunities & Benefi ts, 
Immediate interview opportunity 
availabie. Call 847-758-1715 or apply 
at www.grahamei.com 7739685763 
№16689

TRUCKING DISPATCHER
Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
№16634

LOCAL DRIVER CLASS B, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Position 
available for local driver class B HAZ MAT 
REQUIRED. Monday to Friday 8am to 5 
pm 8475329087 №16501

COAST TO COAST

HAZMAT,REEFER OWN OP, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60008, 
100% OWNER OPERATOR COMPANY, 
SPECIALIZE IN HAZMAT & REEFER LOADS! 
- 10 % DISPATCH - $.30-$.50 OFF PER 
GALLON - TRAILERS FOR RENT - CASH 
ADVANCE - SELF DISPATCH AVAILABLE 
!! JOIN THE FAMILY AND NEVER LOOK 
BACK 847 532 8824 №16780

OWNER OPERATOR ONLY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Must have 
a good driving record,Must have 2 
years of verifi able OTR experience,DRY 
VAN, REEFER,POWER ONLY 48 
STATE,HOOK&DROP,NO TRAILER 
NEED..24/7.6308475936, 8475534122 
№16834

OWNER OPERATORS ONLY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly 
run Reefers, but welcome drivers who 
have Dry Vans. 24/7 dedicated freight 
,Must have 2 years Experience POWER 
ONLY $1,70 PER MILE 6308475936 
8475534122 6308475936 №16811

NEED HUSEKEEPERS, 

Цена US$  11.00, Зипкод 17104, We 
need next independent contractors 
in PENNSYLVANIA ; Housekeepers/
housemen Laundry attendant , 
maintenance Front desk We off er 
$11 per hour Everybody must have 
own transportation to work and back 
. For more info please TEXT ONLY : 
Maurice3039748716 ; 7175628503 
3039748716 №16818

CDL A DRY VAN DRIVER, 

Цена US$ , Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. 2500- 3000 мили/седм. 
или по-малко (по договаряне). Около 
80 хил/ год. Кара се законно-по лог 
бук. Само за най-добрите професио-
налисти! 7734128280 №16805

OTR HAZMAT DRIVERS 

Цена US$ , Зипкод 60103, $0.65 per 
mile or 30%, 90% for Owner Operators, 
2016 Volvo 780, iShift automatic or 2019 
International LT automatic, Reefers, OTR 
Requirements: * HAZMAT and TANKER 
endorsements * CDL Class A * At least 
2 years of experience CALL NOW: 224-
724-1694 - Luke Може и на български 
№16755

HOUSEKEEPERS, 

Цена US$  11.00, Зипкод 17111, We 
need in HARRISBURG PENNSYLVANIA 
;Housekeepers/housemen ,Laundry 
attendant , maintenance.We off er $11. 
00 per hour For more info please TEXT 
ONLY : Maurice or Ivo3039748716 ; 
7175628503 between 7 AM and 7 PM 
3039748716 №16738

CDL A ШОФЬОР С ОПИТ, 

Цена US$ , Зипкод 60016, Dry van, NO 
HAZMAT. Без нарушения и с чист ре-
корд. Професионално и коректно от-
ношение. Каране-по договаряне. Пар-
кинг-Des Plaines. 7738959620 №16681

ФЛОРИДА

*ОУНEР ОПЕРАТОРИ* , 

Цена US$  0.00, Зипкод 34684, Флорид-
ска транспортна компания предла-
га: 88% от гроса. Атрактивни цени на 
товарите. Плащане всеки петък, чрез 
директен депозит. Карта за гориво с 
отстъпки. Работим основно с Dry Vans. 
Изисквания: Мин. 2 години опит. Чист 
рекорд за шофиране за 3 години. Тел: 
727-614-9040 №16823

WE HIRE DRIVERS AND 
Цена US$ 0.55, Зипкод 34240, We hire 
drivers 0.55 cents per mile with 2 years 
of experience clean record and owner 
operators $5000 to $8000 gross weekly 
call us for more info.Come to work with 
our family team. 9415869366 №16609

SOMEWHERE ELSE

ТЪРСЯ ШОФЬОР, 
Цена US$  0.50, Зипкод 73162, 
Търся шофьор CDL с чист ре-
кърд за последните две години.
Камион Кenworth,ремарке van.
Заплащане 50ct.плюс всички праз-
ни мили.Ceдмично около 3-3300 
мили.За конткт Георги Габров-
ски.тел.4059334493/4053391459 
№16846 

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Диспе-
чер с опит търси работа. Намирам се 
в България.: +359-876-511-784 Viber 
+359876511784 №16856

РАБОТА ОТ ДОМА
Цена US$ , Зипкод 60106, Търся ра-
бота от дома online. Приемам пред-
ложения на e-mail:VsslPvlv@comcast.
net или текст на тел.: 773-712-3757. 
7737123757 №16750

CAREGIVER
Цена US$ , Зипкод 60056, Мога да 
Ви замествам 24 часа, в събота ве-
чер и неделя.Намирам се Mount 
Prospect,имам опит.Телефон за връзка 
224-425-6746 2244256746 №16761

ОФИС АСИСТЕНТ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся рабо-
та като офис асистент. Тел за връзка: 
7088900577 7088900577 №16767

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи и 
офиси за почистване. Телефон за връз-
ка:7088900577 7088900577 №16768

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60171, Гледам деца 
в моят дом в River Grove.Предлагам 
домашна вкусна храна,занимания и 
следобеден сън! Телефон за контакт 
7739712024 №16728

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60561, Търся ра-
бота като детегледачка.Имам дъл-
гогодишен опит.Живея в Darien IL 
7739648330 №16716

ДЪРВЕНИЦИ, ХЛЕБAРКИ , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дървени-
ци, Мишки, Мравки, Хлебарки, Па-
яци, Пчели, и всички други насекоми. 
Птици, Диви животни...на балгарски. 
лицензирана компания.Работим в Чи-
каго и всички предградия ~Гаранция~ 
7736001009 №16652

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 
с опит търси работа. Намирам се в 
България.: +359-876-511-784 Viber 
359876511784 №16627 

