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Ако случайно влезете в сайта на ново-
учредената (но все още нерегистрирана) 
партия “Няма такава държава”, ще видите, 
че четвърти от общо пет заявени основни 
принципа е свободата на словото. Съща-
та, която новоизбраният партиен лидер 
и бивш телевизионен водещ Слави Три-
фонов защитаваше от ефира, по площади 
и стадиони – с песни, скечове и критики 
към властта. От екрана Слави задаваше 
острите въпроси (е, вярно – не и когато на 
диванчето седнаха Бойко Борисов и Со-
тир Цацаров) и често размахваше укори-
телно пръст, когато политиците бягаха от 
отговорите. Но точно това направи и той в 
първите си дни като партиен функционер.

Учредяването на партията му мина при 
абсолютно затъмнение – събитието се 
проведе при строг режим на охрана, без 
журналисти, а присъстващите делегати 
трябваше да си заключат в сейф мобилни-
те телефони, за да не правят записи. Ня-
колко часа след събитието от “Няма така-
ва държава” пуснаха видео и текст с речта 
на Слави на първия му партиен конгрес. 
Но в това видео липсваше часта, в която 
Трифонов казва, че Борисов се излага по-
стоянно. Казвал го е и преди, не е толкова 
важно, ще възразите вие. Така е. Но когато 
партийните лидери си пускат сами избра-
ни откъси и не допускат журналистиче-
ски камери, това не е свобода на словото. 
Това е пропаганда от типа, с който бора-
вят режимите в Китай, Северна Корея и 
Народната Република преди 1989-а. 

Слави трябва да разбере, че вече е в 
друга роля и въпросите не ги задава той. 
От него очакваме отговорите. А той тряб-
ва да е готов да застане срещу въпроси-
те. Слави се скри от тях и по темата за ре-
гистрацията на партията – за спора дали 
името отговаря на закона, пусна писмено 
изявление, но за откраднатото лого на по-
литическия си проект от украинска пар-
тия не каза и дума, па дори и писмено. 

Трансформацията на успешни бизнес-
мени в добри политици рядко се получа-
ва. Те са свикнали да управляват автори-

тарно, да не дават отчет на никого и да 
поемат сами отговорността от решения-
та си. Но в публичния живот е различно – 
изведнъж шефовете на компании стават 
подчинени – на народа, който ги е избрал. 
Трябва да обясняват и мотивират всяко 
свое решение, да се съобразяват с проф-
съюзи, различни организации и граждан-
ски групи, със своите избиратели, с поли-
тическата обстановка и това е объркващо 
за някой, свикнал да казва – така реших 
аз, на който не му харесва – ето я вратата 
там. А всички знаем, че Слави е точно от 
тези – годините на шеги и скечове с харак-
тера му ни забавляваха, но сега трябва да 
си зададем въпроса – ще бъде ли успешен 
такъв човек като държавник. Или е по-до-
бре отсега да го пратим “при рибите”, как-
то обичаше да казва той полушеговито в 
шоуто си.

И понеже хората са малко или много 
уморени от образа на Слави през години-
те – при него липсва това вълнение като 
при предишните “месии”, от които наро-
дът се  опияняваше (Царят, ранният Бой-
ко), той ще събере съвсем малка подкре-
па. Толкова, колкото да му стигне да се 
коалира с някой. И този някой ще е веро-
ятно ГЕРБ – не случайно в понеделник в 
“Тази сутрин” по bTV Бойко Борисов избя-
га от отговора на въпроса дали би се ко-
алирал с партията на Слави. Абе да е ясно 
още отсега кой ща замени изперкалите 
съвсем псевдопатриоти в следващата уп-
равленска коалиция.

Въпросите са важни. Но и да има кой да 
ги задава. И кой да отговаря. А не да бяга 
от тях. Да се надяваме, че Слави ще е го-
тов за новата си роля. Защото някой тряб-
ва да му каже, че телевизионният рейтинг 
може да донесе политически дивидент, но 
бързо се изпарява. Да пита Бареков, ако 
не вярва.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com
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Б
ойко Борисов е оставил съпар-
тийците си да се справят сами 
на местните избори и засега не 
им се меси. Това обясни самият 
той в разгара на предизборна-

та кампания за местна власт.
„Обликът на една партия не се гради 

от един човек или от няколко души. Нито 
трябва да се надценява моята роля, нито 
на Цветанов, нито на когото и да е в една 
партия. Затова сега съм ги оставил сами, 
защото това са избори като избори”, каза 
премиерът в интервю за bTV.

Той обясни и че е дал 100% права и на 
Йорданка Фандъкова, която се бори за 
нов мандат в София. Според Борисов, ако 
тя загуби, това ще се напише на сметката 
на софиянци.

Обясни също, че е оставил ръковод-
ството на ГЕРБ само „да си промотира из-
борите”, а отделните кандидати за кмето-
ве сами да си водят кампанията. “Аз ще 
отида сигурно на закриването някъде”, 
каза все пак той и допълни, че тази годи-
на партията на практика не е дала „никак-
ви пари за кампанията“.

Лидерът на ГЕРБ отвърна и на неотдав-
нашните критики на доскорошния си за-

местник в партията Цветан Цветанов. 
Преди няколко седмици бившият втори 
обвини Борисов, че се е обградил само с 
ласкатели, и съобщи, че двамата се чуват 
само по работа.

„След двете интервюта, които даде 
Цветан Цветанов, вече не ми липсва – из-
говори много глупости, които не му пра-
вят чест. Не очаквах толкова бързо да из-
лезе и

да заговори срещу 
колегите си и партията,

заяви лидерът на ГЕРБ. На проекта на 
Цветанов пожела успех, както и на новия 
политически проект на Слави Трифонов 
„Няма такава държава”.

Борисов обясни и че „Апартаментгейт“ 
е ударил много силно по името на парти-
ята. «В евроизборите видях краха в очите 
на хората и трябваше да се намеся. „Апар-
таментгейт” ни разби, тежко репутацион-
но ни удари”, каза той по повод скандала, 
заради който се раздели с Цветанов.

Премиерът говори и за бившия шеф 
на комисията за борба с корупцията Пла-
мен Георгиев, който, въпреки скандалите 
около него, бе номиниран от правител-

ството за консул във Валенсия. Един от 
последните е отказът му да събори неза-
конната тераса в апартамента си.

„Пламен Георгиев работи добре, умен 
човек е, но миналия четвъртък или петък 
казах на външния министър да го преду-
преди, че ако не си оттегли жалбата и не 
изпълни решението незаконната част от 
терасата му да бъде съборена, ще го от-
зова, така, както съм го пратил”, обясни 
Борисов.

Той уточни, че изпраща Георгиев за 
консул във Валенсия, защото в България 
си бил създал много врагове, като е кон-

фискувал имущество в полза на държава-
та.

„Той така го купил апартамента... купил 
- не купил, влезе на хората в очите, махай 
жалбата, бутай незаконното и си гледай 
работата”, разясни министър-председа-
телят.

По думите му английският език на Пла-
мен Георгиев е брилянтен, но за позна-
нията му по испански не може да дава 
оценка. „Да взема да помоля моя прия-
тел Христо Стоичков да го изпита на ис-
пански да видим как е”, пошегува се Бой-
ко Борисов.

ГЕРБ без Борисов на изборите, 
не искал да им се меси
�  Цветанов наговори много глупости, не му прави чест, каза премиерът

bTV
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Б
ългарин е сред пострадали-
те, след като камион се вряза 
в автомобили в Германия. Ин-
цидентът стана в понеделник 
в град Лимбург. Ранените са 

общо 8 души, един от тях е нашият съ-
народник, стана ясно от съобщение на 
Министерството на външните работи.

По информация на германската поли-
ция българският гражданин е получил 
леки наранявания, оказана му е меди-
цинска помощ, след което е бил освобо-
ден от медицинско наблюдение.

Самоличността на българина не се 
съобщава по негово искане, съобщиха 
от Външно министерство.

Генералното ни консулство във 
Франкфурт е във връзка с германските 
власти и е готово при необходимост да 
оказва съдействие.

Шофьорът на камиона е сирийски 
гражданин, той е на 32 години и е за-
държан, стана ясно от изявления на 
властите. Мъжът

пристигнал в Германия 
от Сирия

през 2015 г. и е живял в района на Офен-
бах, близо до Франкфурт. През 2016 г. на 
него му е предоставен статут на субси-

дирана закрила, който се дава на онези 
мигранти, които не са признати за бе-
жанци, но са в опасност, ако се върнат 
в родината си.

На въпрос дали става дума за теро-

ристично нападение, германският ми-
нистър на вътрешните работи Хорст Зе-
ехофер отвърна: „В момента не мога да 
ви кажа как трябва да се оценява този 
акт“.

Федералната прокуратура, която раз-
глежда делата за тероризъм в Германия, 
обяви, че засега тя няма юрисдикция по 
случая, тъй като няма надеждни доказа-
телства за терористична атака.

Местната полиция написа в Twitter, че 
спекулациите не са полезни и че се из-
вършва обширно разследване.

Катастрофата е станала в понеделник 
вечерта, а полицията заяви след инци-
дента: „Въз основа на това, което научи-
хме, и на няколко показания на свиде-
тели, мъжът е откраднал камиона около 
17:20 часа местно време (18:20 българ-
ско време) в понеделник.”

Камионът с ремарке се е блъснал в 
няколко превозни средства, които са 
чакали на светофар близо до главната 
жп гара в Лимбург, в германската про-
винция Хесен.

Вестник Frankfurter Neue Presse цити-
ра шофьора на камиона, от когото той 
е бил откраднат със сила: „Мъжът ме из-
мъкна от камиона. Попитах го: Какво ис-
каш от мен? Той не каза и дума.”

Прокурорите казаха, че два апарта-
мента в района на Хесен са били пре-
търсени в понеделник, като полицията 
е иззела мобилни телефони и USB паме-
ти.

�  Шофьорът е сириец, който откраднал 
тира със сила малко преди сблъсъка

Българин пострада, след като 
камион се вряза в коли в Германия

БТА
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С
лухове за отнемане на деца, 
които нагнетяват от някол-
ко месеца напрежение в со-
циалните мрежи, ескалираха 
в масова истерия в няколко 

града и изпразниха буквално за минути 
няколко училища в Сливен и Карнобат в 
понеделник. Във вторник всички инсти-
туции в България, ангажирани с деца-
та, бяха впрегнати да обясняват, че това 
няма как да се случи. Според министъ-
ра на образованието Кирил Вълчев ма-
нипулациите целяли противопоставяне 
на неприетата оке Стратегия за детето.

Ден по-рано родителите панически 
извеждаха децата си от учебните заве-
дения, стискайки ги здраво за ръка, за-
ради опасения, че те ще им бъдат взе-
ти от социалните служби - според едни 
информации, заради прословутата 
стратегия за детето, според други - за-
дето децата не са припознати от бащи-
те си. 

Полицията тепърва ще проверява 
кой, как и защо е подплашил хората, а 
от Министерството на образованието 
определиха случилото се като „целена-
сочена атака към една от най-важните 
задачи пред образователната система 
и усилията на цялата общност - всяко 
дете да посещава училище”.

„Беше ужас, щяха да ни изпотъпчат. 
Деца реват отвътре, родители реват от-
вън”, разказа жена от персонала в едно 
от сливенските училища пред „Дарик 
радио”. Майки на деца от ромската ма-
хала „Надежда” разказват, че

някой им се обаждал 
по телефона

с предупреждението, че уж „Закрила 
на детето” ще им отнема децата. Слухът 

се разнесъл, паниката бързо превзела 
цялата махала и обитателите й се втур-
нали към класните стаи. В социалните 
мрежи по-късно се появи видеоклип 
на един от жителите на квартала, който 
документира случилото се в двете сли-
венски училища - 6-о основно училище 
„Братя Миладинови” и 8-о основно учи-
лище „Юрий Гагарин”.

„Кръвта си давам, но детето - не!”, 

провиква се баща, а майка на друг уче-
ник се обръща директно към премие-
ра: „Г-н Бойко Борисов, вземете мерки, 
иначе тая държава потъва!”. Трети ро-
дител крещи, че „ще ни дават децата на 
педофили от третия род”. Чуват се и гла-
сове за протест в събота срещу Страте-
гията за детето.

От 6-о основно училище в Сливен по-
твърдиха, че учебен процес при тях е 

имало до 10 ч., след което над 500 деца 
от първа смяна са били изведени на по-
жар от родителите си въпреки опитите 
на училищното ръководство да обясни, 
че появилите се слухове са неоснова-
телни. Втора смяна въобще не е имало.

Според регионалното управление 
на образованието в Сливен идентич-
ни сцени са се разиграли и в Ямбол. От 
МОН обаче опровергаха това.

Масова истерия: Слухове, че ще 
отнемат деца, изпразниха училища
�  Паникьосани родители от ромски махали се втурнаха към класните стаи

сн.  „Сега“
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М
едиите на Острова съоб-
щиха, че българин е на-
мушкал тежко съпруга-
та си и тримесечното им 
бебе в дома им в британ-

ския град Уолсенд. 27-годишният мъж е 
арестуван. В много коментари в социал-
ните мрежи обаче се повдига въпросът 
българин ли е наистина нападателят.

21-годишната му съпруга Андреа, коя-
то е от Румъния, и синът й са настанени 
в болница с множество наранявания. Те 
са били открити от полицията в дома им. 
Бебето остава в критично състояние, ле-
карите се борят за живота му. Майката 
все още е в тежко състояние, но засега е 
будна и контактна.

Полицията заяви, че обществото е в 
шок след „свирепата” атака.

„Видях как изнасят жената и детето на 
носилки. Бяха окървавени, имаше много 
медици”, разказва съседка.

В дома е задържан и 27-годишният Де-
нис Бейтула, на когото са повдигнати

две обвинения за опит 
за убийство

Той ще се изправи пред съда на 31 ок-
томври, съобщи The Sun.

От полицията все още разследват как-
ви са причините за жестокото престъп-
ление и призовават, ако някой има ин-
формация или е станал свидетел на 
случилото се, да сигнализира незабавно.

Междувременно много коментари в 
социалните мрежи поставят въпроса 
дали убиецът наистина е българин.

В някои от публикациите на местните 
медии се казва, че Денис Ердинч Бейтула 
е българин, други не споменават нищо 
за произхода му.

“Дори и да притежава български 
паспорт, това още не го прави бълга-
рин”, възмущават се в коментарите по-
требители на социалните мрежи. Във 
Facebook профила на Денис също не се 
вижда никаква българска следа – няма 
български приятели, нито коментари на 
български език. Предстои истината да 
се разбере.

Издирваният вече няколко години 
от Интерпол бандит Евелин Ба-
нев - Брендо, живеел в Грузия, в 

село близо до пристанищния град Поти 
на Черно море, където се подвизавал 
под името Темури, дегизирал се с брада 
и непременно ходел с шапки. На всяко 
тримесечие пътувал с фалшив паспорт 
с ферибота до Варна, откъдето необез-
покояван минавал рехавия граничен 
контрол на морската гара, а оттам се 
придвижвал към родния Бургас, където 
живее част от фамилията му, пише „Стан-
дарт“.

Стигал и до София, където под охрана 
живеят съпругата му Моника Добрино-

ва и дъщеря му Лара. Сега те го чакали 
за 55-ия му рожден ден отново в столи-
цата. Кокаиновият бос празнува на 8 ок-
томври, но вероятно щял да отплава за 
родината чак 10 дни по-късно по разпи-
сание на ферибота. Миналата година се 
заговори, че Брендо, когото съдебните 
власти в България издирват под дърво 
и камък, за да го върнат в затвора, е бил 
на почивка с цялата си фамилия край 
Сочи за олимпиадата. Вероятно тогава 
той е избрал и Грузия за следващ свой 
дом, а спекулациите, че се намира на 
Азорските острови или се укрива в Ал-
бания, Черна гора или Италия, се оказ-
ват неверни.

Издирваният от Интерпол Брендо 
засечен в Грузия

13-годишно българско мо-
миче се самоуби в Италия, 
след като се скарало с май-

ка си.
Десетки българи и италианци из-

пълниха църквата в Калисезе, до град 
Чезена, за да изпратят тийнейджър-
ката.

Българската ученичка скочила под 
товарен влак по линията Болоня-Ан-
кона през нощта, след като избягала 
от дома си заради кавга със семей-
ството си. Много италиански медии 
съобщиха за трагичния жест на уче-
ничката, обяснявайки го с трудния 
психологически период, в който се 
намирала.

Те разказват, че българката изля-
зла с приятелите си вечерта и, както 
и друг път, закъснявала. Притеснена, 
майка й се обадила по телефона, след 
което последвала бурна кавга.

Няколко часа по-късно, в 4.30 су-
тринта, българката решила да сложи 
край на живота си. След като стигна-
ла до гарата на Чезена, вървяла 1 км 
пеша и след наближаването на един 
товарен влак, се хвърлила на релсите.

Машинистът се опитал да удари 
спирачки, но влакът прегазил моми-
чето. То било оставило в дома си пис-
мо, в което казало, че не понася ве-
чните натяквания за закъсненията си.

Българче се 
хвърли под влака 
в Италия, скарало 
се с майка си

Българин наръга жена си 
и бебето си на Острова

�  В градчето Уолсенд са в шок от свирепата 
атака, съобщиха от полицията

Facebook

Interpol

TR24
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ЕКИП НА BG VOICE

З
а по-малко от половин час, при 
засилени мерки за сигурност 
и без присъствието на журна-
листи „Шоуто на Слави” се пре-
върна в партията на Слави. 

„Няма такава държава“ проведе учреди-
телното си събрание в събота при пълна 
тайнственост. 

След събитието бе съобщено чрез ви-
део във Facebook, че Слави Трифонов 
ще е председател на бъдещата форма-
ция, а повечето от сценаристите му ще 
са негови заместници.

Тайнствеността около 559-имата уч-
редители е колкото търсен ефект, толко-
ва и добре познат прийом на Трифонов, 
коментира „Дойче веле“. Това поведе-
ние е в унисон и с неколкократните му 
изявления за българските медии, които 
били по-несвободни дори от медиите в 
Албания.

Затова по време на кратката учреди-
телна сбирка журналистите останаха 
отвън, телефоните на участниците бяха 
прибрани, като

единствената официална 
информация

бе видеото със словото на Слави Трифо-
нов, което организаторите разпратиха 
до медиите.

“Може би не беше изненадващо, че 
„Шоуто” направи партия, но беше изне-
надващо, че партията не направи шоу”, 
коментира учредяването на тъмно по-
литологът Георги Киряков.

На обяснението на един от делегатите 
на учредителното събрание, че секре-
тността е заради т.нар. кафяво-жълти 
медии, политологът коментира с пого-
ворката „Който се страхува от мечки, да 
не ходи в гората”.

„Партиите са затова - да обясняват 
на публиката всяко свое действие. Тази 
конспиративност е отвъд всякакви по-
литически и нормални демократични 
граници. Утре, ако влязат в политиката, 
така ли ще правят коалиция - отвъд по-
гледа на публиката и отвъд погледа на 
медиите”, каза още политологът.

А иначе в записа, изпратен от учре-
дяването, Трифонов обяснява, че пра-
ви партия заради незачитането на ре-
ферендума, предложен и реализиран от 
“Шоуто на Слави” през 2016 г.

Сега Трифонов (вече като партиен ли-
дер) и сценаристите му (вече като него-
ви заместници в новата партия) пред-
лагат същото: мажоритарен избор и 
намаляване на депутатите от 240 на 120, 

пряк избор на главен прокурор, омбуд-
сман и местни полицейски шефове,

задължително гласуване 
на избори и референдуми

но и премахване на партийното влияние 
в правосъдната система, реформи в об-
разованието и здравеопазването, член-
ство в еврозоната, банковия съюз и Шен-
ген.

“Целта на този политически продукт 

е да възстанови справедливостта”, каз-
ва Трифонов в записа от видеото. И още: 
“Който застане на пътя на справедли-
востта, ще си поеме всички последствия. 
(...) Суверенът е майсторът, който създава 
тази история, аз съм просто инструмент”. 
Приоритетите на партията обаче все още 
не дават отговор къде ще се позициони-
ра тя. Дали ще е дясноконсервативна? 
Или само консервативна? Или нещо тре-
то?

Шоуто направи партия, но 
партията не направи шоу
� „Няма такава държава“ избра Слави Трифонов за лидер при пълна секретност

Слави Трифонов и Бойко Борисов 
си размениха задочно остри реплики. 
При учредяването на партията шоуме-
нът обяви, че премиерът не спира да 
се излага. Няколко дни по-късно пък 
министър-председателят каза по не-
гов адрес, че човешката глупост е без-
крайна.

„Не създавам партия, за да поема 
кормилото на държавата от човек, 
който не спира да се излага“, казал 
Трифонов по отношение Борисов спо-
ред присъствали на учредителното 
събрание. Тази част от речта му обаче 
е изрязана от видеото, което шоуме-

нът политик публикува във Facebook.
„То може да има и „Няма такова пре-

даване”, коментира пък Борисов след 
няколко дни името на партията на 
Слави.

„Човешката глупост е безкрайна. 
1300-годишна държава, основана от 
нашите царе и ханове. Всеки може 
да си кръсти партията както иска. Да, 
няма такава държава, в която да мо-
жеш години да си промотираш без 
пари партията, без да има кой да ти за-
дава въпроси. Години наред си стоиш 
и си говориш само от свое име“, каза 
премиерът.

Партията на Слави Трифонов може 
да има проблеми с регистрацията. 
Причината е името на формация-
та - „Няма такава държава”. Бившият 
председател на парламента и юрист 
проф. Огнян Герджиков обяви, че “за-
конът не позволява партия да уронва 
доброто име и престиж на държав-
ността”.

Ден по-късно Слави Трифонов му 
отговори, отново от профила си във 
Facebook, че няма такъв закон, който 
да забранява това.

Съществува и друг проблем. Спо-
ред чл. 5, ал. 1 от Закона за политиче-
ските партии „политическите партии 
не могат да използват в своите сим-
воли герба или знамето на Република 
България или на чужда държава, как-
то и религиозни знаци или изобра-
жения”. А партийното лого на “Няма 
такава държава” е човешка длан, 
върху която е изрисуван български-
ят трикольор. Появиха се и твърде-
ния, че логото на партията на Слави е 
откраднато от „Гражданска позиция“ 
от Украйна, която регистрирана на 24 
март 2005-а година.

Проблемът с 
името и логото

Слави: Борисов се излага 
Борисов: Глупостта е безкрайна

Журналистката Миролюба Бенатова, 
която в момента се препитава като шо-
фьор на такси, обяви, че е отказала ра-
бота на Слави Трифонов. Тя разказа за 
разговора си с него в профила си във 
Facebook.

Двамата се чули по телефона по насто-
яване на водещия преди няколко месе-
ца. Водещият бегло й предложил рабо-

та при същите условия, които тя по-рано 
отказа в NOVA. Освен това шоуменът и 
бъдещ политик й обяснявал, че „винаги 
е била виновна за всичко“, а той я потър-
сил, защото „шило в торба не стои“.

 „Слави се държа, сякаш аз съм го по-
търсила, а не той мен“, пише още Бена-
това.

„Така отговарям на всички, които се 

вълнуват от темата. И на тези, които от-
ново – традиционно, усърдно и невина-
ги безплатно, разпространяват лъжи по 
мой адрес.“, уточнява журналистката.

Бенатова е категорична, че продължа-
ва да шофира, а в свободното си време 
да пише. Поддържа и рубрика „Гласът на 
шофьора“ с неразказаните истории на 
нейните клиенти.

Бенатова отказа работа на Трифонов
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Прилича на преврат: Борисов 
вече нищо не може да направи

С
поред Карл Попър, демокраци-
ята е скучна и досадна работа, 
но има едно безспорно предим-
ство: властта минава от едни 
ръце в други без насилие. Мо-

жем да продължим това съждение в съ-
временните условия: всяко засилване на 
демокрацията смалява ролята на силата в 
структурирането на властта. И обратното: 
всяко отслабване на демокрацията укреп-
ва ролята на силата в структурирането на 
властта.

Не, силата вече  
не е в Борисов

Именно с тази закономерност се сблъс-
ка в последните месеци премиерът Бойко 
Борисов. След като години наред оставя-
ше впечатлението, че работи за отслабва-
не на демокрацията, накрая всичко опря 
до силата. И се оказа, че силата не е в него.

Борисов кара джип из нивите, защото 
вече не кара влака на държавата. Други го 
карат, след като успяха да изземат властта 
от Борисов. Проведоха един вид държавен 
преврат - изместиха властта от онзи, за ко-
гото народът все пак е гласувал, към хора, 
за които народът не е гласувал. С избира-
нето на Гешев за главен прокурор този пре-
врат просто ще бъде официализиран. Ще 
стане ясно в чии ръце е властта, защото от-
там насетне именно той, а не премиерът, 
ще издава разпореждания на държавните 
институции.

Че Борисов вече не е силата в държава-
та - това стана ясно отдавна. И е изобилно 
коментирано. Вече година и половина на-
блюдаваме как премиерът издава някакво 
разпореждане, което обаче не се изпълня-

ва. И той просто отстъпва. Подкарва джипа 
из нивите в търсене на колхознички, с кои-
то да се снима.

Три примера
Последните примери са достатъчно 

красноречиви. Избухва Борисов, че в БНР 
едни главанаци саботират правителство-
то и затова трябва да си ходят. Главанаците 
обаче правят точно обратното: контраата-
куват. В какви ситуации главанаците по-
стъпват така? Ами в такива, при които зна-
ят къде е реалната сила. В случая реалната 
сила не е в Борисов, а в онези, които са се 
обаждали за свалянето на Силвия Велико-
ва и за изключването на сигнала. И така Бо-
рисов млъква по въпроса за радиото.

Казва Борисов, че е дал 50 милиона за 
медицинските сестри, а сетне увеличава 
сумата на 86 милиона. Неговият подчинен 
обаче, министърът на здравеопазването, 
отсича: Не били 86 милиона, а 6. И освен 
това вече били похарчени. Борисов мъл-
чи. Мълчи и по сагата с предсрочно осво-
бодения Полфрийман. А знае много добре 
(все пак в качеството си на премиер обика-
ля света), че задържането му представлява 
грубо нарушение на всички закони, вклю-
чително и международни. А освен това 
може да доведе до тежки разправии с Ав-
стралия. Но Борисов мълчи за това „отвли-
чане” на чужд гражданин. Както преди вре-
ме мълчеше за отвличането на кораб на 
чужда държава.

Силно впечатление прави рязко нарас-
налата степен на наглост на различните 

държавни началници, които вече не смятат 
за необходимо да се подчиняват на пре-
миера. Сякаш се състезават кой да разяри 
по-големи групи граждани. Цацаров: Про-
верихме и не знаем кой спря сигнала на 
„Хоризонт”. Шефът на БНР: Великова не е 
сваляна от ефир. И голяма работа, че спрял 
сигналът на радиото. Здравният министър: 
Не са 86 милиона, а 6. И не са за вас.

В една демокрация подобно поведение 
е необяснимо. Защото управляващите все 
пак се нуждаят от подкрепата на общество-
то - и се състезават за нея. Когато обаче де-
мокрация няма и всичко вече се решава 
със сила, състезанието е друго: кой да из-
глежда най-силен сред силните. В случая: 
който днес разяри най-голямо количество 
граждани, но успее да остане на поста си, 
той ще вземе голямата власт утре, когато 
силните се съберат да си я поделят.

Кой?
Години наред на Борисов му беше обяс-

нявано: градиш инфраструктурата на дик-
татура, но няма ти да си диктаторът. Ще те 
измамят и други ще яхнат тази инфраструк-
тура. Но Борисов не слушаше и не вярва-
ше. Базисното политическо невежество се 
оказа по-силно от елементарния инстинкт 
за самосъхранение.

Въпросът е: кой е този, който в момен-
та взима властта от Борисов? По метода на 
аналогиите, това най-вероятно е ДПС. По 
времето на Орешарски тази партия вече 
проведе подобна операция - да превземе 
властта отвътре, а нейни агитатори да оби-

калят София с посланието: „Оттук нататък 
това е правителство само на ДПС”. Знаем, 
че от ДПС са се обаждали в БНР за сваляне-
то на Великова от ефир. Знаем, че Гешев е 
кандидатура не на Борисов, а на кръговете 
около ДПС. И знаем, че ДПС трупа финан-
сов ресурс чрез Българската банка за раз-
витие.