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся 
къщи или офиси за почистване. Тел.: 
7088900577 7088900577 №16519

COAST TO COAST

ТЪРСЯ ЖЕНА , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Балгарин жи-
веещ в Чикаго търси жена за сериозна 
връзка над 46 години, статута е без 
значение. Телефон за връзка 847-461-
3717 №16650

H1B H2B J1, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 17109, Возмож-
ности за профессионална работна Visa 
H1 B сезонна работна Visa и J 1 стажи-
ровка в хотел в USA в Pennsylvania Из-
пратете вашето резюме на tocconsult@
yahoo.com 3039748716 №16657

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  550.00, Зипкод , Намира се 
в Downtown Skokie, реновиран апар-
тамент, включени ток, вода, интернет. 
7733490210 №16849

DES PLAINES, 
Цена US$  , Зипкод 60018, 2 bedroom, 
1.5 bathroom v Des Plaines. Blizo do 
Shop and Save, Metra, Mehanata, 
Balkanica i bulgarsko uchilishte. Goliam 
apartament s terasa s krasiva gledka. 
Nov moket v spalnite, parket v hola i 
nova boia. 773-814-8485 №16853

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450, Зипкод 60634, Обза-
ведена стая от двустаен приземен 
етаж от къща с отделен вход.Общо 
ползване на хол и кухня.Всички 
консумативи включени.Ползване 
на интернет,българска телевизия 
и пералня със сушилня. ----$450 
7734142633 №16923

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ , 
Цена US$  950.00, Зипкод 60169, Дву-
стаен красиво ОБЗАВЕДЕН апарта-
мент под наем. От 4 Октомври до 2 
Март. $950, включва всичко (газ, ото-
пление, вода, нова пералня) без ток и 
интернет. Тих и чист, Хофман Естейтс. 
312-919-8618 текст моля. Задължител-
на бекграунд проверка.  №16809

3 BDR HOUSE ELK GROVE, 
Цена US$ $2,000, Зипкод 60007, 
Давам под наем голяма къща в 
Елк Гроув Вилидж ( 2,800 sq ft). Без 
дългосрочен договор. Месец за ме-
сец. 3 спални, 2.5 бани. Луксозна 
кухня, 3 камини , гараж за 2 коли 
и дълъг драйвуей. Къщата има и 
допълнителна спалня на вторият 
етажНаем $2,000. Tel.: 708-415-6985 
7084156985 №16868 

ROOM FOR RENT, 
Цена US$  395.00, Зипкод 60659, 
ROOM FOR RENT CHICAGO 60659 ALL 
INCLUDED $395p/m CALL 7738148338 
or 7738170102 franwajk@gmail.com 
AVAILABLE NOW WOMAN ONLY NON 
SMOKING 7738170102 №16816

ROOM FOR RENT, 
Цена US$  395.00, Зипкод 60659, ROOM 
FOR RENT IN CHICAGO ZIP 60659 ALL 
INCLUDED $395 p/m CALL 7738170102 
or 7738148338 franwalk@gmail.
com NON SMOKING WOMAN ONLY 
7738148338 №16817

ПОД НАЕМ, 
Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam 
staia pod naem za( Gena ) v Arlington 
Heights,,IL bezplatno polzvane peralnia, 
sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-
9656 №16819

ЕТАЖ ОТ КЪЩА- АДИСЪН, 
Цена US$ 650, Зипкод 60101, За жена, 
дава се под наем приземен етаж от 
къща в Адисън. Голяма спалня със са-
мостоятелна баня, перално и отделен 
вход. Едно парко място. Имаме куче. 
Моля пишете на емайл до 14ти сеп-
тември. 7738292393 №16790

ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 
Цена US$  , Зипкод 60025, Давам 
стаи под наем в Гленвю 8476300290 
8476300290 №16799

СТАИ ПОД НАЕМ
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Давам 
стаи под наем във Mount Prospect. 
Цените са между $410 до $430. Всич-
ко е включено във наема. 8478451370 
№16747
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ДАВАМ ПОД НАЕМ:
Цена US$ , Зипкод 60018-1635, Да-
вам под наем oбзавeдeна cтaя за 
мъж в гардeн aпaртaмeнт. Всички 
кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, 
електричество, internet, gas, перал-
ня и cyшилня) Des Plaines, близo дo 
Balkanika и Mexaнaтa. Цeнa $420. За 
OTR шофьори цeнa $350. Oт October 
1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 847-208-
1538 №16762
СТАЯ ПОД НАЕМ $480 
Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, 
Стая под наем в Chicago - близо 
до Natragansent и Belmont. Всич-
ко е включено. $480 Tel.7734252700 
№16766
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Да-
вам стая под наем за зимен шофьор 
свободна от края на Септември 300 
долара. За повече информация тър-
сете Илия на телефон (773)837-6657. 
7738376657 №16730
КВАРТИРА, 
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Да-
вам стая под наем за жена в Arligton 
Heights,Il безплатно ползване пе-
ралня, сушилня и интернет. 400$ 
2247179656 №16673
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60656, Давам под 
наем едностаен широк и обновен 
апартамент (1 bdr.) в Arlington Hights 
на W Rand rd. и Euclid ave. Тел:347-543-
6879 №16706
ОТДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60133, Отдавам 
под наем реновиран таун Хаус в 
ElkGroveVillage ,на метри от Busse 
Woods и Allexian Brothers Hospital.
Разполага с две спални, хол,кухня1.5 
бани ,гараж и паркинг място.За-
контакти - 8476300821 8476300821 
№16713
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Давам стаи 
под наем в Des Plaines IL 7739344547 
№16720
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60630, Дава се стая 
под наем от апартамент в Jeff erson 
Park. В наемът са включени интернет 
и телевизия на етажа има перално 
помещение. Паркирането на улицата 
е без пермит. За повече информация 
тел: 773-977-9555 №16722
АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60016, търся съ-
квартирантка за двустаен апартамент 
в Des Plaines.Наем: $700 2247951737 
№16679
1B 1B APT. W GARAGE, 
Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60173, 1 
Bedroom 1 Bathroom, With Garage, plus 
3 extra spaces, Located in Schaumburg, 
IL Algonquin and 53 One Huge Balcony, 
and one Bedroom Balcony with view. 
All Stainless Steel Appliances, Laminate 
Floor, and tile. Pet Friendly. Close to 
Woodfi eld Mall. 2247701402 №16703

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60176, Дава се 
стая под наем в широк и просторен 
апартамент в бейзмънд от 1 септем-
ври. Цена $ 450 - всичко включено 
в Шилер Парк. Тел: 1-(773)-510-0087 
№16666

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

GREEN CARD, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Beit El 
Photography Studio предлага снимки 
за зелена карта $25 на човек.За кон-
такт на български се обадете на Mа-
рия 224-392-3431 и Paul 630-401-2938.
Адрес 350 W 22nd Street, Lombard. 
2243923431 №16907

BALLROOM DANCE , 
Цена US$  , Зипкод 60193, Запишете се 
на спортни танци при талантливите 
иван и Мария. За деца над 7 години. 
Спорта е дисциплина, здраве и красо-
та. Тел.: 7088900577  №16838

FOKUSNIK ZA DETZA, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik 
za rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 
4150590 №16788

IMIGRATZIONI USLUGI, 
Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 
imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 
Stancho tel 708 415 0590 №16789

КАНАЛИЗАЦИЯ, 
Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Профе-
сионално почистване на канализация, 
кухненски мивки, бани. Водопровод-
ни услуги. 224-563-6611 2245957923 
№16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 
Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ услуги по премествания 
- апартаменти, къщи, офиси, антики, 
пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 
(312)919-8618. 15 години опит, достъп-
ни цени. 3129198618 №16827

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ , Зипкод 60056, Гледам деца 
в моя или вашият дом. Имам дългого-
дишен опит в отглеждането им. Живея 
в Mount Prospect IL телефон за контакт 
872 484 3052 №16772

ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ДО 5 Г

Цена US$ , Зипкод 60706, Арт клуб за 
малчугани ВЪРТЕЛЕЖКА има свобод-
ни места за целодневната група (E 
River Rd & Lawrence). Занимания на 
български език и класове по изкуства. 
Страница на Facebook, YouTube канал. 
Website: https://vartelejka.webnode.
com Email: vartelejka.art@gmail.com Те-
лефон: 773 708 0942 №16765 

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$  , Зипкод 60194, Гледам деца 
в дома си, предлагам домашна храна, 
игри, забавления и разходки. Нами-
рам се в Hoff man Estate (в близост до 
къстовището на Golf и Higgins) Tel:224 
6591156 №16741

ГРИЖА СЕ 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. Домаш-
но приготвена храна, включващи 2 
закуски и обяд. Над 18 години опит. 
За повече информация: 773-931-8516 
№16746

GPS/REMOTE STARTS, 
Цена US$  , Зипкод 60070, GPS trackers/
Remote starts/ELD/Sales,installs and 
service 6084660182 №16711

RHYTHMIC GYMNASTICS, 
Цена US$  , Зипкод 60007, КЛАСОВЕ ПО 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА КОГА: 
НЕДЕЛЯ 1 СЕПТЕМВРИ 2019 ОТ 12, 30 
pm КЪДЕ : Dunne Park Recreation Center 
9499 Glenlake Street Rosemont,IL 60018 
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА (224) 392 8603 
2243928603 №16719

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-
лодневна грижа за деца в Elk Grove 
Village!Предлагам три хранения с до-
машно приготвена храна, сън,учебни 
занимания и забавления! За повече 
информация тел за връзка 224 -425-
3371 2247899297 №16686

ISO:9001, HACCP, FSS, 
Цена US$ , Зипкод 60544, Internal 
Audits, Support during 3rd party 
audits, Internal auditors training. 
Implementation of QMS: Creating 
Quality Manual, Procedures, Work 
Instructions, Haccp plan, food 
safety ( GMP ) audits. Automotive ( 
IATF standard), Manufacturing (ISO 
9001), Food industries (FSSC 22000). 
6309991731 №16691

МАНИКЮР, 
Цена US$ , Зипкод 60195, Гел,гел 
лак,изграждане и атрактивна, ръчно 
рисувана декорация. За да запазите 
час за посещение обадете се на теле-
фон 224 423 42 45 Миглена 2244234245 
№16669

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-
лодневна грижа за деца в Elk Grove 
Village.Предлагам три хранения с до-
машно приготвена храна,сън ,учебни 
занимания и забавления !За повече 
информация звъннете на 2244253371 
2247899297 №16375

COAST TO COAST

УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ, 
Цена US$  , Зипкод , Научете бързо 
и лесно английски с уроците на Ни-
колая Кръстева. Онлайн видео и ау-
дио уроци с помощни материали и 
тестове към тях. Слушайте уроците 
докато пътувате за работа, на раз-
ходката в парка, зад кормилото на 
камиона или от дивана вкъщи. Уро-
ците са подходящи за всички нива 
и в тях се преподава американски 
английски. Има готови фрази и из-
рази за всякакви ситуации от еже-
дневието. Можете да намерите уро-
ците на интернет страницата https://
nikolayakrasteva.com 1234567890 
№16867 

АКАУНТИНГ / ТРАНСОРТ, 
Цена US$ , Зипкод 60169, Дистан-
ционен офис за вашата транспортна 
фирма. Заплати на драйвъри и оунер-
оператори, сетъп с брокери, инвойси-
ране на клиентите. Нагледна работа 
със специализиран софтуер. IFTA IRP 
maintenance records. Всичко необхо-
димо за успех. 7278355206 №16796

SOMEWHERE ELSE

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ, 
Цена US$ 27.00, Зипкод 1505, Лече-
ние на акне с ексклузивна процеду-
ра Безиглена мезотерапия с Aкне-аут 
ампули - уникален серум-концентрат, 
третиращ възпаленията- атакува чети-
рите проблема на акнето: хиперкера-
тоза, повишено отделяне на себум, за-
червяване и раздразнение на кожата. 
0885108502 №16786