Кой друг? Тъй като ДПС има важна роля 
в службите за сигурност и в прокуратура-
та (и в две министерства, но в случая те не 
ни интересуват), значи и тези структури по-
падат в кюпа на превратаджиите. А също 
така знаем, че тези структури са обвърза-
ни с Кремъл - прокурорите дори не крият 
редовните си посещения за „обучение” в 
Москва.

Близката цел на преврата е очевидно 
(очевидно за тези, които са чели Аристо-
тел) олигархията да управлява без оглед 
на резултатите от каквито и да било избо-
ри. Както и без оглед на каквито и да било 
закони. Далечната цел: откъсване на Бъл-
гария от съюзите на Западния свят и пре-
връщането й в руски коридор, свързващ 
Москва с нейните съюзници в Белград и 
Будапеща. Тоест, отцепване на Балканите 
от Европа.

Голата сила
За да се случи всичко това, задължител-

но трябва да се стигне до положение, при 
което голата, неограничавана от никакви 
закони сила да се превърне в единствения 
начин на управление. Несъгласните да са 
в затворите. Неудобните фирми и органи-
зации да са „заличени”. Най-устатите инди-
види да бъдат запознати със съответните 
дози новичок или полоний. На всеки про-
тест да има хайки, а улиците периодично 
да бъдат запълвани с татуирани мъже, съ-
брани от фитнес мазетата на Перник, „Лю-
лин” и „Дружба”. Това не мина в Черна гора. 
Не мина и в Македония. Да видим дали ще 
мине тук.

Но при всички положения спрете да пи-
шете, колеги, че Борисов трябвало да на-
прави нещо. Борисов вече нищо не може 
да направи. Защото му се подчинява един-
ствено джипът, с който обикаля из нивите. 
Само гражданите могат да направят нещо.

� Той кара джип из нивите, защото вече не кара влака на държавата. Други го карат

Нова Варна

ПРОФ. ЕВГЕНИ ДАЙНОВ
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BG ТЕЛЕГРАФ
Връщат паспорта на 
Полфрийман след края на делото
Джок Полфрийман ще получи 

паспорта си след приключване 
на делото. Това е казал австра-

лийският посланик в Атина Джон Фи-
лип на правосъдния министър Да-
наил Кирилов по време на среща 
между двамата. Новият паспорт на 
Полфрийман вече бил издаден. Спо-
ред посланика в момента всичко се 
развива според българското законо-
дателство и няма отклонения в процесите на съдопроизводството. Кирилов пък 
заявил, че вярва, че съдът ще вземе правилно решение.

Обраха банков клон 
посред бял ден в София

Банков клон, намиращ се в голям 
магазин, бе обран в София през 
уикенда. От трезора бяха задиг-

нати 175 000 лева.
Двама души бяха задържани ня-

колко дни след обира. Според поли-
цията единият от тях е сред извърши-
телите, а другият е бил техен помагач, 
като той ги е снабдил с ключа за бан-

ковия клон.
Още двама извършители са обявени за общодържавно издирване. За тях се 

знае, че са криминално проявени.

Хотелиери искат спешни мерки 
за спасяване на туризма
След фалита на големия туропера-

тор „Томас Кук” и българското дру-
жество „Астрал холидейз” хотели-

ери настояват за спешни мерки, които 
да спасят туризма в България и да не до-
ведат до „празно” лято 2020. Те предла-
гат облекчен или дори безвизов режим 
за руските туристи като най-голям по-
тенциален пазар. Хотелиерите посочват 
практиката в съседни на България страни - Гърция и Кипър, като очакват кон-
кретни мерки от Министерството на туризма.

Фелдшер бе убит в кабинета си 
в село край Тополовград

Тялото на 72-годишен фелдшер е 
открито в тополовградското село 
Орешник. Сигналът до полицията 

е подаден във вторник сутрин. Трупът 
е открит в здравната служба на селото.

По първоначални данни по главата на 
възрастния мъж има следи от насилие.

Във връзка с убийството бе арестуван 
бившият легионер Иван Пачалиев. През 

февруари миналата година той се барикадира в дома си и стреля по полицаи.

Пиян шофьор обърна камион 
с прасета на „Тракия“
Камион, превозващ прасета, 

се обърна на автомагистра-
ла „Тракия“.

Инцидентът е станал на 224 км 
в посока София.

Транспортираните прасета не 
са успели да избягат. Движение-
то в района на инцидента не бе 
спряно.

По първоначална информация 
шофьорът на обърналия се ками-
он е бил употребил алкохол. Дрегерът е отчел 1,83 промила.

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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Н
ю Йорк е забранил терми-
на „незаконен чужденец“ 
(illegal alien), когато някой 
го използва с намерение 
да унижи или тормози ими-

гранти, съобщиха от администрацията 
на града.

Новите указания, обявени миналата 
седмица, също забраняват дискримина-
цията срещу някого въз основа на това 
доколко владее английски език. Не са 
разрешени и заплахи да се обадите на 
имиграционните органи за някой само 
заради това, че е имигрант. Нарушение 
на новите разпоредби може да доведе до

глоба до 250 000 долара
„Горди сме, че при изготвянето на ука-

занията работихме с комисия по пра-
вата на човека в Ню Йорк и че така ще 
можем да се борим срещу правителстве-
ната реторика на страха и ксенофобски-
те политики, които застрашават здраве-
то и благосъстоянието на имигрантските 
общности”, каза Бита Мотофи, комисар по 
имигрантските въпроси в кметската уп-
рава на Ню Йорк.

Нюйоркската комисия по правата на 
човека има директива от 29 страници, в 
която се очертават начините, по които 
може да се дискриминират имигрантите, 
било то заради гражданство или нацио-
нален произход. Комисията изброява и

хипотетични примери 
за дискриминация:

–  хотел, забраняващ на персонала по 
почистването да говори друг език, 
защото ще обиди гостите

–  хазяин, заплашващ да се обади на 

имиграционните, ако е получил оп-
лакване от имигранти (например ин-
дийско семейство), че в сградата има 
мухъл и хлебарки

–  собственик на магазин, молещ два-
ма души, говорещи на тайландски, да 
престанат и да говорят на английски 
или да се върнат в страната си

По-рано този месец съдия от Ню Йорк 
разпореди на

хазяйка да плати 
17 000 долара

след като тя заплашила наемателката си, 
че ще се обади на имиграционните вла-
сти, защото последната била нелегална. 

Всъщност жената в жилището имала до-
кументи, но живеела с друг човек, който 
нямал уреден статут. Наемателката, коя-
то била от Гана, спряла да плаща наема 
си, понеже имала финансови затрудне-
ния. Тогава започнали заплахите на на-
емодателката. Тя изпратила множество 
заплашителни съобщения по телефо-
на. Едно от тях гласяло: ‚Дай ми парите 
днес или ще се обадя на имиграционни-
те още днес.“

През юлиНю Йорк 
беше един от 10-те града

в шумно обявената от президента Тръмп 
мащабна операция по залавянето на 
имигранти без статут. Тя се състоя на 

4 юли след няколко отлагания, защо-
то медиите научиха за нея от секретно 
изтекла информация. На прицел бяха 
имигранти в Атланта, Балтимор, Чикаго, 
Денвър, Хюстън, Лос Анджелис, Маями, 
Ню Орлеанс, Ню Йорк и Сан Франциско. 
През последните години броят на депор-
тациите намаля, защото властите са ос-
танали без място, където да държат за-
държаните, преди да бъдат изведени от 
страната. Леглата са заети от увеличения 
приток на имигранти, които идват през 
южната граница. Най-много депортации 
имаше по времето на Барак Обама, кога-
то пикът им стигна 400 хиляди на година, 
но през последните няколко години ци-
фрата е около 230-250 хиляди, сочат ста-
тистиките на ICE. В крайна сметка задър-
жаните от мащабната акция бяха само 35.

По време на същата акция

имиграционните влязоха 
и в транспортните 
предградия на Чикаго

където има и български фирми.
На 5 юли агентите са отишли на про-

верка в поне две сръбски компании в 
предградието Алсип, Илинойс. Агенти-
те били цивилни и пристигнали пеша. Те 
поискали документите за идентифика-
ция на работещите в тези фирми. Имиг-
рационните раздали формуляри на слу-
жителите по наемането в тези компании 
и поискали списък на работещите там и 
имиграционния им статут. От компаниите 
поискали формулярите I-9 на всички слу-
жители – документ, който се попълва при 
наемането на всеки служител. Към него 
се прибавя документ за самоличност и 
такъв, който удостоверява легален статут 
и право на работа – като номер на соци-
алната осигуровка, зелена карта, паспорт 
и др.

След тази акция кметът на Ню Йорк 
Бил Де Блазио призова да се работи за 
даване на възможност на нелегално 
пребиваващите имигранти, които не са 
извършили престъпления, да получат 
гражданство.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

$250 000 глоба в Ню Йорк, ако 
наречете някой „нелегален“

�  Санкция е предвидена и за дискриминация 
по отношение владеенето на английски

Бил Де Блазио

БТА
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П
резидентът Доналд Тръмп 
подписа указ, изискващ от 
имигрантите да докажат, че 
могат да си позволят здрав-
но обслужване в Америка, 

преди да им бъдат издадени визи.
Указът беше обявен в петък. В него 

се казва, че на имигрантите ще им бъде 
забранено да влязат в САЩ, ако не бъ-
дат покрити от здравна осигуровка в 
рамките на 30 дни от влизането си в 
страната, или не докажат, че имат дос-
татъчно финансови средства, за да пла-

тят за медицински разходи.
Указът не се отнася за хора, които са 

вече в САЩ. Той обаче важи за съпру-
зи и родители на американски гражда-
ни, кандидати за виза. За визите на деца 
на американски граждани няма да се 
искат доказателства за здравна застра-
ховка.

Белият дом изтъкна новото изискване 
като нужно за „защита на обезщетения-
та за здравеопазване за американските 
граждани“ и твърди, че неосигурените 
имигранти 

създават финансова тежест 
за болниците и лекарите

принуждавайки ги да начисляват по-
високи болнични такси за америка-
нците.

В указа пише също, че дори и ими-
грантите да си осигурят застраховка, 
ако ще плащат за нея с помощи от дър-
жавата (subsidized health insurance), 
няма да се считат за здравноосигуре-

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Отказват US виза, ако 
не докажете, че имате 
здравна застраховка

�  Указът на Тръмп за това влиза в сила на 3 ноември

MGN



Започна регистрацията по програ-
мата за разнообразяване на ими-
грантския поток (DV) за 2021 г., 

позната като лотарията “Зелена карта”, 
съобщиха от посолството на САЩ.

Електронната система на програмата 
(E-DV) вече е отворена за регистрации 
и ще бъде затворена в 12 ч. на обяд на 5 
ноември 2019 г. През този период кан-
дидатите ще имат достъп до електрон-
ния формуляр за участие в програмата 
на адрес https://dvlottery.state.gov

Програмата DV-2021 ще се проведе 
изцяло по електронен път и заявки за 
участие, изпратени по пощата, няма да 
се приемат.

Има промяна в общите правила за 
участие в DV-2021. Всяка заявка за 
участие трябва да включва номер, стра-
на на издаване и дата на изтичане на 
валиден, неизтекъл паспорт на основ-
ния кандидат. Това изискване се отнася 
само за титуляря, а не за членовете на 
неговото семейство. Ако не се предос-
тави цялата информация, която се из-
исква за регистрацията, 

това ще доведе 
до дисквалификация

Всички участници трябва да се ре-
гистрират с актуална снимка направе-
на през последните шест месеца. Заяв-

ки за участие, подадени със снимки от 
последните две години (DV-2019 и DV-
2020), ще бъдат дисквалифицирани.

Законът допуска само един елек-
тронен формуляр за всеки участник за 
един регистрационен период. Кандида-
ти, които са изпратили повече от един 
формуляр, ще бъдат дисквалифицира-
ни. Възможно е обаче съпруг и съпруга 
да подадат по един отделен формуляр, 
като включат в него своя брачен парт-
ньор, ако и двамата отговарят на изис-
кванията.

Няма такса или изискуема 
сума за попълване 

на електронния регистрационен фор-
муляр. След подаване на електрон-
ната заявка участниците ще получат 
официален номер за потвърждение на 
регистрацията си. 

Изключително важно е 

да запазят този номер поне 
до 30 септември 2021 г. 

Единствено чрез номера за потвърж-
дение те ще могат да проверят дали са 
изтеглени в програмата DV-2021 и ако 
е така, да получат информация за кан-
дидатстването за виза и деня на интер-
вюто. 

Уникалният номер за потвърждение 
на регистрацията помага на участници-
те в програмата да се предпазят от из-
мами, злоупотреби и проблеми с поща-
та.

Всички участници, включително тези, 
които не са избрани, ще могат да про-
верят статуса на заявката си за участие 
чрез функцията Entrant Status Check на 
уебсайта на програмата dvlottery.state.
gov след 5 май 2020 г.
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ни и няма да получат виза или могат да 
я загубят. Това означава, че имигранти, 
които биха могли да ползват застрахов-
ките по Обамакеър и да получат дота-
ция за месечните вноски,

ще получават откази 
за виза

Критици на мярката посочват още, че 
краткосрочните застраховки ще бъдат 
признавани, но че много от тях дейст-
вително не покриват разходи за меди-
цински нужди.

Указът влиза в сила от 3 ноември. По-
рано тази година администрацията на 
Тръмп направи промени в правилата 
за одобрение на зелените карти на миг-
рантите, които използват форми на пуб-
лична помощ.

Става дума за правилото 
Рublic charge rule 

То е описано в 837 страници и би 
трябвало да гарантира, че имигрантите 
ще могат да се издържат сами и няма да 
разчитат на държавни и социални по-
мощи. 

Рublic сharge е понятие, с което се 
определя човек на помощи. Админи-
страцията на Тръмп обаче разширява 
драматично дефиницията за човек на 
помощи и включва имигрантите. Пра-
вилото влиза в сила от 15 октомври.

Други фактори, които ще играят сре-
щу кандидатите за зелени карти, са 
здравословно състояние, което може 
да им пречи на училище или работа; 
финансови задължения; да са били одо-
брени за социална помощ, дори и да не 
са я ползвали; нисък кредитен рейтинг 
(ниски FICO точки).

Пуснаха лотарията 
за зелена карта

MGN
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US ТЕЛЕГРАФ
САЩ изпращат 20 000 бойци 
на учение в Европа

САЩ подготвят мащабно учение до-
година в Европа с участието на 20 
000 американски войници - най-го-

лямото разполагане на американски сили 
отвъд Атлантика с тренировъчна цел от 
над четвърт век.

Европейското командване съобщи, че 
учението „Дифендър Юръп 20” през ап-
рил и май 2020 г. „потвърждава, че амери-
канският ангажимент към НАТО и отбраната на Европа остава непоклатим”. Очак-
ва се 18 страни да участват в учението на територията на 10 държави.

Ново търговско напрежение 
между Вашингтон и Пекин

Ново търговско напрежение 
между Съединените щати и Ки-
тай. Американското Министер-

ство на търговията включва 28 ки-
тайски организации в списъка си със 
санкции заради ситуацията с уйгурите.

Ограниченията са въведени за 28 
организации. Според САЩ те са въвле-
чени в нарушенията на човешките пра-

ва, които Китай извършва срещу уйгури и други представители на мюсюлманско-
то малцинство.

Четирима убити при 
престрелка в бар в Канзас
Четирима души са били убити и пе-

тима ранени при престрелка в бар 
в щата Канзас през нощта в събота 

срещу неделя.
За нападението все още няма аресту-

вани и не се знае дали е имало повече от 
един нападател. Двама от убитите били 
мексиканци.

„Станали са безредици или спречкване 
вечерта. Водим следствие, за да устано-
вим какво точно се е случило”, добави полицейският говорител.

Ранените са в стабилно състояние.

Тръмп заплаши Турция след 
атаката в Сирия

Доналд Тръмп заплаши, че ще раз-
руши икономиката на Турция, 
ако Анкара предприеме някак-

ви действия, излизащи от рамките на 
позволеното. Изявлението на Тръмп 
бе направено след решението му да 
изтегли американските сили от Севе-
роизточна Сирия. Там малко по-късно 
Турция нанесе въздушни удари.

„Както съм казвал и преди, ако Турция направи нещо, което аз, при цялата си 
огромна и ненадмината мъдрост, сметна за излизащо от рамките на допустимо-
то, ще залича икономиката на Турция”, написа Тръмп в „Туитър”.

Най-свирепият сериен убиец в 
САЩ умъртвил поне 50 души
ФБР досега е потвърдило 50 убий-

ства, извършени от най-свирепия 
сериен убиец в САЩ. Самият Са-

мюъл Литъл, който е на 79 години, вече 
е признал, че убил 93 души. Разследване-
то проверява това. Досега ФБР е потвър-
дило, че 60-те от жертвите, убити между 
1970 и 2005 г., са жени.

Литъл излежава присъда от доживотен 
затвор от 2014 г., когато бил признат за виновен и осъден за три убийства.

Самюъл Литъл е бивш боксьор, познат и под името Самюъл Макдауъл.
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Джеймс Сейнтама от Тексас е 
предприел вълнуващо пъту-
ване в миналото си. Той тър-
си следите на българските си 
прабаба и прадядо, родители 

на дядо му по майчина линия. Георги Ди-
митров и Иванка Мартинова са емигри-
рали в Америка в началото на миналия 
век, а днес правнукът им от Тексас моли 
всеки, който може, да му разкаже за тях 
и да му помогне да намери корените си.

„Искам да разбера какви са били, къде 
са живеели, били ли са щастливи. Така 
ще опозная и себе си по-добре”, казва 
30-годишният американец.

Той е кръстен на дядо си Джеймс 
Джордж Димитров, за когото казва, че е 
бил страхотен човек. Но младият мъж не 
знае нищо за прабаба си и прадядо си - 
хората, предприели дългото пътуване 
от България през Океана. Единствено-
то, което Джеймс има, са рождените им 
дати и техните имена.

Той започнал пътуването си назад към 
корените си от архива в САЩ, където 
открил документ, от който разбрал, че 
прадядо му и прабаба му пристигнали в 
Америка с кораб през април 1914 г., две 
години след потъването на „Титаник”. 
Това е времето на масовата емиграция, 
милиони души от различни краища на 
света търсят нов живот в Америка, къ-
дето започват работа в големите фабри-
ки и живеят в малки гъстонаселени жи-
лища. Като повечето от тях,

първата си крачка 
на американска земя

Георги Димитров и съпругата му 
Иванка Мартинова правят на остров 
Елис, в Нюйоркския залив. Това някога 
е бил най-големият център за приемане 
на емигранти. Днес е музей.

„Цял живот са говорили предимно 
български и много малко английски. 
Майка ми ми е разказвала, че спазвали 
стриктно българските традиции, но не 

говорели за миналото си. Затова нико-
га не споделили от кой български град 
са. Не знаем дори от кой район на стра-
ната са. Или са искали да се американи-
зират по-бързо, като забравят минало-
то, или са бягали от нещо. Но по всичко 
личи, че май е второто”, разказа Джеймс 
пред NOVA.

Преди да отпътува от България, прадя-
дото на Джеймс се сражава в Балканска-
та война. След като заедно със съпругата 
си пристигат в САЩ, се заселват в Коло-
радо. Там, през 1918 г., се ражда и дядото 
на Джеймс - Джеймс Джордж. Третото от 
четирите деца на семейството.

И дядото на Джеймс бил военен, участ-
вал е във Втората световна война, награ-
ден е с няколко ордена за храброст, кои-
то семейството му все още пази.

„Той говореше български, все пак си 
беше чист българин - и по бащина, и по 
майчина линия. Така и не успял обаче да 
научи майка ми на български. Но пък тя

знае няколко 
народни танца

и как се правят сарми”, разказва още 
Джеймс.

Той е истински мултикултуралист, съ-
пругата му е от Тайван. Днес са в Тексас, 
но са живели и в Южна Африка. Някол-

ко години той е изучавал японски и уп-
равлявал китайски ресторант. Сега му 
предстои да влезе в американската ар-
мия, където ще работи като електротех-
ник.

„Миксът от културите на всичките на-
роди, минали през българските земи, е 
невероятен. Много ме впечатлява исто-
рията на траките. 

Българските традиции излъчват топ-
лота и уют. Харесва ми мисълта, че съм 
част от тях. Всъщност, харесвам, когато 
един народ има традиции. Наскоро на-
учих и кирилицата. Започнах да се оп-
итвам да чета и да пиша, дори да пре-
веждам. 

Знам, че е създадена по български-
те земи, и това отличава българския от 
другите източноевропейски народи”, 
допълва Сейнтама.

Той моли всеки, до когото стигне ис-
торията му и който е чувал за семей-
ството му, да се свърже с него. „За мен 
това е много важно! Благодаря”, призо-
вава Джеймс Сейнтама.

Джеймс от Тексас: 
Търся корените си в 
България, помогнете!

Джеймс Сейнтама и съпругата му

Факсимиле от документа от архива на САЩ

Дядото на Джеймс, Джеймс Джордж Димитров

�  Младият мъж знае само имената на прабаба си 
и прадядо си, които емигрирали в САЩ през 1914 г.



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

9 - 15 октомври 2019 19

Т
ой е само на 20 години и спече-
ли един от най-големите и теж-
ки клавирни конкурси в света. 
Емануил Иванов стана големи-
ят победител на 62-рото изда-

ние на Международния конкурс за пиа-
нисти на името на италианския пианист, 
диригент и композитор Феручо Бузони.

Конкурсът се проведе в италианския 
град Болцано. Кандидатите бяха над 420, 
а след предварителен подбор журито с 
председател Тил Фелнер одобри 22-ма 
финалисти. След тежко състезание в ня-
колко тура - полуфинал, солов рецитал и 
изпълнение на камерна музика в ансам-
бъл - до големия финал с оркестър дос-
тигнаха трима млади пианисти, сред кои-
то и българинът.

Емануил Иванов, който на полуфинала 
представи творба от Панчо Владигеров, а 
за големия финал беше избрал Концерт 
за пиано и оркестър №2 от Камий Сен-
Санс, свири блестящо в партньорство с 
оркестър „Хайдн” на Болцано и Тренто 
под диригентството на Арво Волнер и 
беше обявен за

победител в късните 
часове на 6 септември

На второ и трето място останаха япон-
ката Шиори Кувахара и грузинецът Гиор-
ги Гигашвили.

Изключителният наш млад пианист е 
завършил езиковата гимназия „Бертолд 
Брехт” в Пазарджик. Негова учителка в 
родния му град е Галина Даскалова, а в 
София учи при проф. Атанас Куртев. В ко-
лекцията си има голям брой награди от 
национални и международни конкурси. 
От есента на 2018 г. Емануил е студент в 
Кралската консерватория в Бирмингам 

при Паскал Немировски и Антъни Хюит.
Победата му в Болцано е изключител-

но постижение. Конкурсът „Феручо Бу-
зони”, основан преди точно 70 години, 
е смятан за един от най-престижните и 
взискателни в света на клавирната музи-
ка. Сред носителите на първи награди са 
пианисти като Йорг Демус, Марта Арге-
рич, Гарик Олсън, Лиля Зилберщайн, Бо-
рис Блох, Александър Кобрин и др.

Българските пианисти, оставили своя 
следа в историята на конкурса, са Иван 
Дреников (трета награда през 1964 г.), 
Божидар Ноев (втора, при неприсъдена 
първа награда през 1965 г.), Боян Воде-
ничаров (трета награда през 1981 г.) и Ра-

лица Пачева (четвърта награда през 1999 
г.). Поради високите стандарти, в много 
от годините първа награда не е присъж-
дана.

Вечерта на 6 септември много българи 
следят изпълнението му на живо в соци-
алните мрежи и

посрещат с огромно 
въодушевление новината

за успеха на Емануил Иванов.
Включването на непозната за журито 

творба като тази на Панчо Владигеров 
много наблюдатели смятат за риск, но за 
младия българин тя се оказва шанс.

„Обичам Владигеров и се опитвам чес-

то да го свиря. Сонатината му е една от 
най-представителните, най-добре сътво-
рените композиции. Наистина се чувст-
вам като у дома, когато го свиря“, каза 
Емануил пред БНР малко след голямата 
си победа.

След успеха в Болцано за таланливия 
българин веднага идват много и нови 
ангажименти. Той вече е в италианското 
градче Адано, където бе първият му кон-
церт след конкурса, а малко след това ще 
пътува за Венеция за изпълнение на кон-
церт от Моцарт.

„След това имам четири месеца да си 
отдъхна и да науча нов репертоар, след 
което започвам сериозни турнета в Евро-
па и Япония“, обобщи програмата си Ема-
нуил Иванов.

За това, че не е завършил музикал-
но училище, а езикова гимназия, младе-
жът казва: „Дано не разочаровам някого, 
но никога не съм обръщал особено вни-
мание на материала в училище. Това, че 
съм завършил със сравнително отличен 
успех, е една мистерия. Винаги - и в ези-
ковата гимназия, и в прогимназията - съм 
давал предимство на пианото“.

Макар и затрупан с ангажименти, мла-
дият пианист ще се завърне и на българ-
ска сцена в концерта на носителите на 
голямата награда от конкурса “Млади 
виртуози” и с рецитал в Аулата на Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски” в рамките на фестивала „Пиано Екс-
траваганца”.

Емануил Иванов – 
българинът, спечелил 
един от най-големите 
конкурси по пиано
�  „Когато свиря Владигеров, се чувствам у дома“, 

каза талантливият българин
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Зелените изключиха кандидатка, 
обявила се против абортите

Зелената партия на Канада изключи от 
редиците си кандидатка от Онтарио, 
обявила се против избора на жените да 

направят или не аборт. Март Лепин е била 
оттеглена от листите на партията след пост 
в социалните мрежи.

Тя е била кандидатка за депутат от район в 
източната част на Онтарио.

„Зелената партия винаги ще се бори за си-
гурни, легални и бързи аборти”, обявиха от формацията по повод скандала.

Пик на болните от сифилис 
в Британска Колумбия

Нивото на болните от сифилис в Бри-
танска Колумбия е най-високо от 30 
години насам. Здравните власти при-

зоваха хората да бъдат по-активни по отно-
шение на профилактиката и лечението.

Данните на центъра за контрол на боле-
стите в Британска Колумбия сочат, че 919 са 
новите случаи на сифилис през 2018 г. Това 
е увеличение с 33% в сравнение с предиш-
ната годината.

Повечето от случаите са при хомосексуални и бисексуални мъже.

Десетки задържани 
при няколко протеста в Канада
Най-малко 38 души са задържани от 

полицията при протестни акции на 
различни екологични организации в 

редица канадски градове.
В Торонто са задържани 20 души, а в Хали-

факс, провинция Нова Скотия - 18. Няма дан-
ни за задържани в други градове. Полици-
ята е дала на демонстрантите няколко часа 
да изразят позицията си, след което настоя-
ла акцията да приключи.

Екоактивистите блокираха в сутрешния час пик няколко големи автомобилни 
моста във Ванкувър, Халифакс, Торонто и още няколко града, което доведе до 
тежки задръствания.

Серия от умишлени 
пожари в Монреал

Полицията в Монреал призова насе-
лението да помогне за разкриването 
на серия от умишлени пожари, слу-

чили се през последните седмици в района 
на Ласал. Някои от тях може да са свързани 
с мафията.

Повечето от палежите са извършени в 
един и същи обсег, между улица „Тиери” и 
булевард „Нюман”.

От средата на септември между четири и шест умишлени пожара са били реги-
стрирани в тази част на квартала. Сред запалените обекти са два магазина и два 
автомобила.

Присъда от 8 години 
затвор за сводничество
Сводник отива в затвора за осем годи-

ни, реши монреалски съд. Жосуе Жан 
държал години наред две момичета в 

плен. Той ги биел, напивал, насилвал сексу-
ално и дори татуирал името си върху кожата 
на едното от тях.

Насилието, дългият период на престъпле-
нието, липсата на усещане за вина, както и 
младостта на жертвите и тяхното психиче-
ско състояние обясняват тежката присъда”, обясни съдия Анре Перо от Съдебна-
та палата в Монреал, който съобщи присъдата.
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Б
ългарите в Монреал напра-
виха това, което за съжале-
ние не можа да се осъществи 
в други градове на Америка 
и Канада – да, има, ако не по-

стоянен, то месечен или седмичен ба-
зар с български стоки.

Ана Христова е основният органи-
затор на базарите в Монреал, които се 
провеждат в края на всеки месец вече 
повече от година и половина. Състоят 
се в българската църква „Св. Иван Рил-
ски“ в Монреал. „Посещаемостта е голя-
ма – достига до 200 и повече души“, каз-
ва Ана и добавя, че събитието е чакано 
с нетърпение от много наши 
сънародници там.