ОБРАБОТКА ЛОГО, 
Цена US$ 2.22, Зипкод 40023, изработ-
ка на флаери, обработка на снимки по 
поръчка на клиента +359895685961 
№16697

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

ТЪРСИ ЖЕНА- ЦЕЛ БРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Финансово 
обезпечен, сериозен господин търси 
дама за брак.... 7738959620 №16693

МЪЖ ОТ ЧИКАГО, 
Цена US$ 0000, Зипкод 60601, Мъж от 
Чикаго на 49 г търси своята половин-
ка aleko_todorov@abv.bg 0000000000 
№16699

TRUCK PARKING RENT, 
Цена US$  120.00, Зипкод 46401-46411, 
Отдаваме под наем паркоместа за ка-
миони/трейлъри в Гери, Индиана. За 
повече информация 847-789-7132 х 
100 №16829

COAST TO COAST

ТЪРСИ ЖЕНА ЗА БРАК, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Финансово 
осигурен търси жена с американско 
гражданство. 7738959620 №16806

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2006 VOLVO VNL670 , 
Цена US$  12,500.00, Зипкод 60106, 
Продавам Volvo VNL 670 2006г. От-
лично състояние! Готов за работа! 
1,459,000 мили.Цена по договаряне. 
Георги 773-344-8553 №16847

SEMI TRUCK VOLVO , 
Цена US$  , Зипкод 60056, Продавам 
VOLVO 670 2007г. и 2011г. Добро 
състояние, документи за поддръж-
ка DYNO TEST може да се направи. 
Цена - по договаряне. TEL 847-571-
0945. 2248480266 №16863 

ПРОДАВАМ CENTURY, 
Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, 
отлично състояние 773 954 2381 
№16820

AUDI 6 ОТЛИЧНО, 
Цена US$ $2,250, Зипкод 60093, Про-
давам Audi 6 в отлично състояние 
2003г. Подменени нови гуми, наклад-
ки и акумулатор на 165000 мили, цена 
$2250. tel; 773 666 3565 №16787

НАРОДНИ НОСИИ, 
Цена US$  , Зипкод 60656, 
Женски,мъжки и детски народни и 
стилизирани носии с апликации и 
бродерии.За връзка тел 773-732-2843 
Дима №16737

53 VANGUARD -2015 , 
Цена US$ 15,000.00, Зипкод 60008, i am 
selling 2015 dry van Vanguard trailer is 
good condition if need more info tel 847 
254 2504 8742542504 №16694

53 VANGUARD -2015 , 
Цена US$ 15,000.00, Зипкод 60008, i am 
selling 2015 dry van Vanguard trailer is 
good condition if need more info tel 847 
254 2504 8742542504 №16696

VOLVO 670 MONEYMAKER
Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 
Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов за работа, нови ба-
терии, гуми – 70%, имам документи 
от подръжката DYNO TEST може да се 
направи, мили – 1,320,000 Цена - по 
договаряне Светлин (708)261-9099 
№16629
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СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 550, Зипкод 60707, Самос-
тоятелна ,просторна стая под наем 
със собствена нова баня от при-
земен етаж.Стаята е обзаведена с 
всичко необходимо за пълноценна-
та ви почивка.Включително собст-
вен хладилник и диван. Пералня и 
сушилня в апартамента.Свободен 
паркинг на безпермитна улица.Ще 
е свободна от 25 окромври.-$550 
+ток 7733879465 №16777 

1 BDR ARLINGTON HTS, 
Цена US$ $1,1150, Зипкод 60004, Да-
вам под наем едностаен апартамент 
в Arlington Heights. След основен 
ремонт. Наем: $1,150 на месец. Тел.: 
708-856-1440. №16807 
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Камелия пусна нов хит преди 
турнето в САЩ и Канада

З
вездата на попфолка Камелия 
пусна нов хит дни преди стар-
та на турнето й в САЩ и Кана-
да. Сингълът се казва „Хотел на 
греха” и е съвместен проект със 

Сашо Роман.
Часове преди парчето да се появи Ка-

мелия се обърна към феновете си:
„Скъпи мои, много се вълнувам от фа-

кта, че съвсем скоро ще ви представя 
новата си песен! Нямам търпение да я 
споделя с вас и да чуя реакциите ви! Або-
нирайте се за моя канал, за да сте пър-
вите, които ще я чуят и ще гледат клипа! 
Още малкоооо…“ – сподели изпълнител-
ката.

Парчето е по музика на Bane Opaсic, 
а текстът е написан от Костадин Милев 
и певицата. Аранжиментът е дело на 
DIAMOND BEAT PRODUCTION. Режисура-
та на видеоклипа отново е поверена на 
Валери Милев.

Премиерата на лентата беше на 30 сеп-
тември в онлайн канала на изпълнител-
ката.

Преди появата на клипа Камелия пус-
на интригуващи кадри, с които разпали 
въображението на последователите си в 

социалната мрежа.
„Хотел на греха“ е вторият съвмес-

тен проект на певицата със Сашо Роман. 
Припомняме, че преди година двамата 
зарадваха меломаните с

хита „Името ти“
Турнето на Камелия в САЩ и Канада за-

почва след по-малко от две седмици. На 

11 октомври тя ще пее в Атланта, ден по-
късно ще е в Чикаго. Пълният списък на 
участията й вижте в карето.

Последното турне на Камелия в САЩ 
и Канада бе през 2017 г. и тя не крие ра-
достта си от успеха му. Певицата е катего-
рична, че емоцията да пееш пред бълга-
рите в чужбина е различна и запомняща 
се. „Те се радват много, искат постоянно 

да се снимаме, да запея народни песни и 
изобщо емоцията е различна“, разказва 
тя. И си спомня: „Имаше много българи с 
различно усещане, с различна носталгия, 
с различни спомени от България, искащи 
различни песни да им изпълнявам“.

При пътуванията си от тази страна на 
Океана Камелия признава, че единстве-
ният й страх е от дългия полет със само-
лет. Но когато кацне, всичко изчезва и тя 
се радва само на положителни изживява-
ния.