„Правим базара в 
подземния етаж на 
църквата, където 
има зала за съ-
бирания“, каз-
ва Ана. „Запаз-
вам залата за 
последната не-
деля на месе-
ца, като по този 
начин подпома-
гаме църквата. 
Църковното на-
стоятелство, в име-
то на Весела Димитро-
ва, много ми помогна в 
началото с различни съвети. 
Но основно аз намирам про-
изводителите и призовавам 
потенциалните посетители по различ-
ни начини, включително и по фейсбук, 
да дойдат и

да разгледат какво 
се предлага

Църквата съдейства, като праща съ-
общения за пазара до имейлите на за-
писалите се членове“.

Идеята за базарите дошла, след като 
Ана забелязала сред приятелите и по-
знатите си българки, които имат няка-
къв талант, че разполагат с готови про-
дукти, които биха могли да продадат 
за допълнителен доход в семейството. 
Самата Ана, като собственик на малък 
бизнес за продажба на етерични мас-
ла и натурална козметика, вече търсила 
по-голяма общност, където да предста-

ви продукти-
те си, и окура-
жила другите 

около нея да 
добият повече 

смелост, а от-
там и да участват 

в базар. За късмет, 
по това време Ана ви-

дяла и обява на църква-
та за отдаване под наем на 
залата към нея.

Първият базар за наши 
стоки в Монреал става факт през февру-
ари 2018 г. „Отраз дойдоха 200 души и 30 
малки български фирми. Видя се, че хо-
рата търсят такова събитие, хареса им 
и оттогава го правим всеки месец“, раз-
казва Ана. „Впоследствие базарът израс-
на като едно средище на българите – хо-
рата идват не само да подкрепят малкия 
бизнес, да си купят вкусотии като

банички, милинки, 
торти и боза,

но и да се срещнат с други сънародни-
ци, да запалят свещ, да бъдат заедно и 
да си помагат“, добавя тя.

На последните два базара са дошли 
представители от Торонто – една бъл-
гарка, която тъче шалове, и друга, която 
рисува картини и прави бижута. „Възхи-

щавам им се. Те пътуват 4-5 часа с кола 
в едната посока. Даже ме помолиха да 
организирам базар в Торонто. Аз първо 
се съгласих. Mного ми хареса идеята, но 
към този момент не съм го реализирала. 
Може би ще опитам напролет”, споделя 
българката. Редовно на базара в Мон-
реал участват около 20 представители. 

Досегашните изложители са много ин-
тересни – производители на кожени ко-
лани, чанти и калъфи за ножове, на хляб 
от квас и български лимец, на вегански 
сладкиши и торти без глутен, на гъби и 
мед. Имало е също бижута с бродирани 
шевици на участници от България, кои-
то са пратили свои екземпляри чак до 
Монреал.

Участвала е и жена от Канада, която 
пък бродира шевици върху чанти. Друга 
жена редовно излага плетивата си. Своя 
маса е имала и българка от Отава, автор 
на книга за личностно развитие, както и 
писателката от Монреал Невена Митро-
политска, която е представила послед-
ния си психологически трилър „Дарът“. 
Млади участници също са проявили 
интерес към събитието – една тийней-
джърка е продавала ръчно изработени 
картички за благотворителна цел, а дру-
га е демострирала бижута. Последния 
път се е престрашил да дойде и

производител на луканки 
и суджуци,

който е бил хит заедно с милинките, ба-
ничките и бозата. Разбира се, редовно 
участва и Ана със своите етерични мас-
ла и биокозметика.

Тя също така е организирала няколко 
пъти и интернационален базар, на кой-
то са участвали руснаци, украинци, бра-
зилци, канадци и други. Ана казва, че на-
последък много от българите започват 
да водят свои приятели от други общно-
сти, на които базарът много им харесва.

Следващите български базари ще се 
състоят на 27 октомври и на 24 ноември. 
Ана е поканила за участие и българка с 
дърворезба, а също и продължава да из-
дирва други българи с таланти или ма-
лък бизнес, които да покажат нещо ново 
и интересно.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�  Участниците предлагат от банички и боза, 
до чанти с български шевици и етерични масла

Мисията възможна: 
Ежемесечен български 
базар в Монреал

Организаторката Ана Христова със своя щанд с етерични масла

Бижута с български шевици 
на базара в Монреал

Производител на кожени изделия на базара в Монреал

Брошура за базара
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Турция обстрелва кюрдски 
позиции в Сирия

Турската артилерия е обстрелвала 
позиции на кюрдски формирова-
ния, влизащи в състава на Сирий-

ските демократични сили, в северната 
част на провинция Ракка.

Според местна телевизия турската 
авиация е нанесла удар по щаб на кюрд-
ски формирования в град Ал Маликия, в 
североизточната част на сирийската провинция Хасака. По данни на друга теле-
визия авиоудари са били нанесени и по гранична местност между Сирия и Ирак, 
при които са били разрушени два моста.

Отново насилие и арести 
на протести в Хонконг

Нови случаи на полицейско наси-
лие и арести на протестиращи в 
Хонконг. 77 души бяха задържани 

за нарушаване на закона, забраняващ 
носенето на скриващи лицето маски.

Той влезе в сила през уикенда, а хиля-
ди го бойкотираха, излизайки с маски на 
улицата.

Ден по-рано протестите прераснаха в сблъсъци и доведоха до затварянето на 
финансовия център в Хонконг.

Размириците започнаха през лятото заради закон, позволяващ екстрадиране-
то на заподозрени за престъпления в Китай.

Четирима полицаи бяха 
убити с нож в Париж
Четирима полицаи бяха убити с 

нож в полицейската префектура 
на Париж. Нападателят е техен ко-

лега, който впоследствие бе застрелян 
от силите на реда.

Разследващите подозираха личен мо-
тив, но след това откриха в нападате-
ля USB памет с подробности за десетки 
служители на полицията. Това предизвика опасения, че той е възнамерявал да ги 
предаде на други радикализирани ислямисти.

Не е ясно дали нападателят е разполагал с данните като част от работата си или 
ги е извадил тайно.

Над 60 екоактивисти бяха 
арестувани в Мелбърн

Полицията в австралийския щат 
Виктория арестува 59 участници 
в протест на природозащитното 

движение „Бунт срещу унищожението” в 
Мелбърн.

Трийсет и пет от задържаните са гло-
бени за неподчинение на полицейски 
служители. Останалите 24 са арестувани 

за оказване на съпротива на органите на реда.
Протестите сe състояха в петте най-големи града на Австралия - Сидни, Мел-

бърн, Аделаида, Брисбън и Пърт.

Клиент заспа в такси 
и прекоси Шотландия
Клиент от Единбург заспа в такси и 

се събуди на другия край на Шот-
ландия.

Мъжът излязъл от местна дискотека 
и се качил в жълтата кола малко след 5 
часа сутринта. Той трябвало да измине 
по-малко от 3 км до дома си. Обикнове-
но това отнемало около 15 минути. Ча-
сове по-късно водачът на автомобила събудил клиента си и го извадил от колата. 
Сметката била сериозна – около 400 паунда. Изведнъж мъжът осъзнал, че се на-
мира на непознато място. Оказало се, че е на 180 км от дома си.
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Н
икой, дори първите създа-
тели на сериите за Мики 
Маус и Мини, не може да 
каже защо тези две симпа-
тични мишлета така влязоха 

под кожата на всички деца по света вече 
почти от век. Създаденият от Уолт Дис-
ни и Уб Айуъркс през 1928 г. герой вече 
е един от най-разпознаваемите светов-
ни символи и на 18 ноември ще отпраз-
нува 91 години от рождението си. Мики 
Маус е цяла култура, лика му върху все-
възможни предмети от бита и дрехи но-
сят дори и млади хора.

От много години по безкрайната тема 
Мики Маус има много сериозна бъл-
гарска следа – тази на Брони Ликома-
нов, аниматор и режисьор на сериали за 
симпатичната мишка. Неговата съпруга 
пък – Росица Ликоманова, е уважаван 
продуцент в анимационния гигант „Кар-
туунНетуъркс“. „Шегуваме се, че в наше-
то семейство аз съм творецът, а Роси - 
мозъкът”, смее се Брони. 

Той е роден в София. Всъщност, името 
му е Бронислав, но в кредитите на про-
ектите, по които работи, е Брони. Роден 
е в семейство, в което никой не се е за-
нимавал с изкуство. Брат му Йордан, с 
11 години по-голям от него, тръгва по 
стъпките на баща им и става инженер. 
За малкия син Брони родителите също 
планират подобно бъдеще, но не и той.

Винаги е искал да рисува и го прави 
със страст още от детската градина. Ро-
дителите му го записват на уроци по ма-
тематика и литература, за да кандидат-
ства в някоя сериозна гимназия, но след 
месец-два той се отказва и заявява, че

иска да учи в 
художествена гимназия

Завършва текстил в Националната 
гимназия за приложни изкуства и кан-

дидатства анимация във ВИТИЗ. Първа-
та година не е приет и работи във фирма 
за визуални ефекти и реклами. Зато-
ва пък втората година е в класа на зна-
менития Доньо Донев. Във ВИТИЗ той 

среща голямата си любов – Роси, която 
следва „Кинознание и драматургия“ в 
класа на проф. Неделчо Милев. Тя също 
е родена в София и тръгва по стъпките 
на баща си, кинодокументалиста Миха-
ил Лазаров. „Роси е прихванала много 
от страстта към киното и изкуствата от 
баща си, пише много хубаво като него“, 
казва Брони.

Когато се запознават, той е в първи 
курс, а тя във втори. Споделя й, че се 
чуди дали да не се прехвърли в изящния 
факултет на Художествената академия, а 
Роси е изумена: „Какво ще правиш там? 
Анимацията е много по-интересна като 
изкуство, защото съчетава и рисуване, 
и кино, и музика“. Така Роси оказва мно-
го голямо влияние върху развитието му 
като творец. Преди заминаването им за 
Америка, Брони работи в анимацион-
но студио в Унгария, а Роси е научен съ-
трудник в БАН и офис мениджър в едно 
малко белгийско студио.

Брони изпраща дипломния си про-
ект на един от най-големите фестивали 
в света за анимация в Анеси, Франция. 
Проектът му е номиниран сред 10-те 
най-добри за годината. Във Франция 
двамата се срещат с рекрютъри („търса-
чи на мозъци и таланти“ – б.а.) от едно 
студио в Америка. „Звездите се нареди-
ха много добре за мен. Вече имах зелена 
карта и получих покана от рекрютърите 
да работя в Америка“, спомня си анима-
торът.

Двамата с Роси и 6-годишната им дъ-
щеря Ивон

заминават за 
Лос Анджелис

през октомври 1999 г. и той започ-
ва работа като сторибордист в студио 
„Класки Чупо“, където среща други та-
лантливи български аниматори. „Беше 
голям късмет за мен, че веднага запо-
чнах тази работа“, казва Брони. Стори-
бордът е нещо като комикс, или визу-
ализиране на сценария на анимацията. 
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БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

�  Той е аниматор и режисьор на серии за мишлето, 
а тя – уважаван продуцент във филмовия гигант

Брони и Роси – BG следата 
в „Мики Маус“ и „Картуун“

Роси и Брони пред неговата картина „Куфар 1” ShockBoxx Gallery, Хермоса Бийч

Роси, Ивон и Брони в Марина дел Рей, Калифорния

На купон у Роси и Брони след премиерата на българското предложение за „Оскар“, номинация - 
„Вездесъщият”, с режисьора на филма Илиян Джевелеков, актьора в главната роля Велислав Павлов, 
продуцента Мила Войникова и Христо Стамболиев



Изобразява какви ще са кадрите, ком-

позицията, позите на героите. „Останах-

ме в Лос Анджелис, защото тук е мяс-

тото за правене на анимация. Тук са 

големите студиа „Дисни“, „КартуунНе-

туъркс“, „Сони“, „Уорнър Брадърс“, „Ни-

келодеон“, казва аниматорът.

Роси също си намира работа една сед-

мица по-късно като асистент на една от 

продукциите в студиото. Брони и дъще-

ря му срещат проблеми с езика. „Моят 

английски беше трагичен. Дъщеря ни 

Ивон пък постъпи в предучилищна гру-

па и доста дълго, като я питаха иска ли 

да яде, кимаше с глава по „български“ 

и две седмици се прибираше гладна от 

градината“, смее се Брони.

Близо година след като започва рабо-

та като сторибордист, на Брони му пред-

лагат да режисира сериала „Дребосъче-

тата“, за което по-късно е номиниран за 

ЕММИ. Режисира и „Rocket Power“.

Междувременно се ражда синът им 

Александър. Година по-късно Роси за-

почва работа в „КартуунНетуъркс“. 

Брони от своя страна получава пред-

ложение от „Дисни“ да работи по анима-

ционния сериал „Лило и Стич“.

„Дисни“ става негов 
творчески „дом“

в следващите 15 години, с изключение 

на една година, когато отива в „Юни-

върсъл“ да работи по сериала „Curious 

George“. 

В „Дисни“ Брони Ликоманов работи по 

„Мечо Пух“ и други заглавия, но Мики 

Маус си остава неговата визитна кар-

тичка като аниматор и режисьор. „Мики 

Маус Клъб Хаус“ продължава да е много 

голям хит тук“, казва той. С най-популяр-

ния герой на „Дисни” се правят много на 

брой сериали, които вървят успоредно 

и в които главни герои са добре позна-

тите Мики, Мини, Дейзи. В продукцията 

за Мики Маус Брони Ликоманов започва 

като сторибордист, после сториборд су-

первайзър и накрая режисьор.

Как си обяснява тази популярност на 

мишлетата сред толкова много различ-

ни поколения? „Ох, и аз не знам, това е 

магията на „Дисни” - смее се Брони. - В 

архивите на „Дисни“ има ранни дизайни 

на Мики Маус, в които ясно се вижда, че 

той е бил палав мишок”, коментира ани-

маторът.

Днес продуцентите на студио „Дис-

ни“ следят изкъсо какво съдържание се 

поднася на децата, особено на най-мал-

ките. Много се внимава героите да не 

правят нещо лошо, на което малчугани-

те да подражават. Геройчетата винаги са 

много добри, много учтиви, правят само 

добри неща и трябва да са достойни за 

подражание от малките дечица, разкри-

ва тайни от кухнята на „Дисни“ анимато-

рът.

Днес той продължава да твори в „Дис-

ни“. От години работи с един екип, кое-

то не е често срещано в Холивуд. След 

Мики Маус режисира сериала „Джейк и 

пиратите от Невърленд“. Сега работи по 

едно от най-новите заглавия за мишлето 

- Mickey and the roadster racers („Мики и 

приятели състезатели“), или както е но-

вото му име за третия сезон, „Mickey’s 

mixed up adventures“. Брони работи по 

този проект с други българи – талантли-

вите сторибордисти Моника Томова и 

Росен Върбанов.

Росица Ликоманова днес е един от 

уважаваните

продуценти в гиганта 
„КартуунНетуъркс“

Продуцира сериала „Чичко Дядко“, в 

момента работи по SummerCamp Island 

(„Летен лагер на острова“). Работата й е 

много отговорна, защото при анимации-

те продуцентите създават правилата на 

работа в една продукция, организира-

нето на производството на един сериал, 

наемането на хора и разпределянето на 

бюджета, отпуснат от студиото.

Старата страст на Брони по изящни-

те изкуства все още не го напуска. „Дъл-

го време не рисувах нищо извън ани-

мационните проекти, по които работя. 

В „Дисни“ организират сесии с моде-

ли, които позират, и аз също започнах 

да ходя да рисувам. Усетих, че този вид 

творчество ме зарежда“, споделя Брони. 

Творбите му са фигуративни компози-

ции върху големи платна живопис. Чес-

то се вдъхновява от гръцката митоло-

гия, от образи като Икар, Дедал, Диоген. 

Прави и малки скулптури от бронз.

Дъщерята Ивон вече е на 25 години, 

работи като рекрютър във фирма за на-

емане на висококвалифицирани IT спе-

циалисти. Играе много добре тенис и е 

била в първите 40 ракети на Калифор-

ния. Наследила е атлетизма от майка си. 

Синът Александър е на 17 години и жи-

вотът му е музика, с нея се събужда и с 

нея заспива, споделя Брони.

Семейството живее в квартала „Сту-

дио Сити” в Лос Анджелис. Много от 

приятелите им са българи, сред които 

има изявени актьори, музиканти и ху-

дожници. „Поддържаме връзки и с ко-

леги в България, много от които също са 

високо изявени творци“, казва анимато-

рът.

Връзката им с България е все така сил-

на. „Родителите ни, братята и племенни-

ците ни са там. Забелязал съм, че при 

нас спомените са едва ли не идеализи-

рани. 

Защото ние не виждаме ежедневните 

проблеми и някак си всичко лошо се от-

сява и остава предимно доброто. 

Тук много българи се записват на на-

родни танци, ходят по фестивали, и то 

хора, които в родината си дори не са 

слушали народна музика“, споделя бъл-

гаринът.
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Кадри от сериала 
„Mickey and the Roadster 
Racers”, режисьор Брони 

Ликоманов

На наградите „Еми” с изпълнителните продуценти на „Mickey and the Roadster Racers” Роб лаДука и 
Марк Сайденберг
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З
дравей, Ангеле! Преди време бях 
чел статия от теб, в която се 
говореше за спецификата на 
общинските фондове като ал-
тернатива на банковите вло-

жения. Каква е ситуацията сега и би ли 
дал малко повече информация за този 
вид инвестиции, защото ние, българи-
те, сме добри спестовници, но много 
от нас не са запознати къде и как мо-
гат да инвестират на по-печеливши 
места от банката?

Благодаря за въпроса и се радвам ис-
крено, че се връщаме на темата за об-
щинските фондове, защото те са на-
истина много интересни финансови 
инструменти, които определено могат 
да намерят по-широко приложение в 
нашия финансов живот.

В тази статия, като отговор на вашия 
въпрос, ще се постарая да представя 
няколко важни точки, които всеки един 
от нас би било добре да запомни, ако му 
се наложи да използва такъв вид инвес-
тиционна стратегия.

Безданъчни лихви
Едно от най-силните преимущества 

на общинските фондове е тяхното пре-
димство от гледна точка на данъците 
върху лихвите, които получаваме от тях. 
По-технически казано, дивидентите на 
тези фондове не се облагат с федерални 
данъци и в някои случаи могат да бъдат 
опростени и щатските такива. Това е из-
ключително важно за повечето инвес-
титори, защото парите, сложени в бан-
ката под формата на спестовни акаунти 
(при каквато и да е лихва), се облагат с 
данъци на щатско и федерално ниво.

Например една средна възвращае-
мост от 3% в консервативен общински 
фонд се равнява на между 4 и 4.5% лих-
ва от банката, защото при общинския 
фонд нямаме такива данъци, каквито се 
виждат при банката. Това е изключител-
но важно, особено за хората с по-висок 
доход и следователно по-висока данъч-
на отговорност. При такива случаи мо-
гат да се спестят доста сериозни пари 
от данъци всяка година, в зависимост 
от инвестираната сума и от останалия 
облагаем доход.

Ликвидност на 
инвестицията

Второ силно преимущество на об-
щинските фондове е лесният достъп до 
цялата сума в акаунта в даден момент 
на нужда. Обикновено при банките, за 
да се постигне голяма доходност, се из-
исква парите да се заключат за опреде-
лен период от време - година, две, три и 
т.н. При фондовете нещата не стоят по 

този начин. Във всеки един момент има 
абсолютна ликвидност на сумата в ака-
унта. Фондът е задължен да откупи об-
ратно акциите на клиента на дадената 
пазарна стойност в деня, в който кли-
ентът желае да ликвидира определен 
брой акции в замяна на паричната им 
стойност.

Ликвидацията се осъществява на съ-
щия работен ден и сумата (каквато и да 
е тя) може да бъде прехвърлена по бан-
ков път в акаунта на клиента от два до 
три работни дни. В голяма част от ситу-
ациите тази ликвидност е важна за мно-
го хора, защото при нея могат да се ре-
ализират текущи печалби, които в друг 
вид акаунти е нужно да се чакат седми-
ци или месеци, преди да бъдат получе-
ни в реална парична стойност.

Месечни дивиденти
При общинските фондове се получа-

ват месечни лихви под формата на ди-
виденти, изплащани на последния ден 
от всеки месец и от всеки такъв фонд. 
При някои фондове, които инвестират 
в по-високо оценени общински проек-
ти, се получават по-ниски месечни ди-
виденти, защото те имат по-малък риск 
за инвеститора, следователно предла-
гат по-голяма стабилност на инвестира-
ните суми.

При общински проекти с по-висок 
риск ние можем да получим по-голяма 
месечна доходност, но това може да до-

веде и до по-големи амплитуди на ин-
вестираната сума. В по-дългосрочен 
план, например 3 до 5 години, този вид 
фондове могат драстично да победят 
доходността на по-ниско рисковите та-
кива.

Риск от временни спадове
Както споменахме в предната точ-

ка, има реална вероятност да има вре-
менни спадове на инвестираната сума 
в общинските фондове. Пълната въз-
вращаемост на този вид инвестиции 
се диктува от два фактора - процент на 
лихвата, получена от дивиденти, и по-
тенциален растеж на цената на акция-
та на даден общински фонд. Едното си-
гурно нещо, което получаваме всеки 
месец, е лихвата от фонда под форма-
та на дивидент. Несигурната и постоян-
но променяща се величина е цената на 
акцията на фонда и нейното покачване 
или спад във всеки един момент.

При ситуация с дивидент от 2% и спад 
на цената от 3%, ние се озоваваме на за-
губа от 1% за дадения период. При си-
туация с дивидент от 2% и растеж на 
цената на акцията на фонда от 3%, се 
озоваваме с печалба от 5% за този да-
ден период. По този начин се калкулира 
възвращаемостта на даден фонд, осо-
бено когато фондът получава постоя-
нен доход от дивиденти, каквито са об-
щинските фондове.

Като обобщение, бих искал да кажа, 

че общинските фондове са една отлич-
на алтернатива на банковите спестов-
ни инструменти, но както всяка една 
инвестиция, те също носят определени 
рискове от спад и е важно да сме напъл-
но запознати със структурата на тези 
фондове, за да можем да ги използваме 
по най-ефективен и отговорен начин.

В последните години, бих казал, че с 
някои от моите клиенти сме успели да 
изградим много ефективни стратегии 
чрез общинските фондове. Ако имате 
въпроси по тях или бихте искали да раз-
берете дали те биха били добра алтер-
натива за вашите банкови спестявания, 
можете да се свържете директно с мен 
на вече познатите ви координати.

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 имате въ-
проси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част 
от живота, вие можете да си запа-
зите 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 клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис.

И не забравяйте да се усмихвате!

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 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

Каква е ползата от 
общинските фондове?
�  Въпроси и отговори от изминалата седмица



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

9 - 15 октомври 2019 27

Статистиката за пазара на недвижи-
мите имоти в Чикакския район се оказ-
ва една доста интересна тема за читате-
лите на вестника. Именно поради тази 
причина продължавам да ви давам ин-
формация за това как се променят цени-
те с времето към днешна дата. Искам да 
отбележа, че това е само една малка ста-
тистическа извадка, така че ако някой от 
вас има конкретно запитване за нещо, 
свързано с ценовата или пазарната сфе-
ра като цяло, не се колебайте да ме по-
търсите! 

В днешните 4-ри графики ще ви пре-
доставя информация за друго предгра-
дие на Чикаго, а именно Парк Ридж. Това 
предградие на Чикаго се намира на 15 
мили (24 км) северозападно от централ-
ната част на Чикаго.

Граничи с летище О’Хара
с много главни пътища и магистрали, 
както е и лесно достъпен за локалното 
метро. Освен с летището, границите му 
опират и до още два чикагски кварта-
ла, а именно Едисон Парк (Edison Park) и 
Норлуд Парк (Norwood Park).

Всички тези графики се отнасят за 
един и същи район - именно този, попа-
дащ в пощенски код 60068. Разделени са 
в 4 основни категории:

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

бинация от всички видове архитектурни 
жилищни сгради, който 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 (апартаменти)
Всичките 4-ри са:
- без ограничение на цената 

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

строителство (new and old 
construction),

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

- във всеки размер и брой 
стаи (any home size and room count)

Ще сравня Парк Ридж с цялия MRED 
район (area), за да може да добиете по-
вече яснота как то може да бъде отли-
чавано и сравнявано с общите цени на 
продажби за всички предградия в ра-
йона, взети заедно. Това е много важно, 
особено за тези от вас, който се замис-
лят да продадат жилището си в скоро 
време.

Ако някой от вас е любопитен да нау-
чи за съвсем друга информация, свързана 
с конкретен географски район, моля, не се 
притеснявайте да ме потърсете на ди-
ректния ми номер и ще ви предоставя нуж-
ната за вас информация без никакви обли-
гации или задължения от ваша страна!

Като агент на недвижими имоти аз не 
само помагам на своите клиенти със заку-
пуване, продажба и отдаване под наем, но 
и се стремя непрестанно да ги уведомявам 
относно всеки възможен аспект, който би 
повлиял на тяхната дългосрочна инвес-
тиция, която всъщност 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 въобще 
с всичко, свързано с пазара на недвижими-
те имоти, ще се радвам да ме потърси-
те, 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 яну-
ари 2016-а в 
Парк Ридж 
една къща се е 
продавала за 
$435 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
август 2019-а за 
$430 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
една къща се е 
продавала за 
$206 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
август 2019-а за 
$245 000.

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Парк Ридж една 
такава къща се 
е продавала за 
$436 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
август 2019-а за 
$447 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продава-
ла за $175 000, 
то същата та-
кава се е про-
дала през ав-
густ 2019-а за 
$205 000. 

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Парк Ридж 
апартаменти 
са се продава-
ли за $186 000, 
то същите са се 
продавали през 
август 2019-а за 
$263 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продава-
ло за $177 000, 
то същото се е 
продало през 
август 2019-а за 
$200 000.

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Парк Ридж се 
е продавал та-
къв имот за 
$219 000, то 
същият се е 
продал през ав-
густ 2019-а за 
$293 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-
а се е прода-
вал за $176 000, 
то същият се е 
продал през ав-
густ 2019-а за 
$201 000.

Какъв е пазарът на 
недвижимите имоти?

Парк Ридж 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.

Парк Ридж 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.

Парк Ридж 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.

Парк Ридж 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     
— Парк Ридж

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Парк Ридж

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Парк Ридж

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Парк Ридж

�  В този брой - Парк Ридж (Park Ridge, IL)
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Н
ово глобално проучване за 
благосъстоянието на пенси-
онерите рисува мрачна кар-
тина за живеещите в САЩ, 
които се надяват на старост 

без финансов стрес. Отделен доклад за 
въздействието на глобалното затопляне 
влошава още повече картината, пише в 
свой анализ Bloomberg.

От публикувано проучване в четвър-
тък за показателя Global Retirement 
Index 2019 от Natixis Investment 
Managers става ясно кои са рисковете 
за пенсионерите. Това са ниските лихви, 
по-голямата продължителност на живо-
та и високите разходи, свързани с кли-
матичните промени. САЩ вече падат с 
две места до номер 18 в общата класа-
ция на страните по материално благопо-
лучие. Разбира се, отчасти вина за това 
има и неравенството в доходите. Стра-
ната е на 37-а позиция от 44 държави.

„Заради по-ниските доходи пенсионе-
рите могат да се насочат към по-риско-
ви активи, за да компенсират забавяне-
то, като дори много пенсионери могат 
да нямат необходимото време да ком-
пенсират загубите поради спад на паза-
рите“, отбелязват в доклада си от Natixis.

Разходите за здраве
пък често са едни от най-големите за 
пенсионерите в Америка. Ново проуч-

ване на Съвета за защита на природни-
те ресурси в САЩ и Калифорнийския 
университет в Сан Франциско изчисля-
ва, че 10 събития, свързани с изменение 
на климата през 2012 г., сред които по-
жари, екстремни горещини и ураганът 
Сенди, са довели до над 10 млрд. долара 
разходи, свързани със здравето на насе-
лението. 

„Климатичните промени, които ка-
рат някои пенсионери да се премест-
ват, дори и временно, може да създа-
дат финансови проблеми на хора, които 
живеят с точно определена сума пари“, 
обяснява Ед Фарингтън, изпълнителен 
вицепрезидент по пенсионните страте-
гии в Natixis. Освен това в доклада се по-
сочва, че пенсионерите са засегнати от 
нарастване на застрахователните раз-
ходи, тъй като застрахователите вземат 
под внимание вече и щетите, които им 
носят различни климатични аномалии.