� 11 октомври, петък – Атланта

� 12 октомври, събота – Чикаго

� 13 октомври, неделя – Кейп Код

� 18 октомври, петък – Торонто

� 19 октомври, събота – Сиатъл

� 20 октомври, неделя – Сан Франциско

� 23 октомври, сряда – Лас Вегас

� 27 октомври, неделя– Нейплъс

Турнето на Камелия 
в дати

�   „Хотел на греха“ е вторият съвместен проект на певицата със Сашо Роман



2 - 8 октомври 2019 65



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

2 - 8 октомври 201966

Да помогнеш на колега, да се погрижиш за 
възрастен съсед, да пропуснеш кола в за-
дръстване - всички тези прояви на доброна-

мереност вече ще се изследват научно от Инсти-
тута за добротата.

Той бе открит като филиал на Университета 
в Калифорния в Лос Анджелис. В прессъобще-
ние висшето учебно заведение уточни, че нова-
та структура ще възприеме интердисциплинарен 
подход при изучаването на добротата през при-
змата на еволюцията, биологията, психологията, 
икономиката, културата и социологията.

„Институтът за добротата „Бедари” към Универ-
ситета в Калифорния цели да бъде антипод на се-
гашния световен политически модел, на насилие-
то и напрежението”, изтъква Даниъл Хънт, декан 
на Факултета за социални науки към престижния 
калифорнийски ВУЗ.

Котките може да се правят на безразлични, 
но дълбоко в себе си се привързват към хо-
рата като кучетата и децата, сочи изследва-

не.
Учените от университета на Орегон са търсели 

признаци на привързване както при възрастни, 
така и при малки котки, събрани със стопаните 
им на чуждо място. Същият тест се използва и за 
оценяване на привързаността на бебета и кучета.

Повечето котки (65,8%) и котенца (64,3%) пока-
зали силна привързаност към човека и се инте-
ресували от него не по-малко, отколкото от окол-
ната среда.

Бебетата например се привързват силно към 
гледащия ги в 65% от случаите.

Съвсем малко от пухкавелките защитили рено-
мето си, като не обръщали внимание на стопани-
те си и показвали признаци на стрес - извивали 
опашките си и облизвали устните си.

Правят институт за 
изследване на добротата в LA

Котките се привързват 
като кучетата

Дженифър Лопес и Шакира 
ще пеят в почивката меж-
ду полувремената на фина-
ла на първенството по аме-

рикански футбол „Супербоул” на 3 
февруари в Маями.

Шоуто продуцира компанията 
„Рок нейшън” на Джей-Зи.

Двете суперзвезди, които пеят и 
на испански, и на английски език, 
обявиха новината, като разпрос-
траниха в социалните мрежи сним-
ка, на която стоят една до друга.

„Ще подпалим света” - написа 
Дженифър Лопес към нея.

„По-хубаво от това не може да 
бъде. Толкова се вълнувам да се 
кача на сцената на „Супербоул” - до-
бави Шакира.

Двете певици имат голям успех и 
в поп, и в латинокласациите - с мно-
го хитове и албуми. Лопес издаде 

първия си албум през 1999 г. и огла-
ви класацията на „Билборд” за син-
гли с песни като „If You Had My Love” 
„All I Have”.

Шакира издаде първия си албум 

през 1991 г. Големият й успех дой-
де с „Laundry Service” през 2001 г., 
от който са хитовете „Whenever, 
Wherever” и „Underneath Your 
Clothes”.

Б
ившият член на „Бийтълс” Пол 
Маккартни редовно бил спохо-
ждан в сънищата си от другия 
участник в ливърпулската чет-

ворка, убития през 1980 г. Джон Ленън.
Тези свои видения сър Пол споде-

ли в „Късното шоу” на Стивън Колбер. 
„След като сме имали през годините 
толкова силна и дълбока връзка, това 
е естествено. Обичам, когато някои 
хора ме спохождат в сънищата ми. Съ-
нувам и групите, в които съм свирил, 
но тези сънища винаги са смахнати. Но 
когато ми се привиди Джон, сънят ми 
е хубав!”

По думите на Маккартни мнозина 
изкарвали него и Ленън врагове. „Ние 
бяхме големи приятели с Джон и това 
не се забравя лесно. Връзката ни беше 
супер специална!”, довери пред Сти-
вън Колбер сър Пол.

Б
ившата певица и настояща 
модна дизайнерка Виктория 
Бекъм никога не се била из-
кушила да носи прашки - по-

добно интимно бельо не било в сти-
ла й.

Запитана дали си падала по бе-
льото с марка „Викторияс сикрет”, 
съпругата на ексфутболиста Дейвид 
Бекъм сподели, че то е прекалено 
оскъдно за нейния вкус.

„Нямате си представа колко хора 
са ми задавали подобен въпрос. Но 
отговорът е не. Не съм се докосва-
ла от години и до най-малко подо-
бие на прашки!”, сподели дизайнер-
ката, която представи най-новата си 
колекция на Седмицата на модата 
в Лондон. Според нея сексапилът 
няма нищо общо с разголването.

„Истинските дами могат да бъ-
дат секси, без да носят къси и впити 

дрехи. Комфортът и увереността в 
себе си са много по-важни за атрак-

тивността от всичко останало!”, спо-
деля дизайнерката.

Джей Ло и Шакира ще пеят 
на финала на Супербоул

Пол Маккартни бил спохождан 
в съня си от Джон Ленън

Виктория Бекъм 
не си падала по прашките
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Броят на двойките, живеещи без брак в САЩ, 

се е утроил за две десетилетия.

През 1996 г. двойките, живеещи без брак, 

са били почти шест милиона, а през 2018 г. - 19,1 

млн. Общо обаче, те са много по-малко от склю-

чилите брак, които през 2018 г. са били 127 млн.

Партньорите, живеещи без брак, са по-възраст-

ни, с по-добро образование, по-високи заплати и 

по-разнородни расово, отколкото в миналото.

Увеличаването на съжителството отразява фа-

кта, че хората все повече го приемат за нормал-

но, каза Бенджамин Гърънц от статистическото 

бюро. Хората с малки доходи и по-ниско образо-

вание обаче гледат на него и като алтернатива на 

брака.

Данните са от преброяването на населението в 

САЩ.

Млада аржентинка беше осъдена на 13 го-

дини затвор за опит за убийство, след 

като отрязала пениса на любовника си с 

лозарска ножица.

Двадесет и осем годишната архитектка Бренда 

Баратини беше призната за виновна от съдебен 

състав в Кордоба.

„Съжалявам за постъпката си, не съм искала 

да убивам никого. Пропилях живота си, искам да 

продължа нормалното си съществуване!”, проп-

лака подсъдимата, преди да чуе произнасянето 

на присъдата.

По време на процеса младата жена призна, че 

искала да отмъсти на партньора си, но не и да го 

убие. Той се отнесъл към нея като с трофей и спо-

делил техни интимни видеозаписи със свои при-

ятели. „Това разсипа живота и кариерата ми!”, до-

вери Бренда Баратини.

Двойките без брак в САЩ 
са се утроили за 10 г.

13 г. затвор за жена, отрязала 
пениса на любовник

Т
ом Ханкс ще получи награда-

та „Сесил Б. Демил” на цере-

монията за отличията „Златен 

глобус” през януари.

Председателят на Асоциацията 

на чуждестранната преса в Холивуд 

Лоренцо Сория каза, че Том Ханкс е 

покорил публиката с „богати и весе-

ли образи”. Той добави, че актьорът 

се изявява впечатляващо зад каме-

рата като сценарист, продуцент и 

режисьор.

Наградата „Сесил Б. Демил” се 

присъжда на „човек с невероятен 

принос в света на развлекателната 

индустрия”.

Том Ханкс е четирикратен лауре-

ат на награда „Златен глобус”. Пър-

вата получава през 1988 г. за „Голям”, 

а след това за „Филаделфия” и „Фо-

рест Гъмп”, с които печели и награда 

„Оскар”. Четвъртата е за минисери-

ала „Братя по оръжие”.

През 2014 г. Том Ханкс получи на-

града на центъра „Кенеди”. Амери-

канският филмов институт му при-

съди почетната си награда през 

2009 г.

Е
нрике Иглесиас зарадва за по-

реден път феновете си в Ин-

стаграм. Изпълнителят публи-

кува видео, на което се вижда 

как се забавлява с малката си дъще-

ря Луси. Той и приятелката му – би-

вшата тенис звезда Ана Курникова, 

от 2017 г. се радват на близнаците 

Никълъс и Луси. 

Само месец по-късно гордите ро-

дители показаха за първи път децата 

си, които веднага породиха серия от 

коментари и множество харесвания 

в социалните мрежи. Оттогава Енри-

ке и Ана не спират да държат в тече-

ние феновете си за това как се раз-

виват наследниците им. Сега Енрике 

публикува видеа, в които се вижда 

как си играе с малкото си момиче. В 

един момент изпълнителят започва 

да прескача Луси, което изключител-

но много я забавлява, след което за-

почва и да я върти.

Т
ази Коледа ще излезе неиз-

давано досега парче на Аре-

та Франклин.

Песента ще бъде включе-

на в албума „Big Band Holidays II” в 

изпълнение на оркестъра на „Джаз 

енд Линкълн сентър” с Уинтън Мар-

салис. В тавата Франклин пее „O 

Tandenbaum” на немски и англий-

ски. Записът е бил направен през 

2015 г. по време на празничен кон-

церт, в който кралицата на соул му-

зиката си акомпанира на пиано, до-

като пее коледната класика.

Албумът ще бъде пуснат в диги-

тален вариант на 25 октомври, а на 

пазара ще види бял свят на 2 ноем-

ври. Много малко песни бяха изда-

дени след смъртта на Арета Фран-

клин през август 2018 г., припомня 

агенцията.

Почетна награда „Златен 
глобус“ за Том Ханкс

Енрике Иглесиас показа 
дъщеря си Луси

Излиза неиздавано парче 
на Арета Франклин
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Моделът и инфлуенсър Микейла Саравиа 
печели луди пари в Инстаграм, като качва 
свои оплезени снимки с 16,5-сантиметро-

вия си език, пише вестник „Дейли стар”.
Двадесет и една годишната чернокожа прелест 

има 2 милиона последователи в тази социална 
мрежа.

Микейла получава между 900 и 3000 хиляди 
долара за облизване с феноменалния си език на 
различни хранителни продукти. В някои кадри 
красавицата от Флорида е увековечена с изпле-
зен език по долно бельо или бански костюми. 
Миналата година от изявите си в интернет пред-
приемчивата американка е спечелила 50 хиляди 
долара, като в края на настоящата тя със сигур-
ност ще удвои приходите си.

Взимането на важно решение на празен сто-
мах може да доведе до лош избор, твърдят 
шотландски учени.

Изследователите от университета на Дънди ус-
тановиха, че гладът значително променя начина, 
по който хората взимат решение, предизвиква 
припряност и те могат да изберат не толкова бла-
гоприятен вариант за тях.

Гладът променя предпочитанията за изгода в 
области, които въобще не са свързани с храна, 
като финанси или лични взаимоотношения.

Учените са тествали за изследването 50 души 
два пъти - на гладно и след като са се нахранили 
нормално. На гладно участниците предпочитали 
да получат по-малки хипотетични награди, откол-
кото по-големи по-късно.

Известно е, че човек не трябва да купува храна 
гладен, защото тогава е по-вероятно да предпо-
чете нещо нездравословно.

Инфлуенсър печели луди 
пари с 16,5-сантиметров език

Учени: Не взимайте важни 
решения на гладен стомах

Р
апърът Криско стана баща. 
Радостната новина сподели 
самият той в профила си във 
Фейсбук. Изпълнителят пуб-

ликува снимка, на която държи де-
тето си, и написа „Бати стана тати“. 
Засега не се съобщава полът и име-
то на бебето.

Рапърът съобщи, че с приятелка-
та си Цветелина чакат дете още през 
юни. Тогава, в клипа към песента „Да 
или Не“, Цвети показа наедрялото 
си коремче и така потвърди слухо-
вете, които се завъртяха в мрежите 
и вестниците доста по-рано.