Все пак има някои проблясъци 
на надежда, отбелязва в анализа си 
Bloomberg. Според отделен доклад на 
Natixis 64% от поколението Y активно 
търси възможности за инвестиции, до-
като от бейби бумърите това правят 
43%. 

В същото време 59% от поколението 
Y и 48% от бейби бумърите искат инвес-
тициите им да имат социално или еколо-
гично въздействие. Тези данни могат да 
насърчат правеното на повече инвести-
ции, насочени към опазването на плане-
тата.

Във времена на сериозна загриже-
ност относно въздействието на измене-
нието на климата, оценката за околната 
среда в САЩ се подобрява, но страната

остава в дъното 
на класацията

сред десетте страни, включени в инде-
кса на Natixis.

Държавите в Северна Европа водят в 
класацията по благополучие за пенси-
онерите, като Исландия се нарежда на 
първо място, Норвегия – на трето, Шве-
ция – на шесто, и Дания – на седмо мяс-
то.

В Западна Европа Ирландия успя да 
подобри рекордно представянето си, 
преминавайки от номер 14 преди две 
години до номер 7 през миналата го-
дина и номер 4 за 2019 г. Това се дъл-
жи най-вече на по-високите разходи за 
здравеопазване на глава от население-
то, но също така и благодарение на по-
добренията в нивото на задлъжнялост 
на държавата, както и на намаляване-
то на дела на необслужваните банкови 
кредити.

Как климатът поставя 
в риск пенсионирането ви
�  Ново глобално проучване чертае мрачна картина за бъдещите пенсионери в САЩ

Freepik

Pixabay
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СВЕТЛАНА 
ПРОКОПИЕВА

Седем години 
затвор за две 
страници текст*

 блог

Аз съм (ние сме?) Светлана Прокопиева. Журналистка съм. Мо-
гат да ме пратят за седем години в затвора за „оправдаване на те-
роризма”.

Преди почти половин година в Архангелск избухна бомба. Екс-
плозията беще неочаквана и зашеметяваща – 17-годишният Миха-
ил Жлобицки се самовзриви пред входа на управлението на ФСБ 
в Архангелска област. Няколко секунди по-рано той беше оставил 
предсмъртна бележка в социалната мрежа „Телеграм”. В нея беше 
написал, че ще се взриви, защото „ФСБ съвсем е изнагляло, води 
нагласени дела и изтезава хората”.

Този взрив в Архангелск стана повод за моята колонка в радио 
„Ехото на Москва в Псков” под заглавие „Репресии за държавата”. 
На 7 ноември [2018] предаването излезе в ефир, а текстът беше 
публикуван в Псковския новинарски сайт ПЛН...

Мина почти месец и ПЛН и „Ехото на Москва” получиха преду-
преждения от Роскомнадзор, който беше съзрял в моя текст „дан-
ни за оправдаване на тероризма”. В началото на декември бяха 
съставени административните протоколи, които доведоха до гло-
би на стойност 350 000 рубли (9600 лева), наложени на двете ме-
дии...

На 6 февруари някой звънна на вратата и когато отворих, десе-
тина въоръжени мъже с каски на главите ме избутаха с щитовете 
си до стената в най-далечната стая. Така научих, че е било образу-
вано наказателно дело.

Обискът е мерзка и унизителна процедура. Разни непознати 
ти ровят из вещите, а други наблюдават безучастно процеса. Ста-
ри записи, касови бонове, писма с чуждестранни печати – всич-
ко изведнъж придобива подозрителен и криминален оттенък, за 
всичко се изискват обяснения. Най-важните ти вещи – лаптопът и 
телефонът – стават „веществени доказателства”. Колегите ти и род-
нините като нищо могат да се окажат „съучастници”.

В този ден аз бях фактически ограбена – взеха ми трите лаптопа, 
двата телефона, диктофона, флашките. Половин година по-късно 
ме ограбиха повторно, като ми блокираха сметките. Аз все още бях 
само „заподозряна”, когато ме включиха в списъка на действител-
ните екстремисти и терористи на руската служба за финансов кон-
трол. От този момент нататък не мога да си извадя банкова карта, 
не мога да си отворя банкова сметка и не мога да тегля ипотечен 
заем. Държавата ме задраска от нормалния живот.

Остана да ми отнемат и последното – свободата. И ето че на 20 
септември 2019-а моят статут се промени. Вече съм официално об-
виняема по член 205.2, ч. 2 („оправдаване на тероризма с използ-
ване на средствата за масова информация”). Наказанието е глоба 
до един милион рубли или лишаване от свобода до седем години.

Аз не се признавам за виновна и смятам, че делото е банално от-
мъщение от страна на обидените силови ведомства. В онзи текст аз 
твърдях, че те носят отговорност за взрива в Архангелск. Бях напи-
сала, че държавата е дочакала ответна реакция. Че жестоката пра-
воприлагаща политика ожесточава гражданите. Че блокираните 
законни пътища изтласкват енергията на протеста в ето такова об-
ществено опасно русло.

Ако не ви е страх, публикувайте този цитат:
„Силна държава. Силен президент, силен губернатор. Страна, в 

която властта принадлежи на силовите ведомства. Поколението, 
на което принадлежи самовзривилият се в Архангелск, израсна в 
такава атмосфера. Те знаят, че на митинги не се ходи, защото ще ги 
разпръснат, а току-виж ги и набили, а после и осъдили. Те знаят, че 
поединичните протести се наказват. Те виждат, че само в опреде-
лен брой партии можеш да членуваш безболезнено и че само оп-
ределен вид мнения можеш да изразяваш без притеснение. Това 
поколение на собствен гръб научи, че в съда не можеш да получиш 
справедливост, защото съдът ще подпечата само онова решение, 
което му е донесъл другарят майор.

Дългогодишното ограничаване на политическите и граждански-
те свободи създаде в Русия една не просто несвободна, а репре-
сивна държава. Държава, с която е опасно и страшно да си имаш 
работа”...

Наказателното дело срещу мен е убийство на свободата на сло-
вото. След моя случай десетки и стотици други журналисти няма 
да посмеят да кажат истината.

*В знак на солидарност с журналистката и редакторка в радио 
„Свобода” Светлана Прокопиева много руски медии препечатват 

този текст.
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 казана дума

 „Предлагам на г-жа Мая Манолова да 
гласува за мен още на първия тур (на 

местните избори), не на втория”.
Кандидатът за кмет на София от 

„Демократична България” Борислав Игнатов 
коментира дали би подкрепил Мая Манолова 

на балотаж, както тя заяви, че ще го направи

„Аз съм казал - ще си отида от политиката, 
когато АМ „Хемус” е готова”.

Премиерът Бойко Борисов при 
откриването на нов център, който ще 

разкрие 300 нови работни места

„Основаваш партия, която обещава 
промяна чрез прозрачност, но не допускаш 
журналисти и пазиш конспирация. В 
исторически план, в тайна се готви преврат, а 
не демократично участие в избори”.
Учителят по история Емил Джасим коментира 

учредяването на „Няма така държава” на 
Слави Трифонов

„Аз направих Кошлуков 
директор, аз ще го 
сваля“.

Волен Сидеров 
коментира заканата на 

директора на БНТ Емил 
Кошлуков да не го допуска 

в телевизията след 
скандала в „Референдум“

„Не мога да знам колко голямо 
е твърде голямо, когато 
говорим за устни”.

Българката Андреа Иванова, 
която си направи 15 операции, за 
да прилича на Барби, коментира 

увеличените си устни пред 
DailyStar
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276 милиона коли са 
били регистрирани 
в Америка през пър-
вото тримесечие на 

годината. За сравнение, общият брой на 
автомобилите в България за миналата 
година е бил 3,66 млн. според данни на 
МВР. Шофьорите на всички тези коли се 
сблъскват ежедневно в търсене на пар-
кинг.

Паркирането се е превърнало във 
война - влизане в паркинга (подготвя-
не за щурм към най-доброто място), де-
бнене за място (изчакване на врага в 
лицето на друга кола да освободи парко-
място или да подмине празно такова) и 
шмугване в избраната клетка, често под 
носа на някой друг (победа с бързина и 
ловкост). В повечето случаи, докато вър-
шим всичко това, губим ценно време на 
паркинга.

Водачите в Америка губят над 17 часа 
и 345 долара годишно, докато търсят 
паркинг, според проучване на компани-
ята Inrix. Печелим ли обаче, ако се „натис-
каме” да спрем точно до входа.

Отговор дават двама учени, които са 
изчислили математически кое е опти-

малното място за паркиране. Резултати-
те, до които са стигнали, са публикувани 
в септемврийския брой на журнала 

за статистическа механика
Според изследването на професорите 

по физика Сидни Реднър (от университе-
та в Санта Фе) и Пол Крапивски (от Бос-
тънския университет) обикновено шо-
фьорите избират между три позиции на 
паркинга и така могат да бъдат разделе-
ни на три типа.

1. Мястото до входа заемат оптимисти-
те. Те не се страхуват да дебнат за място 
и са сигурни, че в крайна сметка триум-
фално ще могат да заемат заветната цел, 
независимо колко пъти трябва да обико-
лят паркинга.

2. Мястото в началото на паркинга е за 
„свитите” хора зад волана. Те незабавно 

се примиряват с първото място, което 
намерят, лишавайки се от шанса да спрат 
до входа. И са готови да изминат по-голя-
мо разстояние до вратата пеша.

3. Място по средата (обикновено вто-
рото възможно) заемат скромните шо-
фьори. Те пропускат първото свободно 
място най в края и спират във втора-
та свободна клетка, която забележат. 
Тези хора определено нямат желание 
да обикалят твърде дълго на всяка цена. 
Възможно е, ако не намерят по-близко 
място, да се върнат чак до мястото на 
„свитите” шофьори, което са подминали.

Най-доброто място 
за паркиране

Математическият модел на Реднър 
и Крапивски показва, че мястото в сре-
дата е най-доброто, което можем да из-

берем. Макар спиращите там да вървят 
до вратата, обикновено спестяват пове-
че време от тези, които се въртят в кръг, 
за да паркират на “златното”, най-близко 
до входа място. 

На второ място се класира стратеги-
ята на оптимистите, а тази на „свитите” 
шофьори остава на трето място, защо-
то с нея се губи най-много време. Уче-
ните казват, че скромният подход при 
паркирането в действителност работи 
в 89% от случаите, тъй като всеки пар-
кинг е различен, а и шофьорите не са ед-
накво бързи зад волана - фактори, които 
умишлено са били изключени от проуч-
ването на двамата физици, защото ина-
че не биха могли да стигнат до решение 
на задачата. 

В друг анализ пък се посочва, че най-
малко време се губи, ако човек прос-
то избере дадена редица на паркинга и 
потърси празно място там. Такова в по-
вечето случаи се намира сравнително 
бързо, уверява авторът му.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Parking wars: Кое е 
най-доброто място 
за паркиране?

MGN

�  До входа, до изхода или по средата - 
къде ще спестим най-много време
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„Няма да се случи на мен“, 
си казват много шофьо-
ри на камиони за това, че 
могат да бъдат глобени 
или да предизвикат ка-

тастрофа, ако ползват телефона, докато 
карат. Други отричат да го правят, но все 
пак посягат към мобилното устройство 
зад волана.

Проучване от миналата година на 
компанията Lytx показва, че шофьор-
ите като цяло ползват телефоните си 
най-много по пътищата в Лос Андже-
лис. Следват Едисон, Ню Джърси, Хът-
чинс, Тексас, Лонг Бийч, Калифорния, 
Лас Вегас и Блумингтън, Калифорния. 
Шофьорите на камиони, които изпра-
щат текстови съобщения в движение, са 
23 пъти в по-голям риск да създадат ня-
каква опасност на пътя, от тези, които не 
го правят. В същото време 70% от ката-
строфите, в които е участвал камион, са 
се случили, защото човекът зад волана 
на тежката машина е вършил дейности, 
които го разсейват (Distracted driving), в 
които влиза и писането на SMS-и.

Ползването на телефона в камиона е 
забранено от 2012 г. с федерален закон 
от администрацията за безопасност при 
тежкотоварните превозвачи (FMCSA). 
Отделно 47 щата също забраняват на 
всички шофьори, включително и на про-
фесионалните, да държат в ръка какви-
то и да е мобилни устройства. Наказа-
нията по федералния закон са $2,750 за 
шофьора и $11,000 за компанията. Мно-
жество нарушения

водят до отнемане 
на книжката

„Отнемане на книжката за шофьорите 
на камиони означава, че ще могат да си 
карат колата, но няма да могат да карат 
камион“, казва Наталия Стоянова, мени-
джър в Cellex Consulting Group, която е 
специалист по безопасност в транспор-
та. „Изпращането на текстово съобще-
ние отнема само 5 секунди“, допълва тя. 
„Много шофьори си мислят, че виждат 
всичко, че са запомнили цялата картина 
около тях и могат да реагират при вся-
какви ситуации. Бих ги посъветвала да 
си завържат очите вкъщи за 5 секунди и 
да се опитат да прекосят стаята, без да 
се блъснат. Ще видят, че е доста трудно. 
Когато си на пътя, обстановката се про-
меня драстично дори и за 5 секунди. 
Така че е много важно очите на всички 
да са на пътя, не само на шофьорите на 
камиони. Ние, в Cellex Consulting Group, 
караме шофьорите, които идват при нас 
за обучение по безопасност, освен всич-
ко друго, да направят точно този експе-
римент пред нас. След него те се убеж-
дават, че всяко невнимание може да е 
фатално“, казва още Стоянова.

Много шофьори на камиони не осъз-
нават, че ползването на телефона е

като змия с три глави
защото ако бъдат хванати да го правят, 
това се отразява в три различни статис-
тики за тяхната пригодност и професио-
налност. “Освен че се отразява в доклада 
с нарушения за рейтинга за безопасност 

на компанията и в справката с наруше-
нията на шофьора от щата, откъдето е 
получил книжка (MVR), ползването на 
телефона се регистрира и на още едно 
място. Става дума за данните в отделна 
програма към FMCSA, която служи за 
проверка на шофьорите преди наемане 
на работа. Наречена е Pre-Employment 
Screening Program, справката там се на-
рича PSP report“, казва Стоянова.

„Повечето шофьори не знаят или не 
са съвсем наясно с тази програма. Taм се 
съхраняват доклади от нарушения, ката-
строфи и пътни проверки от инспекто-
рите на министерството на транспорта 
(DOT). Има точкова система и за всяко 
нарушение се начисляват точки. Макси-
мумът е 100 точки. Колкото повече на-
рушения и точки има един шофьор, тол-
кова по-малко вероятно е да го наемат 

на работа. Точките, които се начисля-
ват за ползване на мобилно устройство 
по време на шофиране, са най-високи и 
имат изключително голяма тежест“, до-
пълва експертът на Cellex Consulting 
Group.

Разликата между данните в МVR и PSP 
е в това, че МVR извадките се админи-
стрират от агенцията по транспорта в 
отделните щати, а PSP докладите – от 
федералната администрация за безо-
пасност за тежкотоварните превозвачи. 
Според Наталия Стоянова отговорност-
та за безопасността на камионите е как-
то на шофьорите,

така и на транспортните 
компании

„Те трябва да обучават шофьорите за 
последствията от това поведение и да 

имат политика да не го толерират. Има 
компании, които слагат блокери в ка-
мионите и по този начин телефонът в 
кабината може да се използва само за 
входящи разговори. Но и това не е оп-
тимално решение, защото може да въз-
никне спешна ситуация, която ще из-
исква шофьорът да се обади за помощ. 
Хубавото е, че технологията е много на-
преднала и водачите могат да използ-
ват слушалка, Bluetooth или гласови ко-
манди за набиране на номера и писане 
на съобщения. Съветвам всички шофьо-
ри да се придържат към тези начини за 
комуникация, за да си спестят глобата и 
да не съжаляват за причинена катастро-
фа. Ако са получили съобщение и е тол-
кова важно да отговорят, да спрат в ава-
рийната лента и да го направят, когато 
камионът не се движи. Не на светофар, 
защото законът го забранява и защото 
отнема от вниманието на пътя. При една 
катастрофа първото нещо, което ще на-
правят полицията и адвокатът на ране-
ните или жертвите, е да извадят разпе-
чатка от телефона. Там се вижда много 
ясно дали шофьорът на камиона е наби-
рал номер, писал е съобщения или пост-
ове във фейсбук или е гледал видеокли-
пчета“, подчертава Стоянова.

През април шофьор на камион изпра-
щал текстови съобщения, докато се дви-
жел по крайградски път, недалеч от Фи-
ладелфия, и се блъснал в кола.

При сблъсъка умира 
9-годишно дете

Според разпечатката от телефона той 
изпратил 18 съобщения, докато се дви-
жел, и не спрял на червен светофар. 
Срещу него са повдигнати обвинения 
за убийство. Той още чака окончател-
ната си присъда. Миналата година друг 
шофьор беше осъден на 6 до 15 години 
затвор за катастрофа, която причинил, 
защото отговарял на въпросник във 
фейсбук.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Телефонът – 
триглавата 
змия в камиона

Наталия Стоянова, експерт по транспортна безопасност

�  Шофьорите, които изпращат SMS-и, 
са 23 пъти в по-голям риск от инцидент

Pixabay
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Е
дна година след жестокото 
убийство на журналиста Джа-
мал Кашоги в консулството на 
Саудитска Арабия в Истанбул 
въпросите остават повече от 

отговорите. Промени ли се нещо през 
тези 12 месеца и какви бяха реалните 
последствия от разкритията около жес-
токото му отстраняване.

Когато преди точно една година той 
влиза в консулството, Кашоги вече е 
прекарал известно време в самонало-
жено изгнание от родината си заради 
критиките, които отправя към властта 
там и в частност към престолонаследни-
ка принц Мохамед бин Салман.

За тази една година, в която Кашоги 
живее извън кралството и пише за задъл-
бочаващите се проблеми, там нещата ви-
димо се променяха с бързи темпове.

Икономиката започна да се отваря 
към света, бяха внесени законови про-
мени, даващи повече свобода на же-
ните, бяха позволени отново киноса-
лоните, а принцът, който е де факто 
управляващият в момента, видимо се 
беше заел да модернизира държавата, 
вземайки власт от духовенството (и да-
вайки я на себе си).

И макар мрачни гласове като този на 
Кашоги да обясняваха за негативните 
ефекти от желязната хватка на Мохамед 
бин Салман, за по-голямата част от све-
та нещата там изглеждаха по-скоро по-
ложително, припомня webcafe.

Въпреки всичките си критични статии 
той дори сам подцени опасността от от-
мъстителните действия на саудитското 
кралство, които на първо място го бяха 
подтикнали да напусне страната,

влизайки сам 
в капана на смъртта

заложен в дипломатическата мисия.
Убийството му в консулството, при-

крито след това по най-брутален начин 
чрез разчленяване на трупа му (който и 
до днес не е открит), обърна нещата за 
Саудитска Арабия и по отношение на 
нейния престолонаследник.

То промени образа на принца за пред 
света - от реформатор (макар и ради-
кален и с тъмни страни, които обаче 
сме склонни да пренебрегнем) в тира-
нин, който не прощава критиките сре-
щу него.

Цената на тази промяна е един човеш-
ки живот. Тя обаче донесе остри крити-
ки към отношението спрямо човешките 
права в Саудитска Арабия, спрени (поне 
временно) договори за оръжейни дос-
тавки за кралството, което е най-големи-
ят купувач на оръжие в световен мащаб, 
изтегляне на инвестиции и цялостно 
мрачно петно върху реномето на стра-
ната, което няма да избледнее така лес-
но.

Според експерти този акт и избухва-
нето на толкова голям международен 
скандал са успели да разклатят пози-
циите на принц Мохамед бин Салман. 
Макар след разследване и след доста 
отправени критики от кралството по-
твърдиха, че те стоят зад отстраняване-

то на Кашоги, и до днес оттам отричат 
принцът да има каквато и да е връз-
ка с поръчването или изпълнението на 
убийството.

Наскоро той самият „пое отговорност” 
в свое интервю, което приличаше по-
скоро на акт на куртоазия, отколкото 
на действително разкаяние, че подобно 
нещо се е случило, докато той е трябва-
ло да съблюдава действията на админи-
страцията.

„Случи се под моя надзор.

Поемам цялата 
отговорност

защото се случи под моя надзор”, е зая-
вил принц Мохамед пред Мартин Смит 
от PBS. Запитан как е възможно да не е 
знаел за подготвяния капан срещу Ка-
шоги, при все че той държи под контрол 
голямата част от саудитския държавен 
апарат, принцът отговаря, че причината 
за това са големите размери на държав-
ната администрация.

„Имаме 20 милиона души. Имаме 3 ми-
лиона държавни служители”, коментира 
принцът. Това съвсем не променя факта, 
че обявеният за отговорен за даване-
то на заповедта е човек от най-близкия 
кръг на престолонаследника - Сауд ал 
Кахтани, човек, който има ключова роля 
в стремежите на младия принц към оси-
гуряването на кралския трон.

Ал Кахтани беше отстранен веднага от 
съветническия си пост. Съдбата му оба-
че остава неясна. Прокуратурата в стра-
ната е повдигнала обвинения срещу 11 
души за убийството, но техните имена 
така и не бяха оповестени, нито беше 
съобщено в какво се изразяват конкрет-
но обвиненията срещу тях. Знае се само, 
че се искат смъртни присъди. Съответно 
и съществуват съмнения в справедли-
востта на процеса, започнал през януа-
ри при закрити врата.

Кралството отхвърли неколкократни-
те призиви за международно разслед-
ване на случая и за публичен процес, за-
черквайки едностранно възможността 

за разкриване на истината.
„Ние заявяваме, че суверенитетът на 

кралството и юрисдикцията на негова-
та правосъдна система относно това 
дело не могат да бъдат предмет на ком-
промис”, каза саудитският държавен 
министър за външните работи Адел ал 
Джубейр през юни. Досега не е изтекла 
никаква информация за процеса.

Така че колкото и отговорност да по-
ема принц Мохамед, по нищо не личи 
нещо в кралството да се е подобрило 
за журналистите и отношението към тях 
или към който и да е от критиците на 
кралското семейство. Все още много ак-
тивисти и критици на властта са по за-
твори и тайни арести, където продължа-
ват

да бъдат подлагани 
на мъчения

според ред доклади на групи за защита 
на човешките права.

Година след убийството много въ-
проси остават без отговор. Но извест-
ните подробности оставиха света в шок 
и възмущение. Знаем защо властите на 
Саудитска Арабия искаха той да замъл-
чи. Знаем и че той далеч не е единстве-
ният дисидент, които е отвлечен, докато 
е на територията на чужда държава, и 
принуден да се върне в кралството.

И въпреки всичко това, положението 
изглежда се нормализира, а търговията 
полека-лека се възстановява.

Президентът Доналд Тръмп на някол-
ко пъти вече демонстрира за тази една 
изминала година, че убийството на жур-
налист от агенти на саудитската държа-
ва не го притеснява (особено след като 
отхвърли доклада на ЦРУ, показващ 
връзки между убийството и принца).

Ако веднага след убийството този слу-
чай изглеждаше като повратен момент 
за света в отношението към свободата 
на словото, насилието над журналисти и 
цялостната позиция към диктаторските 
режими, днес нещата влизат в доброто 
старо русло.

1 г. по-късно: Промени ли нещо 
убийството на Кашоги?
�  Все още много критици на властта в Рияд са по затвори и тайни арести

MGN
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Б
елият дом обяви война на про-
цедурата по импийчмънт и в 
остро писмо до Конгреса обя-
ви, че няма да сътрудничи на 
разследването в Камарата на 

представителите на САЩ.
В писмото администрацията на Доналд 

Тръмп определи разследването като „не-
легитимно от конституционна гледна точ-
ка” и обвини демократите, че участват в 
„политически театър”.

Белият дом също така ги призовава да 
се откажат от това разследване. Според 
тях то е за подмяна на резултата от избо-
рите през 2016 г.

Според щаба на Тръмп конгресмените 
нарушават в рамките на разследването 
правото на Тръмп на справедлив процес, 
включително правото да се призовават 
свидетели и да се подлагат фактите на 
кръстосана проверка.

„При тези обстоятелства президентът 
Тръмп и администрацията му не могат да 
участват във вашето движено от полити-
ческа партизанщина противоконститу-
ционно разследване”, каза Белият дом.

Този ход на президента обаче предиз-
виква нова конституционна криза  меж-
ду законодателната и изпълнителната 
власт, която може да има дългосрочни по-
следици. Самият отказ да сътрудничи на 
разследването може да е причина за още 
един повод за импийчмънт (според про-
цедурата Камарата на представителите 
прави разследване и евентуално приема 
обвинителен акт (articles of impeachment). 
Сенатът след това се превръща в своеоб-
разен съд и решава дали да отстрани пре-
зидента. Нужно е 2/3 мнозинство).

След писмото председателят на Кама-
рата на представителите Нанси Пелоси 
заяви, че от Тръмп „ще бъде потърсена от-
говорност”.

„Белият дом трябва да бъде предупре-
ден, че продължаването с опитите исти-
ната за злоупотребата с власт от страна 
на президента да бъде скрита от амери-
канския народ, ще бъде разглеждано като 
ново доказателство за възпрепятстване”, 
посочи Пелоси, която е представител на 
демократите.

„Господин президент,
Вие не сте над закона

Ще Ви бъде потърсена отговорност”, 
добави тя. 

Междувременно Конгресът изпра-
ти призовки за документи и показания 

до вицепрезидента Майк Пенс, държав-
ния секретар Майк Помпео и постоянния 
представител на САЩ в ЕС Гордън Сън-
дланд. Нито един от тях досега не е спа-
зил дадения срок. Съндланд не се яви, за 
да даде показания под клетва, след като 
от Белия дом му забраниха. 

Съндланд, който дари 1 милион долара 
за комисията в Конгреса по встъпване в 
длъжност на Тръмп, е главен герой в тек-
стови съобщения, които станаха известни 
през седмицата.

Есемесите между трима високопоста-
вени американски дипломати показват, 
че те са насърчавали новоизбрания укра-
ински президент Володимир Зеленски да 
започне разследване във връзка със се-
мейството на Джо Байдън в замяна на по-
тенциална знакова визита във Вашингтон, 
включваща среща с  Доналд Тръмп.

Това стана ясно след закрито изслушва-
не в Камарата на представителите на еди-
ния от дипломатите, Кърт Волкър, който 
миналата седмица се оттегли като амери-
кански специален пратеник за Украйна.

Сутринта на 25 юли, деня на телефон-
ния разговор между Тръмп и украинския 
президент Володимир Зеленски, Волкър 
пише: 

„Чуто от Белия дом. 
Предполага се, че президентът З. ще 

убеди Тръмп, че ще разследва/“ще стигне 
до дъното на случилото се“ през 2016 г., 
ще определим дата за посещение във Ва-

шингтон“
Съветник на украинския президент из-

глежда приема предложението, което 
предвижда да бъде разследвана „Бурис-
ма“ – украинска газова компания, в чий-
то управителен съвет е бил синът на Джо 
Байдън Хънтър.

„Телефонният разговор мина добре“, 
пише Андрий Ермак в есемес до Волкър 
по-късно през деня след разговора меж-
ду двамата президенти. Ермак предлага 
няколко дати за среща между Тръмп и Зе-
ленски през септември.

Цялото планиране обаче започва да се 
проваля, когато украинският президент-
ски съветник прави опит да бъде опре-
делена точна дата за срещата с Тръмп, 
преди да е излязло изявлението за раз-
следването.

„Щом имаме дата, ще се обадим за бри-
финг за медиите, ще обявим предстояща-
та визита и ще очертаем визия за рестар-
тиране на американско-украинските 
отношения, включително наред с друго-
то „Бурисма“ и разследването за намеса 
в изборите“, пише Ермак две седмици по-
късно.

„Звучи прекрасно!“, се казва в есемес на 
Волкър.

Тогавашният специален пратеник на 
САЩ за Украйна и двамата други дипло-
мати – Уилям (Бил) Тейлър, шарже д’афер 
в посолството на САЩ в Украйна, и Гор-
дън Съндланд, постоянният представител 
на Вашингтон в ЕС – обсъждат изявлени-

ето, с което Зеленски ще излезе в подкре-
па на разследването. С напредването на 
преговорите Съндланд казал, че Тръмп 
„наистина иска осъществимото“ и под 
това има предвид ангажимента на Киев 
да извърши разследването.

След това Тръмп спря военната помощ 
за Украйна, която зависи от тези финансо-
ви средства за защитата си срещу Русия.

„Трябва да поговорим с Вас“, пише Ер-
мак на Волкър.