Двойката е заедно от 3 години, 
след като се запознават по време 
на заснемането на клип към една от 
песните на Криско. Дълго време те 
криеха връзката си, но всичко изле-
зе наяве, когато изпълнителят отле-
тя за Дубай, за да изненада любима-
та си, и там засне клипа към песента 
„Още един танц“, където Цвети е в 
главната роля.

И
спанският тенор Пласидо 
Доминго,обвинен от някол-
ко жени в сексуален тор-
моз, се е съгласил да от-

мени всичките свои бъдещи участия 
в представления на нюйоркската Ме-
трополитън опера. Преди дни той 
трябваше да пее на тази сцена в „Мак-
бет” на Верди, но заяви, че е поискал 
да се оттегли и молбата му е била удо-
влетворена.

В съобщението на операта се каз-
ва, че между нея и певеца е било по-
стигнато споразумение, че той ще се 
откаже от всички свои ангажименти 
и че решението влиза в сила незабав-
но. Певецът заявява, че не е съгласен 
с твърденията по негов адрес, но за-
ради създалата се атмосфера на об-
винения без доказателства и за да не 

пречи на колегите си, е решил да се 
откаже от спектаклите в Метрополи-

тън. Вместо него партията на Макбет 
ще изпълнява сърбинът Желко Лукич.

Ш
иниъд О’Конър с шоки-
ращо разкритие за по-
койния Принц. Тя при-
зна в интервю за Studio 

10, че изпълнителят я преследвал и 
дори се опитал да я пребиеq докато 
бил надрусан.

Ирландската певица, която вече е 
мюсюлманка и носи забрадка, при-
зна, че е излизала няколко пъти с 
него. По думите й, една от срещите 
им определено била „плашещо пре-
живяване“, което ще помни цял жи-
вот. „Срещнахме се веднъж, но не 
се разбирахме много добре, опита-
хме се да се сбием. Е, той се опита 
да ме бие, а аз се защитавах. Това не 
е шега, изобщо не е шега, всъщност 
беше много плашещо преживява-
не“, разказа тя.

По думите на певицата, Принс ис-
кал да я направи негово протеже, 

но тя категорично отказала. Тогава 
той се ядосал, а действията му, про-

диктувани от наркотика, който взел, 
били странни.

Рапърът Криско стана баща

Пласидо Доминго няма да пее 
в Метрополитън опера

Шиниъд О’Конър с шокиращо 
разкритие за Принц
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Американската компания „Уан ей ем долс” 
пусна на пазара мъжки секс кукли, снабде-
ни с бионичен пенис.

Новите продукти са призвани да запълнят една 
празна ниша в секс индустрията. Артикулите са 
гъвкави и са предназначени както за жени, така и 
за мъже с хомосексуални влечения.

За целта мъжките секс кукли са оборудвани с 
анални отверстия и могат да правят френска лю-
бов.

Моделите са сравнително тежички и варират от 
36 до 38 килограма, като ръстът им е между 160 
и 175 сантиметра. Началната цена на артикули-
те стартира от 1800 долара, като е предвидена и 
безплатна доставка.

Професионалната астроложка Каролин 
Фокнър твърди, че 20 февруари е най-до-
брият ден за сватба през 2020 г. заради съ-

четанието на нумерологията с подреждането на 
планетите.

В нумерологията двойката означава решимост 
и сила, а в астрологията числото две е подчине-
но на Венера - богинята на любовта и красотата. 
На 20 февруари 2020 г. Сатурн, Юпитер, Плутон, 
Марс и Луната ще са в един знак. Това означава 
„силно обвързване, емоционална стабилност и 
реализиране на свещен съюз”.

Комбинацията от Водолей и Юпитер се появява 
за първи път от 60-те години на миналия век. Спо-
ред Каролин Фокнър 2020-а е година за продъл-
жаване напред.

„Сатурн е в присъщия му знак Козирог от 2017 
г., което ни караше да преразглеждаме аспекти от 
живота си, изискващи много усилия, и да влага-
ме енергия само в хора и ангажименти, които са в 
синхрон с нас“, каза Фокнър.

На пазара в САЩ се появиха 
мъжки секс кукли

20 февруари – най-добрият 
ден за сватба през 2020 г.

Диляна Попова е във вихъра на околосветска си 
обиколка. Моделката и актриса постоянно прес-
кача от държава в държава, а сега е избрала го-
рещата Австралия, за да отпразнува рождения 

си ден.
Тя сподели снимки в социалните мрежи, на които се 

вижда как е прегърнала коала, а на лицето й грее огро-
мна усмивка.

„Нагушках коала. Сбъднах детската си мечта“, написа 
Попова под фотоса. Освен с коала, моделката успя да се 
щракне и с кенгуру, както и да посети Китайската гради-
на на приятелството в Сидни.

Диляна Попова е родена на 24 септември, а тази годи-
на отпразнува своята 38-годишнина.

П
арис Хилтън обича да живее под светлината 
на прожекторите. 38-годишната звезда попа-
да във вестниците и списанията по различни 
поводи – огромни партита, многобройните й 

връзки или просто защото носи фамилията Хилтън.
Наскоро обаче тя сподели, че обича да прекарва вре-

мето си не по дискотеки и клубове, а със своите племен-
ници – Лили-Грейс, която е на 3 години, и Теодора – на 
година и 2 месеца. Пред списание „People” Хилтън каз-
ва, че тя е готината леля, която глези постоянно моми-
четата.

„Лили-Грейс прилича толкова много на мен. Когато ми 
идва на гости, събирам всички играчки вкъщи и винаги 
й подарявам много подаръци“, казва звездата.

Тя признава, че тъй като вече момичето е по-голямо 
и разбира повечето от нещата, двете много се сближа-
ват. „Това ме кара да искам и собствено бебе“, допълва 
Хилтън.

Диляна Попова 
нагушка коала 
за ЧРД

Парис Хилтън 
иска да има 
бебе

Снимат „Властелинът на 
пръстените“ в Нова Зеландия

Н
ова Зеландия ще остане 
домът на Средната земя в 
предстоящия високобю-
джетен сериал „Властели-

нът на пръстените” на Амазон.
„Докато търсехме място, където 

можем да пресъздадем първичната 
красота на втората епоха на Средна-
та земя, знаехме, че ни трябва нещо 

величествено, с девствени брегове, 
гори и планини” - казаха изпълни-
телните продуценти на сериала Дж. 
Д. Пейн и Патрик Маккей.