Тейлър, който е дългогодишен дипло-
мат в посолството на САЩ в Украйна, из-
разява безпокойство и 

пита дали парите са спрени, 
докато Киев не се съгласи 
с искането на Тръмп

„Нали не казваме сега, че помощта за 
сигурността и срещата в БД (Белия дом) са 
обвързани с разследванията?“, пише той.

„Това е най-кошмарният ми сценарий“, 
казва Тейлър пред колегите си няколко 
дни по-късно. Той посочва, че със спира-
нето на помощта за Украйна вече е раз-
клатено доверието на Киев към Вашинг-
тон.

Тейлър после пише в друг есемес: „Как-
то казах по телефона, смятам, че е без-
умно да бъде спирана помощта за си-
гурността заради помощ с политическа 
кампания“.

След повече от четиричасово прекъс-
ване Съндланд праща есемес на Тейлър, 
че греши, и отбелязва, че Тръмп „е бил 
пределно ясен, че няма да има никакво 
правене на услуги за услуги“. После доба-
вя: „Предлагам да спрем с тази безплодна 
есемес дискусия.“

Разследването за импийчмънт на Тръмп 
се води по обвинение, че той е използвал 
поста си, за да окаже натиск над украин-
ския президент Володимир Зеленски за 
започване на разследване за корупция 
срещу Хънтър Байдън, син на бившия ви-
цепрезидент на САЩ Джо Байдън, който 
се бори да получи кандидат-президент-
ската номинация на Демократическата 
партия за изборите през 2020 година. Раз-
следват се и причините за решението на 
Белия дом да забави жизненоважна во-
енна помощ за Украйна, чието предаване 
Конгресът на САЩ беше разрешил „с цел 
борба срещу руската агресия“.

Белият дом обяви 
война на импийчмънта

Втори информатор е предос-
тавил сведения за разговора 
между американския президент 
Доналд Тръмп и украинския му 
колега Володимир Зеленски, 
обяви адвокатът на първия ин-
форматор Марк Заид.

Той определил разговора 
като „плашещ“ и “откачен”. Това 
се разбира от записки, напра-
вени от длъжностното лице от 
разузнаването, което е подало 
сигнал срещу Тръмп, съобщи 
ABC News.

Не става ясно дали това е 
вторият разобличител. Знае се 
само, че в кореспонденцията 
между двама агенти разговорът 
се определя като „крайно при-
теснителен“, а думите на Тръмп 
могат да доведат до много не-
предвидени последствия. За-
писките са направени след кра-
тък разговор между двамата 
агенти. Документът беше пре-
доставен по-късно на разузна-
ването, което преглежда сигна-
лите на разобличителите.

Свидетел на украинския разговор: Беше плашещ

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

�  Има втори разобличител, който е директен 
свидетел на разговора с украинския президент

В писмо до Конгреса от Белия дом обявиха, че няма да сътрудничат на разследването по импийчмънт



6,5 по Рихтер в Индонезия, 
5,9 по Рихтер в Чили, 5,4 
по Рихтер в Турция, 5 по 
Рихтер в Аляска, 4 по Ри-

хтер в Италия... Това е малка извадка от 
новините през последните дни. Някол-
ко месеца по-рано трусове от 7,1 и 6,4 по 
Рихтер разлюляха Калифорния. Сеизмич-
на активност е имало и ще има, но напо-
следък все повече се търси отговорът на 
въпроса може ли човекът да е причина за 
част от земетресенията на земята.

През 2017 година един подобен трус 
повдига за пореден път темата. 5,5 по Ри-
хтер разлюля Поханг в Южна Корея. Земе-
тресението се усеща много силно. Кадри 
показват как хора бягат от сградите, дока-
то зад тях се срутват стени. Поханг – град 
с половинмилионно население – прежи-
вява силен шок.

Това земетресение обаче не е просто 
поредното природно бедствие. То е про-
вокирано от човешка намеса.

Това е изводът на доклад, публикуван 
през март от експертен екип, който раз-
следва причините за случилото се в Южна 
Корея на 15 ноември 2017 г. Над 130 души 
са ранени вследствие на инцидента. 1700 

души са евакуирани във временни жили-
ща.

Хиляди сгради са увредени, а

възстановяването 
им струва $75 млн.

В близост се намира площадката на ге-

отермална станция. Кой е виновен? Хора-
та или природата? За да се разбере дали 
добивната индустрия не е провокира-
ла земетресението, в Южна Корея се за-
ражда ново професионално направление 
сред сеизмолозите – земетръсни детекти-
ви.
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�  Машини, сондажи и 
разбиване на скали могат 
до доведат до трусове

Геотермалните централи рабо-
тят чрез използване на топлината 
от земните недра за генериране на 
електроенергия. Съществуват раз-
лични начини за постигането на 
този ефект – например чрез употре-
ба на парата, изпускана директно 
от геотермални резервоари. В дру-
ги случаи скалата може да е доста-
тъчно гореща, но да не достига теч-
ност, която да изведе топлината до 
повърхността под формата на пара. 
NexGeo планира да разбие скалите, 
за да освободи тази топлина, чрез 
инжектиране на течности. Преди 
това да се случи, започва дълбоко 
сондиране в земната кора. Кризата 
настъпва по време на тази процеду-
ра.

Когато се пробива подземна ска-
ла, тя се разбива на малки части-
ци от сондата, които следва да бъ-
дат премахнати. Това се случва чрез 
впръскване на относи-
телно плътна течност 
през средата на сондата, 
която излиза от долния й 
край и избутва разбити-
те скали нагоре към по-
върхността на земята. 
Южнокорейските работ-
ници обаче са достигали 
неочаквано до поле с на-
трошени скали на около 
3,8 км под повърхност-
та. Анализът на данни-
те показва, че сондата е 
преминала през разлом 
между два подземни 
пласта, което би могло 
да провокира сътресе-
нието им. Действително 
започват да се засичат 
първоначални по-малки 
трусове, на които по това 
време никой не обръща 
внимание. След няколко 
седмици удря земетре-
сението с магнитуд 5.5.

Задачата им е да преровят всички сеиз-
мични записи и данни за индустриалното 
производство, за да установят дали при-
чините за случилото се са естествени или 
не. Доказването на подобни хипотези не е 
никак лесна работа, но учените разработ-
ват все по-сигурни методи за идентифи-
циране на вината. Те са криминалистите 
на служба на планетата.

Колкото повече сондажи 
за добив на нефт 
се появяват по света, 

толкова повече се увеличават съмнени-
ята, че някои земетресения може да са 
провокирани от човешката дейност. Из-
важдането на големи количества изкопа-
еми горива или хидравличното разбива-
не на скали би могло да окаже влияние 
върху силите на натиск в подземните пла-
стове, което да задейства сътресение. Са-
мата земна кора не е солидна маса, а е 
съставена от подвижни слоеве от мате-
риали с разнообразна плътност. Същест-
вуват разломи и процепи, през които 
често преминават подземни води, а ги-
гантските тектонски плочи също се търкат 

и отблъскват една от друга, което на мес-
та превръща земята в крехка надстройка 
над нестабилна база.

Земетресенията се измерват по скалата 
на Рихтер, която е логаритмична – увели-
чението с 1 пункт означава десетократно 
повишение на силата. Трус от около 3 по 
Рихтер би се усетил от жителите на насе-
леното място. Магнитуд от 4 по скалата би 
бил достатъчно силен, за да събори пред-
мети по лавиците. Земетресения с магни-
туд над 5.5, предизвикани от човешка дей-
ност, са много редки. Въпреки че все пак 
се смятат за инциденти с умерена сила, 
биха могли да предизвикат материални 
щети по сградния фонд.

В деня на труса в Поханг компанията 
NexGeo, която управлява близката експе-
риментална геотермална централа, отри-
ча да носи отговорност за случилото се. 
Когато екипът на сеизмолозите започва 
да преглежда данните обаче, ситуацията 
се променя.

Експертите проучват сеизмични данни 
от района, както и информация, предоста-
вена от компанията за сондажите й. Еки-
път е убеден, че земетресението е

предизвикано от 
намесата на хора

Въпреки че има известни разногласия 
около резултатите, те са приети и от пра-
вителството на Южна Корея, което обявя-
ва, че ще затвори геотермалната центра-
ла.

Възможно ли е било екипът на сондата 
да забележи ранната сеизмична дейност 
и да спре работа навреме? Сеизмолозите 
смятат, че е било възможно, но работни-
ците са разчитали на относително проста 
система за предупреждение, за да преце-
нят кога е безопасно да разбиват скалите. 
Системата подава сигнал за прекратяване 
на дейността само ако засече сътресения 
над определен магнитуд. В случая мини-
трусовете са били по-слаби, но по-внима-
телният анализ на местоположението им 
е можел да покаже наличието на разлом.

„Вслушването” и тълкуването на шумо-
вете под земната повърхност не е лесна 
задача, но британският сеизмолог от Лон-
донския имперски колеж Стивън Хикс се 
е посветил на тази дейност. Последният 
обект на научната му дейност е поредица 
от слаби

земетресения 
в областта на Съри

На 27 февруари в района е засечен трус 
от 3.1 по Рихтер. Въпреки че магнитудът 
му не е особено силен, събитието е необи-
чайно. Великобритания отчита не повече 
от 2-3 подобни земетресения на година.

Причина за съмненията е базата на 
компанията UK Oil and Gas, която извли-
ча нефт в близост до епицентъра на тру-
са. Мнозина от местните хора очакват от 
изследователя да установи дали инци-
дентът е провокиран от човешка дейност 
или не.

Хикс използва дигитализатор – чер-
на кутия, която преобразува аналогови-
те сигнали за земните тремори от мно-
жество инструменти на терена в цифров 
формат. Уредите са настроени по такъв 
начин, че да не отчитат незначителни шу-
мове, като преминаващи автомобили на-
пример. Трусовете се регистрират само 
ако се засекат едновременно от опреде-
лен брой сеизмични монитори.

За разлика от Южна Корея обаче тук не 
се появяват улики за човешка намеса в 
природните явления. Хикс засича близо 
90 земетресения през последните 8 ме-
сеца.

Почти всички от тях се случват на от-
носително малка дълбочина от около 2,5 
км под земната повърхност, но не доста-
тъчно близо до земята, за да се свържат 
със сондирането (обикновено се извърш-
ва на около 700-800 метра дълбочина). 
Освен това трусовете са разпръснати из 
района на Уилдската формация, а не са 
концентрирани около базата за нефтен 
добив. Изследователите публикуват до-
клад, в който посочват, че „няма индика-
тори в земетръсните параметри, които да 
дават силни доказателства за изкуствен 
източник”.

Силните земетресения: 
Има ли и човекът 
пръст в това?

Обществените притеснения от евенту-
алната човешка роля в сериозни природ-
ни явления се разпространяват по цял 
свят. И това е естествено, смята Франче-
ско Григоли от Швейцарския федерален 
институт за технологии в Цюрих.

Той посочва, че засега няма стандартна 
рецепта за идентифициране на причини-
те за сеизмичните сътресения, но смята, 
че колкото повече данни бъдат отворе-
ни за свободен достъп за изследователи-

те по света, толкова повече ще се развият 
инструментите за отчитане на човешката 
намеса в определени явления.

Точността на сеизмичните наблюдения 
се подобрява значително. Ако добивните 
компании имат желание, могат да използ-
ват инструменти с висока чувствителност, 
които биха засекли всяко пропукване в 
скалите.

Научно изследване, публикувано през 
2019 г., описва как микросеизмичното на-

блюдение е помогнало за свеждане до 
минимум на трусовете край геотермална 
централа във Финландия. Екипът на ба-
зата е следил внимателно всяка слаба се-
измична активност, като на базата на тези 
данни са намалявали обема на впръсква-
ната течност или са изчаквали по-дълго, 
преди да започнат да изпомпват. Автори-
те на доклада твърдят, че това е помогна-
ло за избягването на по-сериозни земе-
тресения.

Щетите могат да бъдат сведени до минимум

Снимки: MGN и Pixabay

Как 
машините 
предизвикват 
трус?
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в цифри

750 192 985 

344 14 

кг канабис на стойност 9 млн. лв. се опита да пренесе сърбин през границата между 
България и Румъния. 32-годишният мъж бил на пункта в Гюргево в 3 часа през нощта с 
намерение да премине границата, но бил задържан.

минути със спряло сърце изкара британски бегач в град Телфорд. 46-годишният Питър 
Кор излязъл на редовния си джогинг, но изпаднал в безсъзнание. Бързите и умели 
действия на минувачите, които му направили масаж, спасили живота му.

души в България получават над 9000 лв. заплата на месец. Това стана ясно от 
думите на финансовия министър Владислав Горанов пред депутати. За една 
година броят на високоплатените българи е скочил със 177 462 души.

години живя костенурка в Нигерия. Тя почина в кралския двор и макар зоолози да се 
съмняват, че тя е била на тази възраст, собствениците й от кралски произход 
твърдят, че тя е живяла в двореца от векове.
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С
оса-Соlа е една от най-позна-
тите напитки в света, блес-
ти в червено по рафтовете 
на милиони магазини в све-
та, готова всеки миг да даде 

от ободряващата си свежест. И въпреки 
че през годините критиките към нея не 
спират, тя остава една от най-известните 
напитки в историята на света.

Нейната история е не по-малко впе-
чатляваща от вкуса й. Вероятно немалко 
са онези, които вече я познават, но дали 
знаят, че в нея има и българска следа. 80 
години след като е създадена от фарма-
цевта Джoн Πeмбъpтън в Aтлaнта, вели-
ката напитка започва да се произвежда 
и в Източна Европа. Невероятно или не, 
но това става най-напред в България.

Bъпpeки чe Соса-Соlа зaпoчвa дa се 
пpoдaвa в Изтoчнa Eвpoпa дocтa пo-
къcнo, тя ce пpoизвeждa в Бългapия 
oщe пpeз 60-тe гoдини нa минaлия вeк. B 
пapтньopcтвo c Дъpжaвнoтo пpeдпpия-
тиe зa бeзaлкoxoлни нaпитки „Бългapcки 
минepaлни вoди” в cтpaнaтa ce изгpaж-
дaт пeт зaвoдa зa бeзaлкoxoлни нaпитки.

Така пpeз 1965 гoдинa пъpвaтa 
Соса-Соlа, пpoизвeдeнa oт изтoч-
нoeвpoпeйcкa дъpжaвa, излиза от зaвoд 
в Бългapия. Зapaди тoвa и в България 
тъpгoвcкaтa мaркa зa пъpви път

ce изпиcвa нa киpилицa 
кaтo „Koкa-Koлa”

Истроията на българското произ-
воство на напитката започва от Париж, 
където един българин, Тончо Михай-
лов, е командирован от завода за без-
алкохолни напитки “Тексим”, да проучи 
как работят поточните линии за оран-
жада, внесени в България от фирма на 
френската комунистическа партия. По 
това време в Родината Coca-Cola споде-
ля нерадостната съдба на всички „про-
дукти на капитализма“. Тя е обявена за 
силно алкохолно питие, от което аме-
риканските войници във Виетнам се 
търкалят пияни. В едно парижсо бист-
ро обаче Михайлов опитва Фанта без да 
знае, че тя е продукт на Coca-Cola. Впе-
чатлен, той иска да види къде се про-
извежда, а там се запознава с предста-
вителя на компанията за Париж – руски 
княз, чието семейство е емигрирало във 
Франция. Двамата се сприятеляват, кня-
зът предлага да посети София, за да до-
говори произвоството на Coca-Cola, а 
Михайлов се съгласява. Руснакът звъни 
в Брюксел и кани в България и вицепре-
зидентът на компанията.

Българинът обаче бързо осъзнава, че 

е направил голям гаф, защото няма пра-
вомощия да покани и общ работник, а 
какво остава за шефове на такова ниво. 
Когато се прибира в България той при-
знава какво е направил, което предиз-
виква спешна среща с Пенчо Кубадин-
ски и Тодор Живков. На нея, след като 
разбира, че напитката не е алкохолна и 
без да я е пробвал никога,

Живков разрешава 
производството й

Договорът за внасяне на концентрата 
за напитката е подписан на 1 август 1965 
г., в края на годината на пазара излизат 
първите бутилки.

Днес нaпиткaтa е пoзнaтa в нaд 200 
дъpжaви пo cвeтa и зaeднo c oщe пoвeчe 
oт 2800 oтдeлни пpoдyктa е пpичинaтa 
кoмпaниятa зaд нeя дa ce пpeвъpнe в 
нaй-гoлeмия пpoизвoдитeл нa бeзaл-
кoxoлни. A cъщo и в eднa oт нaй-мaщaб-
нитe aмepикaнcки кoмпaнии c пpиxoди 
oт 31,85 милиapдa дoлapa към кpaя нa 
минaлaтa гoдинa.

Иcтopиятa нa пoпyляpнaтa гaзиpaнa 
нaпиткa вoди нaчaлoтo cи 133 гoдини 
нaзaд, когато се ражда в лабораторията 
на Джoн Πeмбъpтън в Aтлaнтa. Бившият 
вoйник paзpaбoтвa нaпиткaтa кaтo бoл-
кoycпoкoявaщo пpeз 1886 г.

Πъpвoнaчaлнo тя e кoктeйл oт винo 
и eкcтpaктa, извличaн oт лиcтaтa нa 
кoкa. Πo-къcнo oбaчe cъc зaбpaнaтa нa 
aлкoxoлa в щaтa Джopджия винoтo e 

зaмeнeнo c бeзaлкoxoлeн cиpoп. Πpeз 
1903 г. cпиpa и изпoлзвaнeтo нa кoкa зa 
нaпpaвaтa нa нaпиткaтa.

Bъпpeки чe тя cтaвa бъpзo пoпyляpнa, 
Πeмбъpтън paзпpoдaвa мaлкo пo мaл-
кo бизнeca cи, a мaлкo пpeди дa пoчинe, 
дaвa чacт oт кoнтpoлa въpxy бизнeca 
cи нa Eйзa Гpигc Kaндлep. Той пpoдъл-
жaвa дa изкyпyвa ocтaнaлитe чacти oт 
кoмпaниятa, дoкaтo пpидoбивa 100% oт 
нeя. Tъpгoвcкaтa мapкa „Соса-Соlа” e pe-
гиcтpиpaнa

и пaтeнтoвaнa oт нeгo 
пpeз 1893 г.

Πoд yпpaвлeниeтo нa Kaндлep 
пpoдaжбитe нa бeзaлкoxoлнoтo 
нapacтвaт мнoгoкpaтнo, a пъpвитe зaвo-
ди oтвapят вpaти в Дaлac, Лoc Aнджeлиc 
и Филaдeлфия. Haпиткaтa зaпoчвa дa 
ce пpoдaвa във вcички щaти, кaктo и в 
Kaнaдa.

Πpeз 1899 г. Соса-Соlа Соmраnу пoд-
пиcвa пъpвия cи дoгoвop c нeзaвиcимa 
бyтилиpaщa кoмпaния, кoятo пoлyчaвa 
пpaвoтo дa кyпyвa пpoизвeдeния cиpoп, 
дa гo бyтилиpa и дa гo диcтpибyтиpa. Πo 
тoвa вpeмe кoмпaниятa cтpyвa някoл-
кocтoтин xиляди дoлapa.

Tя e пpoдaдeнa пpeз 1919 г. нa биз-
нecмeнa Ъpнecт Удpъф зa 25 милиoнa 
дoлapa. Heгoвият cин Poбъpт Удpъф 
yпpaвлявa дpyжecтвoтo кaтo пpeзидeнт 
и пpeдceдaтeл в пpoдължeниe нa тpи 
дeceтилeтия дo 1955 г.

оса-ССоllа ее една от н йай-познана

Соса-Соlа – българска следа 
в историята на напитката

сс-
ее 

аа-- �  България първа в Източна Европа започва да я произвежда

1941 г. - тoгaвa тъpгoвcкaтa 
мapкa Соkе e изпoлзвaнa зa 
пъpви път c peклaмнa цeл;

1946 г. - Соса-Соlа Соmраnу 
кyпyвa пpaвaтa нa Fаntа - 
бeзaлкoxoлнa нaпиткa, кoятo 
пъpвoнaчaлнo e cъздaдeнa в 
Гepмaния;

1961 и 1963 г. - пpeз пъpвaтa 
пpoизвoдитeлят пpeдcтa-
вя нaпиткaтa Ѕрrіtе, a пpeз 
втopaтa ce пoявявa пъpвaтa 
диeтичнa кoлa бeз зaxap Таb;

1978 г. - Соса-Соlа cтaвa 
пъpвaтa и eдинcтвeнa кoм-
пaния, кoятo пoлyчaвa 
paзpeшeниe дa пpoдaвa 
cтyдeни бeзaлкoxoлни нa-
питки в Kитaй;

1990 г. - нoви пaзapи oтвapят 
вpaти зa Соса-Соlа oт Из-
тoчнa Гepмaния и Изтoчнa 
Eвpoпa дo Индия.

Вaжните дaти 
в иcтopиятa нa 
Соса-Соlа

в. „Култура“
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�  Той е част от турнето на „Горката Франция“ - 
спектакълът, който пристига в САЩ и Канада

К
огато го срещнат някъде, хо-
рата са убедени, че го позна-
ват. Обикновено не им хрум-
ва веднага откъде, чудят се, 
питат го. После се сещат. И 

няма как иначе да е - Фахрадин Фахра-
динов бе едно от най-популярните лица 
на екрана преди години, когато сериал-
ът „Забранена любов“ се въртеше еже-
дневно по телевизията. Малко след това 
усмихнатият актьор стана част от шоуто 
VIP Dance, където се превърна в първия 
победител в първия сезон на риалитито 
заедно с фолкпевицата Райна.

И днес Фери, както го наричат всички, 
е един от любимците в театъра. Там, ос-
вен като актьор, от известно време тър-
си начин да радва феновете си и в нова 
роля – на продуцент. И успява, а доказа-
телството е постановката „Горката Фран-
ция“, която направи с режисьора Богдан 
Петканин. Тя е

една истински 
забавна история

която разсмива буквално с всяка вто-
ра реплика и жъне успех в театрите не 
само в София, но и извън нея.

Сега предстои „Горката Франция“ 
да покори и българите в САЩ и Кана-
да. Фахрадин Фахрадинов, заедно със 
звездната компания от актьори в нея, 
пристига от тази страна на Океана, за да 
зареди с настроение и много смях съна-
родниците ни тук. Турнето започва на 8 
ноември от Бостън и ще приключи на 17 
ноември в Сан Диего. Всички дати и гра-
дове вижте в карето по-долу.

„Актьорите са изключително талант-
ливи. В спектакъла се изявяват Сашо 

Дойнов, който е изключително смешен 
и добър актьор. Участва и синът на Кате-
то Евро, Александър Кадиев, който има 
зад гърба си две номинации за „Аске-
ер“. Той се изявява в театър „Зад канала“, 
представя колегите си Фахрадин. Разби-
ра се, в центъра на цялата забавна ком-
пания ще блести неповторимата Катето 
Евро.

„В спектакъла няма евтини смешки, 
което го прави подходящ за всички въз-
расти и хора. Това е

комедия за сблъсъка 
на поколения

сексуална ориентация, ценностни стой-
ности, идеали и любов. Като основната 
тема е, че в името на любовта човек от-
стоява правото си на свобода и избор“, 
представя Фахрадин творбата.

Иначе Фахрадин не крие, че въпреки 
успехите си на малкия екран, киното и 

театърът остават истинските господари 
на сърцето му.

Винаги е следвал мечтата си да учи в 
НАТФИЗ и да стане актьор, макар че е 
работил от 14-годишен всичко, за да се 
издържа: продавал е дини, разтовар-
вал вещи, бил градинар (и знае, че това 
е секси), занимавал се с напоителни сис-
теми. Роден е в Котел, учил е и е живял в 
Сливен, Търговище и Варна, а сега в Со-
фия. Известно време прекарал и в Ита-
лия, където заминал като модел – сни-
мал се в реклами на остров Капри, а 
после си намерил работа и останал, за 
да научи италиански и да усети хората 
там. И за да прекара известно време с 
майка си, която живее от години на Бо-
туша.

И макар театърът и киното да са зае-
ли сърцето му, любовта на живота му от 
няколко години е неговата малка дъще-
ричка Нараяни. Ексцентричното име на 

малката принцеса означава свръхдуша-
та в сърцето на всеки човек. Името на 
момиченцето било избрано от текст от 
литература за индийския бог Кришна. 
Фахрадин не крие,

че се увлича от тази 
философия

и живее според нейните принципи. 
Дори има и плитчица. Фери и жена му 
практикуват йога, вегетарианци са, не 
употребяват цигари и други пристрас-
тяващи вещества и предпочитат да пре-
карват времето си в четене на книги за 
Кришна.

“Днес е много динамично всичко и все 
повече хора се отварят към духовното и 
йога“, смята актьорът. Иначе той е кате-
горичен, че няма да ограничава дъщеря 
си по кой път да поеме и дали да приеме 
кришна съзнание. 

„Мой дълг като родител е да й дам 
най-доброто от това, което аз приемам 
за истина“, убеден е Фахрадин Фахради-
нов.

Фахрадин Фахрадинов, 
когото всички казват, 
че познават

Основната тема е, че в името на 
любовта човек отстоява право-
то си на свобода и избор”.

Фахрадин Фахрадинов: 

� 8 ноември, петък – Бостън
� 9 ноември, събота – Торонто
� 10 ноември, неделя – Чикаго
� 12 ноември, вторник – Лас Вегас
� 15 ноември, петък – Атланта
� 16 ноември, събота – Сиатъл
� 17 ноември, неделя – Сан Диего

Турнето на „Горката 
Франция“ по дати и градове
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АННА ПЕЛЕГРИ

М
акар осъзнаването на 
екологичните последици 
от модната промишле-
ност да е все по-голямо, 
желанието редовно да 

обновяваме гардероба си остава. Така 
или иначе, вече е възможно да се нае-
мат тоалети или да се вдъхне втори жи-
вот на старите дрехи.

През 2016 г. французойката Берил дьо 
Лабушер стъпи на пазара на „upclycling” 
- или рециклирането от висока класа.

„Бях безработна, имах осем брака зад 
гърба си и си казах: „Ще използвам от-
ново това, което имам в гардероба”. Ня-
мах нито пари, нито желание да си купу-
вам рокли, които щях да използвам само 
веднъж”, разказва тя.

„Свързах се с една студентка, изуча-
ваща модата (...) и се опитахме да ги „ос-
вежим”, да ги направим по-модерни”, 
продължава Берил, която е завършила 
цифрови технологии, а година по-къс-
но основава Tilli, мрежа за надомни ши-
вачки.

Приятелките й прегръщат идеята и се 
присъединяват. „Те искаха съвети, оце-
няваха уюта на домашните условия, къ-
дето човек е извън възприетите ограни-
чения”.

Днес компанията Tilli присъства в Па-
риж и в още четири френски града - 
Марсилия, Екс анд Провас, Лион и Бор-
до - благодарение на мрежа от близо 40 

шивачки, които всеки месец изпълняват 
близо 500 поръчки.

„Преливащ гардероб”
И макар Берил да казва, че не е съз-

дала Tilli с желанието да направи нещо 
в защита на екологията, възможността 
да се вдъхне втори живот на уморените 
дрехи е отговорила на потребността да 

се потребява по различен начин.
„Даваме си сметка все повече, че гар-

деробът ни прелива”, казва тя.
Между другото едни джинси могат да 

бъдат преобразени само като им се про-
менят джобовете, а едно перде с кичо-
зни мотиви може да стане чанта после-
ден писък.

Според публикувано неотдавна из-
следване на Френ-
ския институт за мо-
дата, направено в 
четири страни - Фран-
ция, Германия, Италия 
и САЩ, почти полови-
ната от анкетирани-
те 5000 души са отго-
ворили, че през 2019 
г. са си купили дрехи, 
чието производство 
е отговорно към при-
родата.

„За мен цялата тази 
бърза мода е истин-
ски ад”, коментира Ан 
Турно, стилистка от 
Париж и клиентка на 
Tilli.

Тя показва панта-
лон тайор от 90-те го-
дини, купен от окази-
он и обновен от една 
шивачка, и възприема 

това като начин за персонализиране на 
гардероба.

„На практика всички материали, не-
зависимо дали идват от Zara или от 
Christian Dior, могат да бъдат преобразе-
ни”, казва Шантал Тен, една от „малките 
ръце” на Tilli.

Шивачката казва, че често посещава 
някой дом, за да направи подгъв на пан-
талон, и си тръгва с пълна чанта с дрехи, 
на които тя ще даде втори шанс.