„Там има също снимачни площад-
ки и студиа на световно ниво и ви-
сококвалифицирани и опитни про-
фесионалисти” - добавиха те.

Снимките на сериала ще започнат 

в Окланд през следващите месеци.
Новозеландският министър на 

икономическото развитие Фил Ту-
айфорд приветства съобщението на 
Амазон.

Феновете на Толкин празнуват 22 
септември като Деня на хобита, за-
щото тогава са рождените дни на 
Билбо и Фродо Бегинс.
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СЛАВЯНА МАНОЛОВА

П
лодородните земи в Маро-
ко не са много, макар това 
да е една от най-процъфтя-
ващите държави в Северна 
Африка.

Съсредоточени са в северната част на 
страната, там, откъдето тръгват на юг Ат-
ласките планини. В северната централна 
територия на кралството, богата на мас-
лини, пшеница, грозде, пъпеши, смо-
кини, грозде, в подножието на масива 
Зерхун, се намира древният град Волу-
билис, населяван още от праисторичес-
ки времена, по-късно от финикийците, 
картите, римляните – до ислямския пе-
риод.

Разположен е между старите импер-
ски столици Фес и Мекнес, а също и 
съвсем близо до свещения град Мулай 
Идрис - най-известното място за покло-
нение в Мароко, в чиято джамия не се 
допускат чужденци, още по-малко ту-
ристи немюсюлмани, да не говорим въ-
обще за жени.

Мулай Идрис Първи, основателят на 
Мароко, е правнук на пророка Моха-
мед, избягал на запад от Багдад. Баба му 
е била дъщерята на Мохамед – Фатима, 
а дядо му – Мохамед Али, братовчед на 
пророка.

В това градче с една главна улица и 
един площад

основният транспорт 
е магарешката сила

един дългоушко е натоварен с огромен 
хладилник на гърба, а десетина са при-
вързани под рехави дръвчета или за 
улични стълбове, докато стопаните им 
се молят, пазаруват или пият кафе или 
типичния ментов чай в центъра.

Изоставен и разрушен, Волубилис 
процъфтява по времето, когато е обя-

вен за столица на кралство Мавритания 
– III в. пр. Хр. В края на краищата, владе-
телите му стават васали на Рим, когато 
Великата империя присъединява към 
себе си Мавританското кралство. Те гу-
бят окончателно царството си, когато 
император Клавдий го поглъща около 
44 г. сл. Хр.

Вече като римски град, Волубилис се 
превръща във важен административен 
и икономически център на римската 
провинция Мавритания Тингитана. Един 
от факторите, кои-
то го правят значим 
за империята, са пло-
дородните му земи. 
Маслините и зърното, 
произвеждани в него 
и околностите, са из-
насяни в Рим в голе-
ми количества. И сега 

могат да се видят запазени преси за из-
стискване на маслиново масло.

Римското управление на Волубилис 
трае до края на III в. сл. Хр. След това 
римляните изоставят града, който е тру-
ден за отбрана. Те не се опитват да го 
възстановят, тъй като това би било твър-
де скъпо. Въпреки това, градът продъл-
жава да бъде обитаван много векове 
след оттеглянето на римляните. Ролята 
му на административен център се запаз-
ва до XI в., когато е заменен от основа-

ния наблизо град Фес.
През XVII в. Волубилис е ограбен от 

Мулей Исмаил ибн Шариф, втория вла-
детел на мароканската династия Алауи-
ти.

Мраморни колони и
красиви архитектурни 
елементи

са отмъкнати от древния римски град, за 
да украсят царските дворци в столицата 
му Мекнес. Колони от Волубилис са за-
карани чак в Рабат, за да украсят площад 
с голяма джамия – дело на един от след-
ващите владетели. В музей в столицата 
Рабат се намира и колекция от бронзо-
ви фигури, намерени при разкопките на

древния римски град, а в скромния 
музей на място се намира колекция от 
каменни стели – плочки, върху които ре-
лефно са изобразени различни религи-
озни ритуали.

През 1755 г. голямо земетресение по-
разява Португалия, нанася щети и раз-
рушения и в Мароко. Волубилис е един 
от градовете, силно засегнати от това 
бедствие, и се предполага, че това е при-
чината за окончателното му изоставяне.

През 1912 г. Мароко става френски 
протекторат и археолози започват раз-
копки във Волубилис три години по-
късно. Те продължават през следващите 
десетилетия и в резултат се разкриват 
много останки от древния римски град.

Някои от останките, които могат да 
се видят днес, са Декуманус Максимус - 
главната улица, която разделя града на 
две, зад която могат да се намерят мно-
го патрициански къщи, украсени с мо-
зайки, акведукт, както и храмът Капито-
лий, посветен на трите главни божества 
на римската държава – Юпитер, Юнона 
и Минерва. Личат и останките на други 
храмове, върху чиито стърчащи колони 
днес са свили гнезда многобройни се-
мейства щъркели.

Забележителна римска 
постройка

е Арката на Каракала – триумфална 
арка, построена през 217 г. и посветена 
на императора и неговата майка Юлия 
Домна. Разположена е в единия край на 
Декуманус Максимус. От нея се открива 
гледка към зелена, безкрайна долина с 
обработени ниви. Арката, край която ту-
ристите се снимат днес, не е съвсем съ-
щата като оригиналната, а реконструк-
ция, направена през 60-те години на 
миналия век. Върху оригиналната е има-
ло колесница, теглена от шест коня, за 
което говорят запазените надписи. Така 
е процедирано и с някои други общест-
вени сгради и богаташки къщи. През 
1997 г. Волубилис е включен в Списъка 
на световното наследство на ЮНЕСКО.
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Древен Рим 
в сърцето 
на Мароко

�  Волубилис е включен в Списъка на 
световното наследство на ЮНЕСКО
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