Според нея 40% от клиентите на Tilli са 
мъже. „Веднъж като разберат какво им 
отива, те не се променят. И когато една 
дреха се износи, те искат тя да се попра-
ви”, твърди Ан.

Tilli работи пряко и с водещи имена в 
модата. „Опитваме се да ги убедим да ни 
предоставят дефектните си модели или 
стари колекции и им придаваме нов об-
лик”, обяснява Берил дьо Лабушер.

Това е скромен принос да се избегне 
гигантско разточителство: близо 30% от 
продукцията директно се изхвърля.

Краткосрочно 
наемане на дрехи

Друга тенденция е наемането на дре-
хи, което представлява над 1 милиард 
долара в света, според проучване на 
компанията за пазарни изследвания 
Grand View Research, публикувано през 
април.

„Повечето ни клиенти вече са възпри-
ели напълно философията на неприте-
жаването, която е станала част от възпи-
танието им”, обяснява Агат Кювелие по 
време на участието си в модния салон 
Емпакт (Impact). Кювелие е основателка 
на сайта Les Cachotiеres.

„Това, което не се променя, е желани-
ето на жените винаги да изглеждат раз-
лично и да се забавляват с дрехите си”, 
допълва тя. Чрез сайта й могат да се нае-
мат за няколко дни маркови дрехи, кои-
то са собственост на частни лица.

Модните марки си дават сметка за ста-
ващите промени и също се адаптират. 
Такъв е случаят с марката SKFK от Бил-
бао, която присъства в 38 страни и про-
дава „етично” облекло. Освен това пред-
лага под наем завършени тоалети - пола, 
блуза и чанта например.

„Стремежът е да се оптимизира про-
дължителността на живота на един про-
дукт”, посочва Людовик Кино, президент 
на SKFK. В същото време той уточнява, 
че това не е широко разпространена 
практика: „Това е тенденция, а не нади-
гаща се вълна”.

Новата мода 
на модата: 
Не купуваш, 
а преправяш
Вдъхването на втори 
живот на „уморените” дрехи 
ги съживява отново

Flickr

startuponly

Tilli
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C
hanel не изневери на тради-
цията си, поставена от Карл 
Лагерфелд, и представи но-
вата си колекция сред ориги-
нални декори. Ако миналата 

есен моделите на прочутата модна къща 
показаха облеклата сред пясък и вълни 
в Гран пале във френската столица, сега 
те дефилираха сред декори от покриви 
и комини.

Всички погледи бяха вперени в онова, 
което е проектирала Виржини Виар, на-
следничката на починалия през февруа-
ри дизайнер Карл Лагерфелд. Публиката 
очакваше да види как тя ще остави своя 
отпечатък върху облеклата на модната 
къща след няколкомесечната си рабо-
та за нея. Колекцията за сезона пролет/
лято 2020 г. е

младежка по дух
като включва костюми от туид. Показа-
ни бяха облекла в различни нюанси на 
кораловия и червения цвят. Сред мане-
кенките бе и Кая Гербер, 18-годишна-
та дъщеря на супермодела Синди Кро-
форд, която носеше къса бяла пола в 
комбинация с блуза от тюл и каубойска 
шапчица на главата си.

Зрителка, облечена в костюм от туид 
и с шапка на главата си, сякаш за да на-

помни за класическо облекло на Chanel, 
изненадващо се качи на подиума в края 
на дефилето и застана до Джиджи Ха-
дид. Впоследствие зрителката слезе от 
подиума, придружена от манекенката. 
Публиката не обърна особено внимание 
на случилото се, тъй като снимаше със 
смартфоните си представените облекла.

„Появата на тази неканена гостенка на 
подиума не бе предвидена - заяви гово-
рителка на Chanel. - Предпочитаме това 
да не се случва, но няма излишно да дра-
матизираме нещата.”

Сред присъствалите на дефилето зна-
менитости бяха рапърката Карди Би и 
актрисата Изабел Юпер

Наследничката на Карл 
Лагерфелд Виржини Виар 

представи новата колекция

Снимки: БТА

Chanel по 
покривите 
на Париж

Кая Гербер
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Е
сен е. Благоуханно въздухът се 
разстила над поля и долини, 
разнасяйки прохлада, свежест 
и целомъдрие. Грациозно пада-
щите листа ни напомнят, че ес-

ента е сезонът за очистване от тези на-
товарващи емоции, които задръстват 
съзнанието и затлачват физическото ни 
тяло.

Не, това не е увертюра към детоксифи-
цираща диета с цел тотално изцеждане 
на енергията ви.

Това е въведение към процеса на из-
граждане на емоционална сила и устой-
чивост, физическа издръжливост и ра-
ботоспособност, качества, които ще ни 
послужат по-късно да преживеем сезо-
на на меланхолия и заземяване - зимата.

В китайската медицина есента се асо-
циира с въздуха. В този ред на мисли, аз 
ви препоръчвам да прекарвате повечко 
време в парка, планината или край мо-
рето и реката.

Чистотата на въздуха 
и свежестта на вятъра

ще ви помогнат да се отърсите от емо-
ционалния стрес, мускулното напреже-
ние и притесненията. Дълбоките вдиш-
вания и дългите издишвания на открито 
ще улеснят мисловния ви процес.

Ако решите да се задълбочите във ва-
шите духовни практики за вглъбяване, 
най-горещо ви препоръчвам медитация 
с ваша собствена мантра.

Изработването на собствена мантра е 
много кратък и интересен процес.

Първо, сдобийте се с хронометър, по-

сле се настанете удобно в поза лотус. 
Ако не можете да седнете в лотус, седне-
те на стол. В този случай не кръстосвайте 
краката, нито ръцете.

Следват няколко дълги вдишвания и 
същите по дълготрайност издишвания. 
“Наблюдавайте” се отстрани. Похвалете 
се за това колко добре се справяте!

Затворете очи, за да не се разсейвате.
А сега внимавайте - открийте сърцето 

си за вселената. Това е най-прекрасното, 
което имате. Това сте вие. Благодарете 
на мислите си, които ентусиазирано ще 
окупират съзнанието ви.

Опитайте се да си се представите така, 
както се виждате в мечтите си. Бъдете 
смели. Постарайте се да задържите този 
образ, докато чуете

хронометърът да отброява 
15 минути

Вземете лист хартия и изпишете пър-

вите думи, които ви идват наум. Повторе-
те процедурата в три поредни дни. Така 
ще откриете вашата лична мантра, коя-
то може да бъде дума, словосъчетание, 
изречение, поезия. Не е нужно да я спо-
деляте или казвате на глас. Просто си я 
повтаряйте по време на медитация или 
когато искате да се съсредоточите вър-
ху този човек, с когото си мечтаете да бъ-
дете. 

Ще ви дам най-простичкия пример, 
който може да промени живота ви от 
усещане за прозаичност към преобразя-
ване в магия.

Нека да приемем, че мантрата ви е 
една дума - “красота”. Вие си повтаряте 
наум или тихичко думата през целия ден. 
Подготвяте вечерята - “красота”. Подреж-
дате красиво масата и поканвате цялото 
семейство да я сподели с вас. Наслажда-
вате се на факта, че всички са забелязали 
или букетът красиво аранжирани цветя 

на масата, или цветните салфетки, деко-
рирани с пролетни цветя, или красиво 
подредените прибори, или подходяща-
та за случая музика. Така ентусиазирате 
всички около вас и намалявате не само 
личния ви стрес, но и на любимите ви.

Мислите за приятеля си Петър, който 
живее далече от вас. “Красота”! Купувате 
картичка и собственоръчно я надписва-
те и изпращате на Петър. Така създава-
те красив момент не само за Петър, но и 
за вас самите. Какво пък?! Петър може да 
ви изпрати бутилка вино с картичка. Ок, 
шегувам се.

Никога не очаквайте 
нищо от другите

На работа сте - “красота”! Просто се ус-
михвате искрено и общувате оживено с 
колегите. Излъчвате енергичност и енту-
сиазъм. Вие сте разпространител на кра-
сота.

Вашата мантра ви превръща в “даятел” 
(който дава) на красота. Животът винаги 
ще ви отговори на ниво. Само следвайте 
мантрата си.

Ако пък не сте любител на медитаци-
ята, ще ви предложа един традиционен 
есенен чай, който ще подхрани и сти-
мулира въображението ви за прекрас-
ни изживявания през този мистериозен 
сезон.

В малка купа разбърквате 1 с.л. курку-
ма, 1 чаена лъжица захар (от фурми) и 1 
с.л. гореща вода. В малка тенджерка до-
бавяте половин чаша кокосово мляко, 
1 чаша топла вода, парче джинджифил, 
щипка черен пипер и сместа от купата. 
Разбъркайте и като заври, намалете кот-
лона. Оставете да ври на тих огън 7 ми-
нути. Махнете го от огъня и го оставете 
за още 7-10 минути. Прецедете го и сер-
вирайте топъл. Добавете мед и още една 
щипка черен пипер за гарнитура. Седне-
те до прозереца и наблюдавайте как

“гонят се в златната есен 
лист подир лист от дървята…” *
Красота!

* Из стихотворението “Есен“, Иван Вазов

Есента – да заредим духа и 
тялото си със сила за зимата

нана ммасасататаа, иилили ццвеев тннититее саса флфлфететкики, дедекоко-

�  Това е сезонът за очистване от натоварващи емоции и изграждане на издръжливост

МАРИЯ ТАНЕВА

Pixabay
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2,6 млн. души умират 
от лекарски грешки 
всяка година

2,6 милиона души уми-
рат всяка година в 
света поради меди-
цински грешки. Това 
сочи доклад на Све-

товната здравна организация. Почина-
лите пациенти са най-вече в страните 
със средни и ниски доходи.

„Никой не трябва да получи уврежда-
ния, докато получава здравни грижи. И 
все пак в световен мащаб поне петима 
пациенти умират всяка минута заради 
опасни медицински действия или без-
действия”, каза генералният директор 
на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейес.

Докладът, публикуван от СЗО, показ-
ва, че 4 от 10 пациенти са били обект на 
лекарски грешки, докато са получавали 
спешна помощ или са били подложени 
на извънболнично лечение. Грешките 
обикновено са по отношение на диа-
гнозата и предписаното лечение. Спо-
ред доклада

предписването 
на грешни лекарства

възлиза на 42 милиарда долара вся-
ка година, а хирургичните процеду-
ри, които се считат за опасни, водят до 
смъртта на 1 милион души годишно. 
СЗО посочва, че ако се подобри безо-
пасността на пациентите, това ще до-
веде до значителни финансови спес-
тявания в страните със средни и ниски 
доходи.

Изследванията показват, че близо 1 
на 5 пациенти в напреднала възраст 
са пострадали по някакъв начин от ме-

дицински грижи в САЩ, а смъртността 
при тези, които са станали жертва на 
медицинска грешка, е почти двойно по-
висока в сравнение с тези, които полу-
чават правилно лечение.

Световната здравна организация е 
разработила свои официални контрол-

ни списъци, които могат да бъдат из-
теглени безплатно. Ако любим човек е 
в болницата, разпечатайте съответния 
списък и го носете със себе си, тъй като 
това може да ви помогне да предпази-
те болния от предотвратими грешки в 
грижите, съветват от СЗО.

�  Предписват се грешни лекарства за $42 млрд., сочи доклад на СЗО

Освен познатите ни кръвни 
групи (А+, А-, В+, В-, АВ+, АВ-, 
О+ и О-) съществува и т.нар. 

златна кръв, която тече във вени-
те на по-малко от 50 души в света. 
Нейното научно название е нулев Rh 
фактор и не съдържа близо 99% от 
антигените, характерни за останали-
те хора. Тази кръвна група е открита 
за първи път през 1961 г. в жена от 
аборигенско племе. Оттогава в цял 
свят са известни само 43 случая на 
хора с нулев Rh фактор. Нарича се 
„златна кръв“, защото може да бъде 
прелята на всеки с рядка кръвна гру-
пи в Rh системата или с Rh отрицате-
лен фактор, но тъй като съществуват 
едва 9 активни донори, се прилага 
само в крайни случаи.

Макар че съхраняваната в банки-
те кръв е анонимна, са познати слу-
чаи, в които учените се опитват да 
проследят донорите, за да поискат 
кръвни проби за своите изследва-
ния поради чисто научен интерес 
към редкостта на този феномен.

Тези хора не могат обаче да полу-
чават кръв от другите кръвни групи, 
затова често даряват като резерв за 
самите себе си.

43-ма души 
в света имат 
„златна“ 
кръвна група
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О
гненото момиче на 
попфолка Камелия стар-
тира този уикенд третото 
си турне в Северна Аме-
рика. Този път тя започва 

обиколката си в петък от Атланта, а в 
събота ще гостува на сънародниците 
ни в Чикаго. Партито ще е в банкетна-
та зала Avalon, а организаторите пред-
лагат вкусна вечеря и open bar с ква-
литетни питиета цяла нощ срещу $89.

„Заредена съм с много изненади и 
провокации за моите приятели в Аме-
рика, които ще видя отново“, споде-
ли певицата дни преди със страх да 
се качи на самолета за Чикаго. Тя е из-
вестна с фобията си от летене, но ще 
преодолее страха заради феновете си 
тук.

Това е третото турне на любимата 
звезда, която за трети сезон ще бъде 
треньор в “Гласът на България”. Всъщ-
ност турнето й ще бъде толкова крат-
ко именно заради снимките на но-
вия сезон на шоуто, които започват в 
първите дни на ноември. Преди това 
обаче Камелия ще се срещне с бълга-
рите в Кейп код, Торонто, Сиатъл, Сан 
Франциско, Лас Вегас и Нейпълс.

„Аз пея само 
на живо. 

Преди много години съм пяла на 
плейбек, но смятам, че не е честно да 
лъжеш хората, а и емоцията е много 
по-силна от живото пеене“, казва ве-
чният секссимвол. Така тя ще може да 
изпълни и музикалните желания на 
всички, които посетят концертите й. 
Изпълнителката на златни хитове като 

„Луда по тебе“, „Ти си“, „Залезът и зо-
рата“ и много други е подготвила дъ-
лъг списък с песни, които да изпълни 
пред своите фенове от Източното до 
Западното крайбрежие на САЩ и в То-
ронто.

Изпълнителката на „Луда по тебе“ 
впечатлява не само с 

перфектна визия, 
но и с отношението си към 
публиката

и контакта с тях. Неслучайно тя е един-
ствената попфолк звезда, която на 
всяко участие получава бис и публи-
ката вика „още“.

„Отдавна не сме чували някой да 
пее наистина на живо цяла вечер“, ко-
ментираха нашите сънародници след 
лудите купони с Камелия на предиш-
ното й турне.

Програмата й е 3 часа, а певицата се 
стреми да изпълни не само най-голе-
мите си хитове, но и любими българ-

ски и балкански парчета, както 
и всякакви музикални желания и 
поздрави.

Дни преди да замине за САЩ, Ка-
мелия пусна и втората си колабо-
рация със Сашо Роман – “Хотел на 
греха”, който веднага оглави класа-
циите и се превърна в топ хит по клу-
бовете.

Започва турнето на 
Камелия в 
САЩ и Канада

� 11 октомври, петък – Атланта
� 12 октомври, събота – Чикаго
� 13 октомври, неделя – Кейп Код
� 16 октомври, сряда - Маями
� 18 октомври, петък – Торонто
� 19 октомври, събота – Сиатъл
� 20 октомври, неделя – Сан Франциско
� 23 октомври, сряда – Лас Вегас
� 27 октомври, неделя– Нейплъс

Турнето в дати

Инфо и билети на www.bg-voice.com/kamelia
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M
icrosoft се завръща на 
пазара на смартфони с 
устройство с два екрана, 
което, вероятно, няма 
да работи със собстве-

ната операционна система на компани-
ята Windows, а ще се възползва от дока-
заните възможности на Android.

Става дума за смартфона Surface Duo, 
представен на ежегодното събитие 
Surface на Microsoft.

Технологичната компания тази го-
дина там показа няколко нови устрой-
ства, сред които нови модели на вече 
съществуващите Surface Laptop и ли-
нията таблети Surface Pro. Акцентът на 
програмата обаче без съмнение бяха 
двете нови устройства с два екрана, 
сред които и 

първият смартфон на 
Microsoft от години

Surface Duo, който беше изненада-
та на вечерта. Смартфонът разполага с 
два 5,6-инчови екрана, които един до 
друг дават общо 8,3-инчово поле за ра-
бота с няколко приложения или удобно 
писане чрез палци.

Телефонът е сгъваем, което позволя-
ва удобно да отговорите на обаждане.

Surface Duo е с процесор Snapdragon 
855. Както отбелязват от изданието 
Engadget, в момента той може да из-
глежда като достатъчен вариант, но 
може би ще е остарял до премиерата 
на смартфона.

А тя няма да е скоро - предвидена е 
за коледните празници на 2020 г., така 
че има доста време, докато устройство-
то достигне до ръцете на потребители-
те.

Microsoft се завръща 
при смартфоните 
със Surface Duo

Слушалки от LG 
включват 
UV осветление
Безжичните „earbuds“ слушалки на 

LG Tone+Free ще бъдат първите в 
света включващи UV осветление. 

Месец след като Майкрософт и Ама-
зон обявиха, че се включват в играта 
с безжични тапички, LG решиха да не 
останат по-назад и представиха слу-
шалки, грижещи се за ушната хигиена.

Иновативният дизайн включва кейс 
с вградена UV светлина, която убива 
бактериите. 

Освен вграденото UV осветление, от 
компанията са се погрижили да пре-
доставят на своите потребители мно-
го повече. Новите слушалки включват 

управление чрез допир, като позволя-
ват да провеждате разговори, да кон-
тролирате музиката на телефона си, 
както и да използвате Google Assistant. 
Tone+Free са водоустойчиви и прите-
жават IPX4 рейтинг. 

От LG казват, че слушалките могат 
да издържат до 6 часа с едно зарежда-
не, но все още не знаем колко още мо-
жем да получим от зареждащия кейс. 
Това подобрение е значително, спря-
мо предишните true wireless слушалки 
на компанията, които успяваха да из-
държат три часа, преди да ги зареди-
те отново.

Шапка, която захваща скалпа с 
електричество и спомага за об-
ръщане процеса на оплешивя-

ване, беше представена наскоро.
Тя е изпълнена с лепенки, а действи-

ето й било изпробвано при мишки без 
козина. Учените са обнадеждени, че мо-
гат да обърнат процеса на оплешивява-
не при мъжете, когато носят специално 
проектираната бейзболна шапка.

Повечето от представителите на мъж-
кия пол, които не искат да се лишават 
от своята коса, лекуват косопада с ми-

ноксидилов лосион, финастеридни хап-
чета или операция за трансплантация 
на коса. Но миноксидилът не работи за 
всички, финастеридът може да намали 
сексуалния нагон и фертилитета, а опе-
рацията е болезнена и скъпа.

Доказано е, че стимулирането на скал-
па с електрически импулси възстано-
вява растежа на косата. Това обаче не 
е много практично лечение, тъй като 
включва прикачване към машина или 
батерия в продължение на няколко часа 
всеки ден.

Измислиха шапка 
против оплешивяване

БТА

LG

Pixabay

�  Той разполага
с два 5,6-инчови 
екрана, които 
общо дават 
8,3-инчово поле 
за работа
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лара, а тя му казала:
- Минете по дългия коридор и влезте в 

последната врата вдясно, а аз през това 
време ще се приготвя.

...И нашият тръгнал. Отворил вратата, 
влезнал... и се оказал отново на улицата, 
а вратата зад него хлопнала. Обърнал се 
и видял друга табелка: „Днес вас ви об-
служи сестра Мария”.

� � ☺
За последните двадесет години от 

България са заминали да живеят в чуж-
бина 4599 докторr, 1236 физици, 950 хи-
мици и нито един катаджия...

� � ☺
Валял дъжд. Едно червейче минало 

покрай едно цветенце и попитало:
- Цветенце, мога ли да се скрия в чаш-

ката ти, докато спре дъждът?
- Не! – казало цветенцето. – Преди ме-

сец едно червейче като теб се скри в 
мен и фотосинтезата ми съвсем се обър-
ка.

� � ☺
- Колко души работите в тази канцела-

рия?
- Четирима с началника.
- А без началника?
- Без началника – нито един.

� � ☺
Петното от кафе се поръсва със сит-

но стрит въглищен прах. Петното, което 
остава от въглищния прах, се накисва в 
ацетон. За да отстраните петното от аце-
тон, втрийте нагрят терпентин. Петното 
от терпентина може да заличите, като го 
накиснете в кафе. А как се премахва пет-
но от кафе, вие вече знаете!

� � ☺
Изпит по етикеция.
- Защо мъжете пускат дамите с пре-

димство при излизане от помещения?
- Атавистичен навик от далечните вре-

мена, когато първият излязъл от пеще-
рата е бил изяждан от зверовете!

� � ☺

Тръгнали мравката и слонът да бягат 
от зоопарка. Мравката казала:

- Слоне, бягай! Мене вече ме видяха...

� � ☺
Тийнейджър се затруднява с домаш-

ното си по български и пита баща си:
- Тате, думите трудно, сложно и тежко 

синоними ли са?
- Не, синко! Трудно е да се откажеш от 

предложение да пийнеш. Сложно е да 
прецениш оптималната си доза. А тежко 
е на другата сутрин...

� � ☺
Съдията казва:
- Обвиняват ви, че сте сравнили съсе-

да си с неговото прасе.
- И кой от тях се жалва?

� � ☺
Една тъща имала двама зетьове и ре-

шила да види кой я обича повече. Оти-
шла в къщата на единия, скочила в кла-
денеца и почнала да вика.

Скочил зетят и я спасил. На другия ден 
пред къщата си той намерил една шкода 
с надпис: „На зетя от благодарната тъща”.

Отишла тя и в къщата на другия зет, да 
провери и него.

Скочила в кладенеца и започнала да 
вика. Ала зетят хич не се помръднал и тя 
се удавила.

На другия ден пред къщата си той на-
мерил един мерцедес с надпис: „На зетя 
от благодарния тъст”.

� � ☺
- Жена ти умее ли да готви?
- За умеене, умее, ама аз не умея да ям 

това, което тя готви.

� � ☺
Млад мъж се прибира вкъщи и гледа 

майката на жена си седи на бюрото му.
- Е, такъв вирус още не бях имал! – ка-

зал зетят, виждайки тъща си на компю-
търа...

Един човек пазарува в мола. Отива на 
касата и продавачката казва:

- 20 лева, моля!
- Но на етикета пише 10 лева.

- Ами толкова пише, но всъщност 
струва 20 лева.

- Хм... заповядайте!
- Но това са само 10 лева?!
- Ами пише, че са 10, ама всъщност са 

20!

� � ☺
Един хипопотам си лежи в блатото, 

шава с уши, пуска си мехурчета.
Идва друг хипопотам.
- Хайде да идем в другото благо, да 

плашим жабите!
- Да бе, ей сега ще зарежа всичко и ще 

тръгна да се занимавам с глупости!

� � ☺
Седят две лястовички на жицата и 

едната казва на другата:
- Като гледам, май ще вали.
- Защо реши така?
- Нещо хората взеха да се заглеждат 

по нас...

� � ☺
Две приятелки си говорят. Едната 

пита:
- Интересно, по-рано жените какво са 

намирали в мъжете?
- Кога по-рано?
- Когато не е имало пари...

� � ☺
Две жени си говорят:
- За първи път от 20 години да се за-

радвам да видя мъжа си.
- По какъв повод?
- Извикаха ме да го разпозная...

� � ☺
На театрална постановка мъж отчаяно 

се опитва да чуе нещо, но му пречат две 
разговарящи зад него дами. Мъжът се 
обръща възмутено към тях.

- Моля ви, нито дума не мога да чуя.
- Що за нахалство! – реагират дамите. 

– Разговорът ни е строго личен!

� � ☺
Голям градски джип минава през забу-

тано селце, завива със замах по потъна-
ла в кал уличка и пропада в дерето.

Две баби го наблюдават:
- Гледай, Гинче, още един с джипиес...

� � ☺
Закъсал шофьор спира колата си, 

включва аварийните светлини, отваря 
капака и се опитва да оправи повреда-
та. Розов кадилак бибитка, мъжът виж-
да зад волана изнервена блондинка и я 
пита:

- Защо бибиткате, а не ме задминава-
те?

- Откъде да знам накъде ще тръгнете – 
възмущава се дамата. – Работят ви и де-
сният, и левият мигач!

� � ☺
- Ей, все не мога да си намеря жена, 

дето да се оженя за нея.
- Защо?
- Майка ми все не ги харесва.
- А защо не намериш някоя, която да 

прилича на майка ти?
- Намерих, ама нея пък баща ми не я 

хареса!

� � ☺
Месар пита кандидатстващ за работа 

в месарницата му:
- Колко грама има в един килограм?
- Осемстотин и петдесет!
- Отлично! От утре започваш работа!

� � ☺
Издателство публикува книга със за-

главие „69 нови позиции – превод от 
френски”. Тиражът незабавно се изчерп-
ал.

- Невероятно! – коментира издателят. 
– Не очаквах толкова да се търси наръч-
ник по шах!

� � ☺
Депутат говори на своя премиер.
- Вие въобще си нямате представа как-

во му е на народа. Направете си експе-
римент, качете се на първия трамвай и 
отидете на някой пазар. Там се заслу-
шайте какво говорят хората за вас и ва-
шето правителство.

Същата вечер премиерът се облякъл 
като обикновен човек и излязъл на ули-
цата без охрана. Качвайки се на първия 
трамвай, той казал строго на ватмана:

- Карай към най-близкия пазар...

� � ☺
Ако още веднъж ми разбият сърцето, 

ще ми трябва нов черен дроб!

� � ☺
Един мъж видял на вратата на мана-

стира табелка: „Секси обслужване от 
млади монахини – 500 долара”.

И почукал. Отворила му готина мона-
хиня и му намигнала. Той й подал 500 до-

Днес написах 

в Гугъл „Търся 

работа в 

България за 

над 1000 лева”. 

Гугъл изписа: 

„Няма намерени 

резултати”.

Виц в снимка
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БЪРЗИ БАНИЧКИ  
за закуска

КЮФТЕТА С ДОМАТЕН СОС 
на фурна

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Перник. Окапи. Роли. Ходжа. Дудин (Никола). ОМОН. 
НОКИА. Пирей. Слова. Тея. Власт. „Леон”. БАН. Уроки. Кашмир. 
Домат. Свако. Меч. Фармацевт. Врат. Де . Боа. Ари. Орис. Ислям. 
Делва. Ципи. Издател. Фенер. Хималаи. Нрави. Три. Синагога. 
Далчев (Атанас). Камина. Шило. Зоя. Одриси. Асфалт. Арки. 
Коз. Астор. Гларус. Фахд. Стрии. Моъм (Уилям Съмърсет). Мерк 
(Маркус). Опус. Жълтък. Рае. Вино. Езеро. Глад. Пиринч. Шлих. ТА. 
Кит. Либе. Арап. Арп (Жан). Сепия. Вало. Секач. Гален (Клавдий). 
МАГАТЕ. Саке. 
ОТВЕСНО: Пехота. Абсциса. Рът. ИБИСА. Рокендрол. Мимик. 
Рон. Тел. Индия. Омая. Ани. Иги Поп. ПЕ. Ижа. Ума. Милано. Лиу 
(Люси). Илин (Иван). Ока. Враца. Загадка. Серия. Плотер. Дио 
(Рони Джеймс). Ро-ро. Зиб (Томас). Зодиак. ВИДА. Гризу. Женева. 
Курсист. Етна. Смърч. Аг. КАДЕТ. Алер (Джон). Шиа. Оло (Артюр). 
„Ала”. Пий (Антонин). Кав. Влади (Марина). Скът. Шрот. Син. Лакроа 
(Кристиан). Валат. Мъгла. Сешоар. Философ. Клипс. Пролом. Тице 
(Роман). „Фрам”. Ах (Нарцис). Ес. Омоним. Синтеза. Херд. Ака. Улов. 
Ред. ПЕРВОЛ. Дра. Трак. Инат. Четири. Ято. Кебапче.

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

В 500 г телешка или смес кайма се 
слагат 3 с.л. пермезан, 2 скилид-
ки чесън, една нарязана на сит-

но глава кромид лук, една нарязана 
люта чушка, ако обичате пикантните 
подправки, 1 яйце и половин връзка 
магданоз, сол на вкус, поръсвате и с 
малко черен пипер.

Пасират се 600-700 г пресни дома-
ти или ползваме консерва. Добавяме 
магданоз и сол на вкус в доматите.

Оформените и овкусени кюфтета 
се подреждат в тава за печене, отго-
ре им се излива доматеният сос и се 
запичат за 60 мин. във фурната на 200 
градуса.

Осигурете си 500 г готови фини 
кори за баница. За плънката на 
баничките в купа натрошете 300 

г сирене, прибавете 2 яйца и 1 супена 
лъжица кисело мляко, разбъркайте до 
кремообразна смес.

Отделно в друга купа за намазване 
на корите разбийте 1 яйце, прибавете 
6 суп. л. олио и 6 суп. л. кисело мляко, 
посолете на вкус и разбъркайте до ед-
нородна смес.

Вземете една кора от пакета, нама-
жете я с яйчено-млечната смес, сгъне-
те на две и отново намажете. Поставете 

1-2 с.л. от сместа със сирене по дължи-
ната й и я оформете, както на вас ви ха-
ресва.

Така процедирате с всичките кори от 
пакета. Подредете готовите банички в 
тава, покрита с хартия за печене. Нама-
жете баничките с останалата смес - за 
намазване - и поставете тавата в пред-
варително нагрята на 200 градуса фур-
на за около 25-30 мин. Печете до златис-
то.

Да ви е сладко!  
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ОВЕН
Без да се губи-
те в догадки и 
съмнения, ще се 
възползвате от 
информацията, 
с която разпо-
лагате, и бързо 
ще напреднете в 
делата си. Няма 

да ви липсва желание и за допълнителни 
занимания, отразяващи се благоприятно 
на бюджета ви. Успехите ще ви вдъхновят 
към повече работа, загърбвайки развле-
чения и лични предпочитания. Вътреш-
ните ви притеснения ще отпаднат и ще 
отсявате по-прецизно нещата, наслажда-
вайки се на висок професионализъм.

ТЕЛЕЦ
Дайте пред-
почитания на 
всичко онова, 
което искате 
за себе си, съо-
бразявайте се 
със собствени-
те си желания. 
Приятна среща 

ще ви помогне да разберете колко ва-
жни са споделените мигове. Ще следва-
те приоритетите си и в повечето случаи 
ще подобрявате качеството си на живот. 
Новостите ще променят в известна сте-
пен организацията ви на работа. Ше съ-
умеете обаче да се възползвате от тях и 
ще спечелите.

БЛИЗНАЦИ
С практичния си 
усет ще се на-
сочите към кон-
кретни задачи, 
водещи до бързи 
резултати. Въз-
можно е с тях да 
събудите инте-
реса на колеги-

те си и да получите предложения в тази 
връзка. Сигурно е, че ще се ориентирате 
в обстановката. Във всичко бъдете пред-
пазливи и не позволявайте на емоциите 
да направляват действията ви. С жела-
ние ще се посветите на всичко, което е 
важно за кариерата, бизнеса и личния 
ви живот.

РАК
В забързана и 
делова атмос-
фера ще мина-
ват дните за вас. 
Проблемите на 
обществото, 
професионал-
ните теми, биз-
несът и личният 

ви живот ще продължат да ви вълнуват 
и да ви потикват към едно или друго 
действие. За съжаление, физически не 
бихте могли да вършите много задачи 
едновременно, затова определете при-
оритетите си. Където и да сте, ще отбе-
лязвате силно присъствието си с идеи и 
резултати.

ЛЪВ
Премерени в 
думите и дейст-
вията си, ще ра-
ботите със съз-
нанието на хора, 
чиито интереси 
не могат да бъ-
дат пренебрег-
вани. От послед-

ното ще произтичат и трудностите ви, но 
с умението си да организирате и ръково-
дите ще довеждате започнатото докрай. 
Мобилизирайте скритите си запаси от 
сили и волята ви за победа. Ще търсите 
подходящите хора, с които бихте могли 
да работите по една или друга задача.

ДЕВА
Трудностите ще 
ви мобилизират 
да дадете всичко 
от себе си в пре-
одоляване на не-
уредици по пътя 
към реализаци-
ята на целите ви. 

Работете методично за осъществяването 
им, бъдете търпеливи и не изпреварвайте 
събитията. Така ще избегнете разочарова-
нията и запазите без загуби постигнатото 
дотук. Ако в плановете ви влиза разши-
ряване на бизнеса, изберете подходящия 
човек, който може да ви подкрепи финан-
сово и с професионални съвети.

ВЕЗНИ
По-задълбочено 
ще анализира-
те събитията в 
живота си, тър-
сейки своето 
място сред тях. 
Сред запазени-
те ви приори-
тети са профе-

сионалната ви реализация, семейството, 
бизнесът и развлеченията. Последните са 
неделима част от мисленето ви, като, раз-
бира се, това не омаловажава работата 
ви по другите направления. Напротив, те 
ви помагат да се справите по-леко с въз-
никващите затруднения

СКОРПИОН
Нови задачи ще оп-
ределят посоката 
на вниманието ви 
в делови и личен 
план. Ще заложите 
на по-смели реше-
ния, подтиквани 
от решимостта ви 
на всяка цена да се 

справите с проблемите. С готово мнение 
по всички дискутирани теми, ще парира-
те всеки опит за намеса в живота ви, но 
подтискайте настроения, провокиращи ви 
към агресия. Не пренебрегвайте устано-
вените норми на поведение, за да не си 
създадете по-сериозни главоболия.

СТРЕЛЕЦ
Ще имате нато-
варено всеки-
дневие и трябва 
да сте макси-
мално практич-
ни, за да успеете 
с всичко. Ако е 
нужно да прави-
те избор, то нека 

той бъде най-разумният. Не се поддавай-
те на емоции, когато трябва да вземате 
сериозни решения. В служебните ви вза-
имоотношения е възможно да има про-
вокации. От вас зависи да бъде спазен 
добрият тон и делата да вървят гладко. 
Ще бъдете в основата на случващото се, 
за това отговорността ви е по-голяма.

КОЗИРОГ
Кипите от енер-
гия и това про-
личава във вся-
ка ваша изява. 
Приветливо е 
отношението 
ви към хората, 
с които общу-
вате. Харесвани 

сте и защото сте прями и не създавате 
напрежение на никого. Постоянство-
то ви е отличителна черта, емоциите 
ви са балансирани, а желанията ясни. 
При мнозина от вас бизнес идеите ще 
преобладават, което ще ви носи добри 
печалби.

ВОДОЛЕЙ
Професионал-
ната ви заетост 
и личният ви 
живот ще имат 
водещо място в 
мислите ви през 
седмицата. Очак-
ваните финанси 
няма да дойдат 

навреме и това ще ви притесни. Очевид-
но ще се наложи да потърсите допълни-
телни начини за финансиране. Спънките 
могат да се преодолеят, ако се измъкнете 
от инерцията, която ви владее. Във всич-
ки случаи трябва да предприемете по-ре-
шителни действия.

РИБИ
Натрупаното от-
егчение и болка 
в душата ви ка-
рат да страните 
от онези, които 
ви причиняват 
страдания. Има-
те обаче сили 
и ще откриете 

много причини, за да продължите на-
пред. Очакват ви хубави мигове и ра-
достни преживявания. Финансите ви ще 
стигнат, за си позволите повече и жела-
ни неща. Насърчете активността си, за 
да създадете подходящите условия за 
успеха.

Астрологична прогноза 
9 - 15 октомври 2019 г.
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П
реди години Капаче е бил 
сикарио - наемен убиец 
за един от най-насилстве-
ните мексикански карте-
ли - „Халиско Ново поколе-

ние” (CJNG), който наскоро се превърна 
в най-големия престъпен синдикат в 
страната. Преди две години обаче Капа-
че решава да смени страната, за която се 
бие, и сега се изправя всеки ден в битка 
не само с предишните си шефове, но и с 
всички останали картели.

Той е част от гражданските сили „Ау-
тодефенса”, които са взели закона в свои 
ръце, като се борят с политическата ко-
рупция и организираната престъпност.

Подобни обединения се срещат все 
по-често през последните години в Мек-
сико на фона на историческите върхове 
в нивата на насилие в страната. И те при-
вличат все повече внимание.

„Когато общността вече не се чувства 
защитена от държавата, суверенният 
договор между управляващи и управля-
вани на практика е нарушен. В този мо-
мент за местните, които са изправени 
пред постоянен

страх от смърт, 
осакатяване, изнасилване

и ограбване, остава изборът да избягат, 
да се присъединят към местните прес-
тъпни групи, които ги потискат, или да 
вземат нещата в свои ръце като подобни 
групи за защита”, обяснява Робърт Бън-
кър, професор в Института за стратеги-
чески изследвания към Американския 
военен колеж.

Като част от такава групировка, Капа-
че използва опита си в паравоенни фор-
мирования и познанията си за структу-
рата на картела CJNG, както и уменията 
си да убива, за да „прочиства” град Чил-

пансинго от войници на картелите и на 
други престъпни групировки.

Той обаче също така предоставя уни-
кална гледна точка върху самото функ-
циониране както на картелите, така и на 
гражданските милиции на фона на вло-
шаващата се война за контрол на нарко-
тиците в Мексико.

Макар да е само на около 25 години, 
Капаче има значителен опит зад гърба 
си. За разлика от други сикарио, които 
в миналото са разказвали за „подвизи-
те си”, той нито се хвали с нещата, които 
е правил, нито се облива в сълзи, съжа-
лявайки за деянията си. Разказва за обу-

чението си в картелите и работата за тях 
спокойно и без кой знае какви емоции.

Самият той е едно от 10-те деца на са-
мотна майка. На 14 години работи в рес-
торант в село Окотито, когато войници 
на картела на Халиско влизат там, за да 
набират нови младежи за редиците си.

„Нямахме нищо. Нямаше пари за яде-
не. Омръзна ми да гледам как майка ми 
гладува. И знаех, че мога да изкарвам 10 
пъти повече, като работя за картелите. 
Щом чух офертата, разбрах какво трябва 
да направя. След няколко дни бях вече в 
автобус за Халиско”, разказва той.

Лидерът на CJNG Немесио Осегера, 

известен още като „Ел Менчо”, отдавна 
се стреми да контролира зоните за про-
изводство на наркотици в Гереро - мяс-
тото, където се произвежда половината 
хероин, който влиза през южната грани-
ца на САЩ. В последно време районът 
става важна точка и за разпространени-
ето на синтетични наркотици.

Според Бънкър мафията на Менчо 
сега присъства в две дузини мексикан-
ски щати, както и в САЩ, Южна Америка, 
Европа, Азия и Австралия. 

Капаче пристига в Гуачинанго, щата 
Халиско, само с една раница и с дрехите 
на гърба си. Първоначално е настанен в 
палатков лагер заедно с другите добро-
волци. Тренировките им се водят от пен-
сионирани

членове на мексиканските 
специални части

и дори от военнослужещи в активна 
служба, които просто са на заплата и 
към картела.

Едно от първите неща, които Капаче 
научава, е, че няма право да напусне.

„Отначало ми липсваше семейството 
ми и мислех да избягам. Но ако се опи-
таш да избягаш, те преследват и убиват. 
Видях други, които се опитаха - винаги 
ги хващаха”, спомня си той. По думите 
му част от заловените бегълци били за-
ливани с бензин и запалвани живи пред 
другарите им. Други биват взривявани с 
малки парчета експлозиви, залепени по 
телата им.

Целта е проста - новобранците да ос-
ъзнаят, че връщане назад няма. За бан-
ди като CJNG този вид учебни програ-
ми е своеобразна инвестиция. Осъзната 
истина е, че който използва необучени 

Да се обърнеш срещу 
картела: История на един 
наемен убиец в Мексико
�  Капаче бил част от най-свирепата банда, а сега преследва босовете й, за да ги убие

Кола на мексиканския картел „Халиско Ново поколение” (CJNG)

Youtube

CJNG
Twitter
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войници, ще срещне сериозен погром, 
когато се стигне до реален сблъсък с ар-
мията или по-голяма престъпна групи-
ровка.

Извън чисто военното обучение, но-
вобранците са подлагани и на други из-
питания с огромни количества болка. 
Едно от тях, разказва Капаче, включвало 
това новобран-
ците да се съ-
блекат голи под 
гнездо на оси. 
Инструкторите 
бутат гнездата, а 
младежите тряб-
ва да останат не-
подвижни в про-
дължение на 10 
минути. Всяко 
движение или 
всеки вик, поро-
ден от ужилвани-
ята, води до по-
бой от страна на 
инструкторите. 
Така че към края 
на обучението си 
се научил да тър-
пиш болката.

Накрая идва време за финалния изпит 
- разчленяване на жив човек. Тестът по-
казва дали кандидатите са готови да се 
включат в картела - дали могат да убият 
жив човек по изключително жесток на-
чин, и по-важното - дали ще изпълняват 
безпрекословно заповедите. Въпрос на 
възможности и на вярност.

CJNG далеч не са единствените, кои-
то използват този ритуал за посвещава-
не. Той е често срещан в подземния свят 
на Мексико и се изпълнява с фанатич-
на строгост. Понякога на новобранците 
дори се нарежда да изядат част от плъ-
тта на жертвата - това ужасяващо дея-
ние парадоксално ги свързва помежду 
им и с новия им живот като войници на 
групировката.

В началото Капаче е назначен като 
халкон - шпионин - в град Амека, Яли-
ско. Заедно с още няколко други души 
той бива разпределен в къщи, разполо-
жени в стратегически точки на града.

Там той кара 12-часови смени, по вре-
ме на които наблюдава района си за съ-
пернически картели или за войници от 
армията, като предава информацията 
по радиостанция към команден център. 
През това време помага и за

опаковането и преноса 
на наркотиците

След няколко години го повишават в 
пълноправен сикарио. По думите му е 

участвал в 7-8 престрелки с противни-
кови групи и с представители на дър-
жавните власти.

Тъй като е сравнително едър за въз-
растта си, той се справя отлично в обу-
чителната програма на организация-
та и служи добре по време на битки. 
Това го издига до член на един от елит-

ните отряди на 
CJNG, съставен 
от 35 бодигар-
да. Те се гриже-
ли за сигурността 
на един от лей-
тенантите на Ел 
Менчо - мъж, из-
вестен само като 
„090” - кодът, кой-
то федералната 
полиция използ-
ва за означаване 
на убийство.

Накрая той е 
изпратен обра-
тно в Гереро, за 
да помогне за на-
бирането на дру-
ги младежи, кои-
то да запълнят 

редиците на картела. Там го залавя и 
една от групите на „Аутодефенса” - Обе-
динен фронт за обществена полиция на 
щата Гереро (FUPCEG) - може би най-го-
лямото подобно обединение в щата със 
сили от около 12 хил. души в повече от 
30 общини.

След половин година „класове за пре-
възпитание”, както ги нарича Капаче, 

той бива поканен да 
се присъедини към 
ударните сили на FUPCEG

Подобно нещо не е рядкост в Гереро, 
тъй като опитът, с който тези бивши вой-
ници на картелите разполагат, е незаме-
ним в борбата с организираната прес-
тъпност. И все пак това нещо спомага за 
размиването на линията, която разделя 
престъпните групи от местните мили-
ции, които им се противопоставят.

Отначало Капаче помага за обучени-
ето на новите членове на милицията, 
предавайки наученото от времето си в 
картела за тактическите маневри и бо-
равенето с оръжия. Той също така участ-
ва и в открити битки в планината срещу 
регионална мафия, за която се знае, че е 
в съюз с CJNG. В крайна сметка е изпра-
тен обратно в Чилпансинго, като част от 
няколко елитни отряда, назначени в не-
легалната програма на FUPCEG за про-
чистване.

През миналия март лидерите на „Ауто-

дефенса” проведоха пресконференция, 
по време на която смело обявиха, че ще 
започнат прочистването на щата от хора 
на картелите.

Разширяването на техните операции 
дойде след продължила месец кампа-
ния за освобождаването на близките 
села от влиянието на местните съюзни-
ци на Халиско.

Част от този процес на прочиства-
не включва идентифициране на члено-
ве на картела, които да бъдат заловени 
или убити. Така Капаче се връща в ста-
рото си амплоа. Сега обаче той премах-
ва хора не по волята на картела, а имен-
но негови членове.

Когато има „поръчка”, младият мъж 
получава съобщение на мобилния си те-
лефон. Малко след това се запътва към 
подсигурена квартира, където получава

непроследимо 
огнестрелно оръжие

обикновено полуавтоматичен пистолет.
Капаче работи като част от тричле-

нен екип, в който освен него се включ-
ват още шофьор и разузнавач. Всеки 
един от тримата може да играе и трите 
роли. Понякога екипите включват и чет-
върти човек - жена, която да помогне за 
по-сложните цели, съблазнявайки набе-
лязаната жертва или някой от близкото 
й обкръжение.

По думите му, към момента той има 
пет потвърдени убийства, откакто е част 
от FUPCEG. В тях обаче не се включват 
действията му, докато все още работи за 
картела.

Критиците изтъкват, че операциите 
на FUPCEG за отстраняване на картели-
те като цяло 

не се различават особено 
много като тактика 
от самите картели

Волята на политиците обаче е тази, 
която позволява на подобни милиции 
да съществуват.

Големият проблем обаче идва от дру-
гаде - не че „Аутодефенса” не се борят 
с картелите, просто не е ясно какво ще 
стане, ако победят. И дали същите тези 
млади мъже с оръжия в ръката, кои-
то сега говорят за освобождаването на 
близките си от влиянието на бандите, 
няма да се окажат в един момент просто 
поредната банда.

Представител на гражданските сили „Аутодефенса”

Facebook
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Българският ММА боец Димитър Костов 
продължава да гради сериозна ММА ка-
риера в Германия.

26-годишният състезател има 10 победи 
от 16 битки и е шампион на местната верига 
German MMA Championship.

Костов, който от дълги години живее в Хам-
бург, се готви за следващото си предизвика-
телство - защита на титлата в категория “муха” 
на GMC срещу италианеца Андре Колазинари, 
който е в серия от три поредни победи и е със 

статистика 7-3.
Битката е от основните за галавечерта GMC 

22, която е водещата и най-елитна германска 
организация и ще се проведе на 12 октомври 
в Хамбург.

Костов вече веднъж беше шампион на бой-
ната верига през 2017 г. Тогава той събмитна 
Тобиас Хубер още в първия рунд. След това 
обаче записа три мача в други организации – 
две загуби в М-1 и една победа в „Булдог ме-
дия“.

Българин защитава MMA 
титлата си на Германия

9 ноември: Кобрата излиза срещу 
американец, бивш затворник
�  Австралиецът Марк де Мори се отказа от мач с българина

Н
а 9 ноември българският 
боксьор Кубрат Пулев ще се 
изправи не срещу австрали-
еца Марк де Мори, а срещу 
американеца Райдъл Букър, 

съобщават от ESPN.
Причината е, че Де Мори е отказал да 

излезе срещу Кобрата.
Все още обаче няма нищо подписа-

но за мача, тъй като договорката е само 
устна. Очаква се официално потвърж-
дение в близките дни, но новината се 
потвърждава пред американското из-
дание от два източника, близки до ор-
ганизацията на двубоя. Битката между 
двамата ще е подгряваща за галадвубоя 
на вечерта на 9 ноември между Джамел 
Херинг и Ламонт Роуч във Фресно.

Букър е на 38 години, има 26 победи 
и две загуби на професионалния ринг. 
През 2004 г., когато записва 19 поред-
ни победи, Букър губи за пръв път от 
Джеймс Туни, след което е уличен в при-

тежание на наркотиции намерение за 
разпространение на над 1 кг кокаин. 
Боксьорът получава 12-годишна присъ-
да, която изтърпява от 2005-а до 2017 г.

Малко след това, през 2018 г., се за-
връща обратно на ринга и оттогава има 
баланс от четири победи и една загу-
ба. Последният мач на Букър беше през 
юни, когато победи Дюли Аристилд с 
технически нокаут.

В миналото Букър е бил поставен под 
номер 1 при аматьорите в САЩ и се е 
смятал за уникален талант.

Мачът между него и Кубрат Пулев ще 
се играе на бейзболния стадион във 
Фресно, Калифорния.

Според ESPN Букър не би трябвало да 
създаде особени проблеми на Пулев, 
който е официален претендент за све-
товната титла на IBF и изчаква реван-
ша между Анди Руис-младши и Антъни 
Джошуа, след което се надява да получи 
мач с победителя.Снимки Facebook

mma.bg



ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор CDL за 

pick up/delivery. 60 цента за милял. Тел. 847-224-

5462 8474205350 №16770

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ 55-60, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60124, ТЪРСИМ ШОФЬО-

РИ - CDL CLASS A - OVER THE ROAD, 55-60 ЦЕН-

ТА НА МИЛЯ - ВСИЧКИ МИЛИ ПЛАТЕНИ, Volvo 

trucks, dry van Предлагаме работа и на OWNER 

OPERАTORS. Компанията предоставя Fuel карти 

с големи отстъпки, 10% диспеч Моля обадете се 

на 312-231-4472 7736200878 №16830

DISPATCHER, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Транспортна компа-

ния търси DISPATCHER . Говорене на български 

& English е задължително. Изисква се общ опит 

за работа с компютър. Други езици са от голям 

плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 №16785

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. Започ-

ване- веднага. Каране и почивка- по договаря-

не.15 години в бизнеса. 60-65ц старт. 2500- 3000 

мили/седм. 7734128280 №16804

БОЯДЖИЙ

Цена US$ , Зипкод 60004, Търся бояджий посто-

янна работа. Добро заплащане. Тел. 773-865-

0406 №16753

Chicago + suburbs

OWNERS & CDL DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Работа за шо-
фьори и собственици на камиони! *Midwest 
Accounts! *Strong 24/7 Dispatch! *Предимно 
леки товари! *Заплащане всеки петък! * Нама-
ления за гориво до $0.70/гал.Тел: 847-483-8787 
8476659273 №16930

OWNERS & CDL DRIVERS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Работа за CDL 
Drivers & Owner Operators!Midwest;24/7 
Dispatch;Fuel Discounts up to 70 c/gal.;Предимно 
леки товари; Чек всеки петък! Коректно от-
ношение! -Tel. (847) 483-8787 & (847)665-9273 
№16942

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

ТЪРСИМ CDL DRIVERS , 
Цена US$  , Зипкод 60089, Предлагаме работа 
за шофьори. 2020 камиони Volvo и Frightliner 
с APU,Power Inverters и Хладилници. Dry Van 
товари. Заплащане: 57 цента на миля, 65 цента 
за шофьори с HazMat. За Повече информация 
позванете на 847-666-5919 ext. 4 8479994960 
№16843

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

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60089, Предлагаме рабо-
та за Owner Operators. 12% Dispatch Fee Можете 
сами да буквате товарите си, като говорите ди-
ректно с брокерите. За повече инфо: 847-666-
55919 Ext. 4 №16844

OWNER OPERATORS, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме 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 бонуси -10% Dispatch -Pre Pass/
IPass Телефон 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

ТЪРСЯТ СЕ ЧИСТАЧИ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Предлагам работа 
за почистване на магазини през нощта. Опита 
не е задължителен. Трябва да разполагате с ли-
чен транспорт. Телефон за връзка 630-364-8586 
6303648586 №16822

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

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ 

Цена US$  1,800.00, Зипкод 60172, Малка транс-

портна фирма набира сериозни шофьори за 

работа OTR Delivery, Hook and Drop в Чикаго. 

Volvo 2019, I-shift. Добро заплащане за добри 

шофьори: 55-65 цента на миля. Възможност за 

процент и на ден плащане. Тел.: 8665288855 

№16859

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 ка-

миони и трейлъри.Oпит не е задължителен но 

е препоръчителен.Добро заплащане.За повече 

информация обадете се на тел:773-656-8076 

№16751

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 

DELIVERY DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60031, Шо-
фьор-доставчик с любителска книж-
ка, (Class: D) за доставки на хартия и 
офис консумативи. Изисквания: же-
лание за работа и валидна шофьор-
ска книжка. Заплащане $18–$20 на 
час. Ежедневни маршрути от Buff alo 
Grovе. Работна седмица, от понедел-
ник до петък. (224) 518 7032 №16924

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



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

РАБОТА, 
Цена US$  , Зипкод 60193, Търся шофьор 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 рабо-
та за почистване на домове да разполагате с 
личен транспорт опита в почистването не е 
задължителен 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 почив-
ка- по договаряне. Само за най-добрите 
водачи,професионалисти! 7734128280 №16680

ТЪРСИМ ГОТВАЧ $15/H, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Ресторант „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 шофьор-дос-
тавчик за FedEx с любителска книжка в Carol 
Stream. Заплащане: $17-$20 на час. Фирмата 
осигурява камион и гориво. За контакти: 702-
215-9196 №16688

РАБОТА, 
Цена US$ , Зипкод 60193, Малка транспортна 
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

OWNERS ONLY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Owner operator 
only, 48 states refer van power only,24/7 dispatch, 
two years experience, $7K $8K weekly, Tel.: 
6308475936, 8475534122 №16933

AN ENTERPRISE, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, We are looking for 
owner operators with 2 years experience hazmat 
endorsement,good miles per week 847-630-
0360 – Didi, 224-244-5370 - Koceto 8476390630 
№16939

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

AN ENTERPRISE,INC, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, We are 
looking for owner operators dry vans-
reefers- hazmat-tanker- good miles 
-fuel cards-discounts-safety bonuses. 
Minimum 2 years experience with 
Hazmat! Call#847-699-0999 ext.115 
-Koceto or Didi 847-630-0360 №16938

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 рекорд и опит. 
2500- 3000 мили/седм. или по-малко (по дого-
варяне). Около 80 хил/ год. Кара се законно-по 
лог бук. Само за най-добрите професионали-
сти! 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 рекорд. Професионал-
но и коректно отношение. Каране-по договаря-
не. Паркинг-Des Plaines. 7738959620 №16681

ФЛОРИДА

*ОУНEР ОПЕРАТОРИ* , 
Цена US$  0.00, Зипкод 34684, Флоридска транс-
портна компания предлага: 88% от гроса. Ат-
рактивни цени на товарите. Плащане всеки 
петък, чрез директен депозит. Карта за гориво 
с отстъпки. Работим основно с Dry Vans. Изиск-
вания: Мин. 2 години опит. Чист рекорд за шо-
фиране 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

МЕНИДЖЪР , 
Цена US$  0.00, Зипкод 90720, Green Team търси 
да назначи мениджър за своята база в Лос Ан-
джелис. Ако смяташ, че това си ти, моля свър-
жи се с нас. Cell: (201)245-6113 - Ivan E:miglena.
minkova@greenteamworldwide.com www.
greenteamworldwide.com 2012456113 №16929

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

LIVE IN, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Търся работа 
на live in да гледам малко дете. 8478046160 
№16934

GLEDAM DECA , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Гледам деца в 
моят дом, намирам се в Елк Гроув. Предлагам 
домашно приготвена храна- закуска, обяд и 
следобедна закуска. За повече информация те-
лефон- 2243394790. №16940

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. Намирам се в България.: +359-
876-511-784 Viber +359876511784 №16856

РАБОТА ОТ ДОМА
Цена US$ , Зипкод 60106, Търся работа от 
дома online. Приемам предложения 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 вечер и неделя.Намирам се 
Mount Prospect,имам опит.Телефон за връзка 
224-425-6746 2244256746 №16761

ОФИС АСИСТЕНТ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся работа като 
офис асистент. Тел за връзка: 7088900577 
7088900577 №16767

ПОЧИСТВАНЕ
Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи и офиси 
за почистване. Телефон за връзка: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 работа като де-
тегледачка.Имам дългогодишен опит.Живея в 
Darien IL 7739648330 №16716

ДЪРВЕНИЦИ, ХЛЕБAРКИ , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Дървеници, Мишки, 
Мравки, Хлебарки, Паяци, Пчели, и всички дру-
ги насекоми. Птици, Диви животни...на балгар-
ски. лицензирана компания.Работим в Чикаго 
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 офи-
си за почистване. Тел.: 7088900577 7088900577 
№16519

COAST TO COAST

ТЪРСЯ ЖЕНА , 
Цена US$ , Зипкод 60634, Балгарин живеещ 
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, Возможности за 
профессионална работна Visa H1 B сезонна 
работна Visa и J 1 стажировка в хотел в USA 
в Pennsylvania Изпратете вашето резюме на 
tocconsult@yahoo.com 3039748716 №16657

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

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

ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60016, обзаведена стая 
под наем в къща Des Plaines за контакт 847 609-
3535 №16927

ПОД НАЕМ, 
Цена US$  750.00, Зипкод 60016, Едностаен 
апартамент под наем в Des Plaines. Тел. 847 274 
5329. №16932

FOR RENT, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Private, furnished 
bedroom and bath for Rent in Arlington Heights IL. 
Truck driver or somebody on weekend preferred. 
Gym, pool and utilities are included. Call 773-672-
9954. №16936

ПОД НАЕМ, 
Цена US$  750.00, Зипкод 60016, Едностаен 
апартамент под наем в Des Plaines $750, Вклю-
чено отопление. Свободен от Ноември 1ви. 
224-659-0358 №16937

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  550.00, Зипкод , Намира се в Downtown 
Skokie, реновиран апартамент, 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, Двустаен кра-
сиво ОБЗАВЕДЕН апартамент под наем. От 4 
Октомври до 2 Март. $950, включва всичко (газ, 
отопление, вода, нова пералня) без ток и интер-
нет. Тих и чист, Хофман Естейтс. 312-919-8618 
текст моля. Задължителна 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 самостоятелна баня, перал-
но и отделен вход. Едно парко място. Имаме 
куче. Моля пишете на емайл до 14ти септември. 
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. Всичко е включено във наема. 
8478451370 №16747

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
Цена US$ , Зипкод 60018-1635, Давам под наем 
oбзавeдeна cтaя за мъж в гардeн aпaртaмeнт. 
Всички кoнcyмaтиви ca вkлючени (вода, елек-
тричество, internet, gas, пералня 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. 
Всичко е включено. $480 Tel.7734252700 
№16766

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60193, Давам стая под 
наем за зимен шофьор свободна от края на 
Септември 300 долара. За повече информа-
ция търсете Илия на телефон (773)837-6657. 
7738376657 №16730

КВАРТИРА, 
Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Давам стая под 
наем за жена в Arligton Heights,Il безплатно 
ползване пералня, сушилня и интернет. 400$ 
2247179656 №16673

ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  , Зипкод 60656, Давам под наем ед-
ностаен широк и обновен апартамент (1 bdr.) 
в Arlington Hights на W Rand rd. и Euclid ave. 
Тел:347-543-6879 №16706
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ОТДАВАМ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60133, Отдавам под наем 
реновиран таун Хаус в ElkGroveVillage ,на ме-
три от Busse Woods и Allexian Brothers Hospital.
Разполага с две спални, хол,кухня1.5 бани ,га-
раж и паркинг място.Законтакти - 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 ули-
цата е без пермит. За повече информация тел: 
773-977-9555 №16722

АПАРТАМЕНТ ПОД НАЕМ, 

Цена US$ , Зипкод 60016, търся съквартирант-
ка 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 септември. Цена $ 450 - всичко включено 
в Шилер Парк. Тел: 1-(773)-510-0087 №16666

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

РЕМОНТИ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60008, Ремонт на всички 
видиве Перални, Сушилни, Съдомиални, Хла-
дилници, Фризери, Микровълнови и Готварски 
печки. 847-962-0242 Свилен №16935

DISPATCHER TRAINING, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Express 
Dispatcher Training for trucking companies 
Register by ph: 331-551-8787, by email 
at van53co@gmail.com, online at www.
smarttrucking.us, or on Facebook at https://
www.facebook.com/DispechTreningCenter/ 
3315518787 №16943

IFTA CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, IFTA Calculation 
Class for Trucking Companies Register by ph: 331-
551-8787, by email van53co@gmail.com, online 
www.smarttrucking.us, or on Facebook https://
www.facebook.com/DispechTreningCenter/ 
3315518787 №16944

CAR HAULER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Car Hauler 
Dispatch Class for Trucking Companies Register 
by ph: 331-551-8787, by email van53co@
gmail.com, online www.smarttrucking.us, or 
on Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 №16945

SAFETY MANAGER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Safety Manager 
Class for Trucking Companies Register by ph: 331-
551-8787, by email van53co@gmail.com, online 
www.smarttrucking.us, or on Facebook https://
www.facebook.com/DispechTreningCenter/ 
3315518787 №16946

REASONABLE SUSPICION, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Reasonable 
Suspicion Supervisor Training on Drugs and 
Alcohol for Trucking Companies Register 
by ph: 331-551-8787, by email van53co@
gmail.com, online www.smarttrucking.us, or 
on Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 №16947

LOGBOOKS AUDIT CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Hours of Service/
Logbooks Audit Class for Trucking Companies 
Register by ph: 331-551-8787, by email van53co@
gmail.com, online www.smarttrucking.us, or 
on Facebook https://www.facebook.com/
DispechTreningCenter/ 3315518787 №16948

ДЕТСКА ГРАДИНА, 

Цена US$  , Зипкод 60069, Нова българска дет-
ска градина „Червената шапчица” отвори вра-
ти в Buff alo Grove. Професионални учителки, 
поддготовка за 1-ви клас, органична храна. За 
записване тел.: 847-877-3306 - Елена №16949

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$  , Зипкод , Боядисване и други ремон-
ти. Професионално. Дълъг опит в USA. Достъп-
ни цени. Тел.: 847-912-4242 №16950

GREEN CARD, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Beit El Photography 
Studio предлага снимки за зелена карта $25 на 
човек.За контакт на български се обадете на 
Mария 224-392-3431 и Paul 630-401-2938.Ад-
рес 350 W 22nd Street, Lombard. 2243923431 
№16907

BALLROOM DANCE , 

Цена US$  , Зипкод 60193, Запишете се на спорт-
ни танци при талантливите иван и Мария. За 
деца над 7 години. Спорта е дисциплина, здра-
ве и красота. 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, Професионално 
почистване на канализация, кухненски мив-
ки, бани. Водопроводни услуги. 224-563-6611 
2245957923 №16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕСИО-
НАЛНИ услуги по премествания - апартаменти, 
къщи, офиси, антики, пиана, хоистинг. Отстъпки 
за българи. (312)919-8618. 15 години опит, дос-
тъпни цени. 3129198618 №16827

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Гледам деца в моя 
или вашият дом. Имам дългогодишен опит в 
отглеждането им. Живея в Mount Prospect IL те-
лефон за контакт 872 484 3052 №16772

ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ДО 5 Г

Цена US$ , Зипкод 60706, Арт клуб за малчугани 
ВЪРТЕЛЕЖКА има свободни места за целоднев-
ната група (E River Rd & Lawrence). Занимания на 
български език и класове по изкуства. Страни-
ца на Facebook, YouTube канал. Website: https://
vartelejka.webnode.com Email: vartelejka.art@
gmail.com Телефон: 773 708 0942 №16765 

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод 60194, Гледам деца в дома си, 
предлагам домашна храна, игри, забавления и 
разходки. Намирам се в Hoff man Estate (в бли-
зост 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 Ви-
лидж. Домашно 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 ХУ-
ДОЖЕСТВЕНА 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, Целодневна грижа 
за деца в Elk Grove Village!Предлагам три хране-
ния с домашно приготвена храна, сън,учебни 
занимания и забавления! За повече информа-
ция 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, Целодневна гри-
жа за деца в Elk Grove Village.Предлагам три 
хранения с домашно приготвена храна,сън 
,учебни занимания и забавления !За повече ин-
формация 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, Дистанционен офис 
за вашата транспортна фирма. Заплати на 
драйвъри и оунер-оператори, сетъп с бро-
кери, инвойсиране на клиентите. Нагледна 
работа със специализиран софтуер. IFTA IRP 
maintenance records. Всичко необходимо за ус-
пех. 7278355206 №16796

SOMEWHERE ELSE

FOR RENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60173, Furnished room 
in Townhouse Close to Hwy 90,290,355 $550/mo 
Please, leav a message 8476307078 №16925

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ, 

Цена US$ 27.00, Зипкод 1505, Лечение на акне 
с ексклузивна процедура Безиглена мезоте-
рапия с Aкне-аут ампули - уникален серум-
концентрат, третиращ възпаленията- атакува 
четирите проблема на акнето: хиперкератоза, 
повишено отделяне на себум, зачервяване и 
раздразнение на кожата. 0885108502 №16786

ОБРАБОТКА ЛОГО, 

Цена US$ 2.22, Зипкод 40023, изработка на фла-
ери, обработка на снимки по поръчка на клиен-
та +359895685961 №16697

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

ТЪРСИ ЖЕНА- ЦЕЛ БРАК, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Финансово обезпе-
чен, сериозен господин търси дама за брак.... 
7738959620 №16693

МЪЖ ОТ ЧИКАГО, 

Цена US$ 0000, Зипкод 60601, Мъж от Чикаго 
на 49 г търси своята половинка aleko_todorov@
abv.bg 0000000000 №16699

TRUCK PARKING RENT, 

Цена US$  120.00, Зипкод 46401-46411, Отдава-
ме под наем паркоместа за камиони/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 осигу-
рен търси жена с американско гражданство. 
7738959620 №16806

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2003 MITSUBISHI , 

Цена US$  2,200.00, Зипкод 60007, Продавам 
2003 Mitsubishi Lancer.В добро състояние на 
115000 мили. 7739691133 №16928

2013 VOLVO VNL670, 

Цена US$  26,900.00, Зипкод 60048, *601 k miles 
*d13 volvo engine *apu carrier *new tires *new 
king pins *10 speed *new egr *truck is clean and 
well- maintained-*-perfect condition - ready to 
make money $$$. Tel.: 8476659273 №16931

2006 VOLVO VNL670 , 

Цена US$  12,500.00, Зипкод 60106, Продавам 
Volvo VNL 670 2006г. Отлично 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, Продавам Audi 
6 в отлично състояние 2003г. Подменени нови 
гуми, накладки и акумулатор на 165000 мили, 
цена $2250. tel; 773 666 3565 №16787

НАРОДНИ НОСИИ, 

Цена US$  , Зипкод 60656, Женски,мъжки и дет-
ски 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 батерии, гуми – 70%, имам доку-
менти 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 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$  0, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща обличане и де-
корация на столове и маси,арки и 
фигури с балони, фон с воали и хар-
тиени цветя, украса за сладък бар и 
мн.др. Услугите ни са съобразени с 
вашите идеи и бюджет, за да напра-
вят празника ви още по-незабра-
вим.facebook@orpheuseventsdecor 
2244339749 №16941
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С
лед девет успешни предста-
вления майсторите на коме-
дията Камен Воденичаров, 
Тончо Токмакчиев и Георги 
Мамалев ще завършат пър-

вото си презоеканско турне тази не-
деля в Чикаго. Тримата ще представят 
разширена версия на спектакъла си в 
красивата зала на Copernicus Center от 
6 РМ. 

Най-добрите скечове от “Ку-ку”, “Ка-
налето” и “НЛО” ще оживеят на сцената 
със забавна мултимедия и гарнирани с 
хитови песни от репертоара на люби-
мите предавания.

“Този спектакъл е не просто много 
смешен, но има и носталгичен момент 
– връща ни във времето, когато гледа-
хме тези предавания по телевизията. 
Ние израснахме с тези образи, с тези 
песни. Носят наистина една емоция от 
България”, казва Златина, която гледа 
представлението в Бостън миналата 
неделя.

Според Мамалев винаги ще има нос-
талгия по тези скечове и песни. А хора-
та в САЩ се смеят на същото, на което 
се смеят и тези в България.

„Не сме привърженици на просташ-
кия хумор. Нашият хумор е много ху-
бав, злободневен, битов, говорим за 

живота. Един от героите казва – мене 
ме лекуваха 8 лекари и въпреки това 
оживях“, каза Мамалев.

„Хората в залата са като хората, кои-
то наблюдават всяко едно тв шоу.  В 
това тв шоу има различни водещи. Ид-
ват различни персонажи, различни ге-
рои. От страната и от чужбина“, каза Во-
деничаров.

Мамалев изтъкна, че скечовете са ве-

ликолепни.
„Това са нашите образи, които ние 

сме изграждали и които хората харес-
ват. Говорим за съвременните пробле-
ми. Този спектакъл се променя посто-
янно. Създаден е така, че да можем да 
импровизираме“, каза Токмакчиев. И те 
го правят, както се убедиха хиляди бъл-
гари, които вече гледаха “Майсторите 
на комедията” в Канада и САЩ досега. 

Любимите актьори на няколко по-
коления българи получават навсякъ-
де бурни аплодисменти и викове „Още, 
още“ от пълните зали, а Камен, Тончо и 
Мамалев продължават серията с още 
любими песни от репертоара на „Ку-ку“, 
„Каналето“  и „НЛО“.

Преди Чикаго тримата актьори ще 
гостуват на сънародниците ни в Сиа-
тъл и Ванкувър.

Камен, Тончо и Мамалев 
завършват турнето в Чикаго
�  „Майсторите на комедията“ не е за изпускане – неделя в Copernicus Center

� 11 октомври, петък – Сиатъл

� 12 октомври, събота – Ванкувър

� 13 октомври, неделя – Чикаго

Датите до края

Инфо и билети на www.bg-voice.com/
maistorite 
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Съд в Северна Каролина постанови, че изма-
мен съпруг трябва да получи 750 000 дола-
ра за нанесени щети от любовника на съ-

пругата си.
Кевин Хауърд завел делото в град Грийнвил, 

след като открил, че съпругата му си има любов-
ник. Тя поискала развод след 12 години брак, като 
го обвинявала, че той работел много и това съ-
сипало брачните им отношения. Кевин наел оба-
че частен детектив, който открил, че от няколко 
месеца половинката му има извънбрачна връз-
ка с колега от офиса, който често гостувал в дома 
им. Разгневеният Кевин завел дело по силата на 
закон, датиращ от 19 век и позволяващ на член 
на брачна двойка да съди онзи или онази, кои-
то смята за отговорни за краха на брака „посред-
ством злонамерени или несправедливи дейст-
вия”. Законът е в сила в няколко щата.

Парламентът на Шотландия прие закон, кой-
то забранява пошляпването на децата по 
задните части. Така Шотландия стана пър-

вата нация от Обединеното кралство, която за-
бранява телесните наказания на деца.

Законът ще влезе в сила до 12 месеца, след като 
бъде одобрен от британската кралица Елизабет 
Втора. В подкрепа на закона гласуваха 84 депута-
ти, а против него 29. Първият министър на Шот-
ландия Никола Стърджън каза, че е доволна, че 
отсега нататък децата в Шотландия ще се ползват 
със същата защита срещу агресиите като възраст-
ните.

Законът беше приет тридесетина години след 
премахването на физическите наказания в бри-
танските училища.

Швеция е първата страна в света, забранила 
пошляпването на децата по задните части у дома. 
Това стана през 1979 г. Петдесетина страни пос-
ледваха примера й.

Измамен мъж осъди 
любовника на съпругата си

Шотландия забрани децата 
да се бият по дупето

Г
оляма картина на стрийт арт 
твореца Банкси, на която се 
виждат маймуни да седят в 
британския парламент, беше 

продадена за над 12 милиона долара 
на търг в аукционната къща „Сотбис” 
в Ню Йорк.

Това е рекордна цена за продажба 
на търг на творба на мистериозния 
творец, чиято самоличност остава 
неизвестна.

Картината, в която вместо депутати 
в Камарата на общините на британ-
ския парламент седят шимпанзета, 
беше оценена първоначално за 1,5 
до 2 милиона британски лири. Търгът 
продължи 13 минути и точната цена, 
за която беше изтъргувана, беше 12,2 
милиона долара (9 879 500 паунда).

Картината „Devolved Parliament” 
(чието име означава „Парламент, в 
който пълномощията са прехвърле-

ни”) е с размери 2,67 метра на 4,46 
метра.

М
емоарите на Деми Мур 
„Отвътре навън” („Inside 
Out”) оглавиха списъ-
ка с бестселърите на „Ню 

Йорк таймс”.
Актрисата отбеляза постижението 

си със снимка в Инстаграм, на която 
държи книгата си. „Това е много по-
вече, отколкото очаквах. Поразена 
съм от подкрепата и любовта ви. Бла-
годаря ви, че четете и се вълнувате”.

В мемоарите си Деми Мур пише за 
пристрастяването към наркотиците 
и алкохола, за това, че е била изна-
силена в пубертета, че е имала спон-
танен аборт, за тройки по време на 
брака си с Ащън Къчър. Тя разказва и 
за 40-годишната си кариера в кино-
то, както и за брака си с Брус Уилис.

А
ктьорът Робърт де Ниро 
влезе в съдебен спор с 
бивша сътрудничка. Пре-
ди шест седмици компа-

нията на Де Ниро - Канал пръдак-
шънс, заведе дело срещу бившата 
му асистентка Чейз Робинсън. Ком-
панията иска сумата 6 милиона до-
лара за нанесени от Чейз вреди. Тя 
е обвинена, че си е присвоила сто-
тици хиляди долари, че плащала от 
сметката за дребни разходи на ком-
панията за лични и луксозни вещи, 
че се е шляела по улиците в работ-
но време и че по време на работа 
си е устройвала телевизионни ма-
ратони.

Чейз Робинсън обаче отвърна 
на удара, като заведе иск срещу Де 
Ниро на стойност 12 милиона дола-
ра. Тя казва, че като асистентка на 
Де Ниро години наред е трябвало 
да търпи тормоза и дискримина-
ционното му отношение към нея.

$12 млн. за картина с британски 
депутати като шимпанзета

Мемоарите на Деми Мур - 
бестселър №1 на „Ню Йорк таймс“

Робърт де Ниро се съди за 
милиони с бивша асистентка
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Професионалистката в състезателното яде-
не Моли Скайлър подобри собствения си 
рекорд отпреди две години, като погълна 

50 парчета пай от тиква за десет минути.
Скайлър грабна короната в десетото издание 

на годишната надпревара в тази дисциплина в 
град Кларънс в щата Ню Йорк.

Тя подобри предишния си Гинес рекорд, поста-
вен през 2017 г., когато за 10 минути изяде 48 пар-
чета тиквен пай. Състезателката получи парична 
награда от 1000 долара за извоюваното първо 
място в състезанието и допълнителни 500 долара 
за поставянето на нов световен рекорд.

Победителка в тазгодишния конкурс за най-
атрактивни задни части „Мис Бум-бум 2019” 
е бразилката Сузи Кортез.

Двадесет и девет годишната изкусителка е мо-
дел на бразилския „Плейбой”. Тя е от град Кам-
пинас и вече е печелила конкурса „Мис Бум-бум” 
през 2015 г.

Тази година конкурсът е международен и на 
него се състезаваха прелести от Великобритания, 
САЩ, Канада, Австралия, Испания, Франция, Гер-
мания, Португалия, Мексико и Бразилия. Претен-
дентките за короната дефилираха пред журито 
по долно бельо, показвайки своята Б-страна.

На второ място беше класирана Раян Лора Суза 
от Франция, а бронза извоюва представителката 
на Великобритания Джесика Лопес.

Конкурсът „Мис Бум-бум” беше основан от бра-
зилския предприемач Какау Оливер през 2011 г.

Жена от Ню Йорк погълна 
50 парчета пай за 10 мин.

Бразилка има най-
атрактивното дупе в света

П
евицата Лейди Гага отно-
во провокира феновете 
си и ги остави в размисъл. 
Тя обяви със съобщение 

в Twitter, че работи над новия си 
албум и че планира да го кръсти 
ADELE. Не е просто съвпадение на 
имена, защото Гага уточни, че името 
на албума й ще е такова в чест на та-
лантливата й колежка.

Това изявление изненада фено-
вете на екстравагантната певица. 
Мнозина от тях започнаха да се чу-
дят дали това е шега.

„Ти сериозна ли си?”, коментираха 
потребители в мрежата. Не липсват 
и шеги по темата. Въпреки широкия 
отзвук, все още няма никаква реак-
ция от страна на Лейди Гага или еки-
па й.

А
ктрисата Мишел Пфайфър 
сподели, че наскоро е има-
ла нелепа случка в банята. 
61-годишната звезда, която 

ще гледаме скоро редом до Андже-
лина Джоли в лентата „Господарка-
та на злото 2“, призна, че е паднала 
в банята на хотелската си стая и си е 
счупила ръката.

„Вземах вана. Подът беше доста 
хлъзгав и си казах: Внимавай, подът 
е опасен“, коментира пред „Extra“ 
звездата.

Въпреки че е осъзнала положени-
ето в банята, Пфайфър така и не ус-
пяла да се предпази и паднала, в ре-
зултат на което си счупила ръката.

Блондинката коментира още и 
предстоящата си роля в екранизи-

раната приказка, като призна, че 
доста се е забавлявала с Анджели-
на Джоли.

„Смеехме се много. В един мо-

мент й казах: „Ти си с рога“, а тя ми 
отвърна: „Мишел Пфайфър ми кре-
щи и аз съм гигантска фея“, добави 
Мишел.

С
ледващия месец популяр-
ната група KISS ще изнесе 
в Австралия насред океана 
концерт, в който ще могат 

да се заслушат акулите.
Шоуто ще бъде предназначено 

за осем фенове, които ще слушат 
парчетата на гримираните и кос-
тюмирани рокаджии в малка под-
водница. Музиката ще се лее от 
подводни високоговорители, а със-
тавът на певеца Пол Стенли ще сви-
ри на корабче над спускаемия мор-
ски апарат.

Спектакълът е част от кампания-
та на компанията „Еърбиенби” „Пре-
живявания с животни”. Тя цели хо-
рата да забавляват животните, а 
не обратното, каквато е сегашната 
практика. Пол Стенли заяви, че KISS 
ще изпълнят най-малко 4 парче-
та, като на шега добави, че не знае 
дали акулите ще могат да изтърпят 
повече техни изпълнения.

Лейди Гага: Новият ми албум 
ще се казва Адел

Мишел Пфайфър паднала в 
банята, счупила си ръката

KISS ще свирят за акулите 
в океана
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В дома си в провинциална Коста Рика биоло-
гът Федерико Паниагуа сяда заедно със се-
мейството си около масата, за да похапне 

няколко вида насекоми, които отглежда във фер-
мата си и чийто вкус сравнява с този на картофен 
чипс.

Паниагуа, директор на Музея за насекоми към 
университета на Коста Рика, решава да замени 
животинските протеини в менюто си с щурци, 
мравки, хлебарки, бръмбари преди три години. 
Желанието му е да окуражи и други да сторят съ-
щото.

„Насекомите са вкусни. Можете да седнете 
пред телевизора и да гледате сапунен сериал или 
футболен мач с чиния, пълна с насекоми, и чаша 
сода. Съчетават се добре. Вкусът им е като карто-
фен чипс”, казва биологът, чиято ферма се нами-
ра в Сарчи, на около 50 километра от столицата 
Сан Хосе.

Мишка падна от тавана на Белия дом върху 
слисан репортер и предизвика бъркотия 
и писъци в залата сред журналистите.

Потърпевшият бе Питър Алекзандър - корес-
пондент на телевизия Ен Би Си. По-късно той на-
писа в Туитър: „Има и други новини: мишка падна 
буквално от тавана на нашата зала в Белия дом и 
тупна право в скута ми”.

Малката армия от репортери, продуценти и тв 
оператори, акредитирани към Белия дом, скочи-
ха да залавят малкия гризач, но безуспешно. Той 
успя да се шмугне в някаква кухина.

Изненадващата случка произведе голямо 
оживление в социалните мрежи. Репортерът от 
Ен Би Си Шанън Петипийс написа в Туитър: „Това 
бе най-вълнуващото събитие в залата за брифин-
ги на Белия дом от няколко месеца”.

Биолог възхвалява 
вкуса на насекомите

Мишка падна от тавана на 
Белия дом върху журналист

Б
ългарският актьор Влади-
мир Пенев е имал неприят-
но преживяване в Испания. 
Той бил ограбен, докато 

бил на почивка там в компанията 
на колегите си Юлиан Вергов, За-
хари Бахаров, Евтим Милошев, Те-
одора Духовникова и Марта Вач-
кова.

По време на посещение в град 
Гранада документите и банковите 
карти на актьора са били открад-
нати. За това съобщи самият той в 
социалните мрежи. „Най-хубавата 
екскурзия! Въпреки че в Гранада 
ми откраднаха паспорта, личната 
карта и всички дебитни и кредит-
ни карти!!!!“.

Той добавя, че това не е попре-
чило на доброто настроение на 

групата, и благодари на своите 
приятели, че са успели да му пов-
дигнат духа дори и в този неприя-

тен момент. Голямата група замина 
за Испания на 24 септември, а пър-
вата им спирка беше Малага.

Джъстин Тимбърлейк имаше 
неприятно преживяване по 
време на Седмицата на мода-
та в Париж. Изпълнителят се 

появи на модното шоу на Louis Vuitton 
заедно със съпругата си Джесика Бил, 
но изявата им беше белязана с лек ин-
цидент.

Точно преди да влязат, за да на-
блюдават новите дизайни на марка-
та, двойката беше атакувана от из-
вестния шегаджия Виталий Седук. Той 
се опита да събори Тимбърлейк, хва-
щайки го за глезена. За щастие, изпъл-
нителят не беше повален, а само леко 
озадачен.

Седук се озова сам на земята, кри-
ейки лицето си от папараците. Охра-
ната на събитието веднага се наме-
си и нападателят беше отстранен от 
звездната двойка. Източник споде-
ля пред E!News, че „Джъстин Тимбър-
лейк и Джесика Бил са били стресна-
ти, след като непознат е изскочил и ги 
е нападнал. След като влязоха на съ- битието, Джесика се опитваше да ус- покои Джъстин“.

П
ринц Хари отдаде почит 
на Африка и африканците 
в края на 10-дневната си 
обиколка, като нарече кон-

тинента свой втори дом и обеща да 
прави всичко по силите си, за да по-
добри положението на живеещите 
там хора.

В речта си пред млади предпри-
емачи в Йоханесбург принц Хари 
каза, че се вдъхновява от щедростта 
и издръжливостта на африканците. 
Той призна също, че посещенията 
в Африка, когато е бил малък, са му 
помогнали да преживее трагичната 
смърт на майка си принцеса Даяна.

„Африка ме държеше в прегръдка, 
която никога няма да забравя - каза 
принц Хари. - Винаги чувствам, кога-

то съм на континента, че хората око-
ло мен имат живот, който обогатява и 
се корени в най-обикновените неща 

- връзки, връзки с другите и с приро-
дата”. Той увери, че иска да предаде 
наученото в Африка на сина си.

Ограбиха Владо Пенев 
в Испания

Опитаха да нападнат 
Джъстин Тимбърлейк в Париж

Принц Хари обяви Африка 
за втория си дом
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Световноизвестният чешки певец Карел Гот 
почина на 80-годишна възраст.

„Карел Гот се спомина малко преди полу-
нощ във вторник. Той почина, заобиколен от се-
мейството и близките си”, заяви продуцентката на 
изпълнителя Анета Щолцова.

В последните години популярният изпълнител 
се бореше с онкологични заболявания. По време 
на дългата си творческа кариера Карел Гот запи-
са над две хиляди песни. Само в Чехия са изда-
дени над 200 негови албума, като последният - „Ta 
prava” - е от юни 2018 г. В чужбина са продадени 
над 30 милиона аудионосители с негови записи. 
Най-продаван в кариерата му остава албумът „Ка-
рел Гот”, издаден в СССР с тираж от 4,5 милиона 
копия.

Карел Гот се снима в над 30 художествени фил-
ма, предимно музикални и комедийни, като в 20 
изигра самия себе си.

Айсберг, 15 пъти по-голям от Париж, се е от-
къснал от Антарктика преди няколко дни. 
Явлението е нормално за ледения шелф и 

не се дължи на промените в климата.
Айсбергът D28 се е откъснал от ледения шелф 

Еймъри в източната част на Антарктика на 24 или 
25 септември, показват данните от европейски и 
американски спътници. Той е с дебелина около 
210 м и съдържа 315 милиарда тона лед, установи 
американската глациоложка Хелън Аманда Фри-
кър. Площта му е 1582 кв. км.

Цифрите изглеждат впечатляващи, но образу-
ването на айсберги е част от нормалния цикъл 
на ледените шелфове. Специалисти наблюдават 
този район от 2000 г. Прогнозите бяха голям айс-
берг да се отдели от 2010 г. до 2015 г.

Айсбергите се отделят, защото масата на шел-
фовете непрекъснато се увеличава от падналия 
сняг и ледените реки, които се спускат към край-
брежието.

Почина популярният 
чешки певец Карел Гот

Гигантски айсберг се е 
откъснал от Антарктика

З
латка Райкова и приятелят 
й Благой Георгиев станаха 
горди родители на момчен-
це. Щастливата новина обя-

ви самият футболист в профила си в 
Instagram. На снимката се вижда как 
той държи малкия си наследник, а 
на лицето му грее широка усмивка.

„Благодаря ти @zlatka.raykova за 
това прекрасно създание. Благо-
даря ти, БОЖЕ, че ме дари с НЕГО!“, 
пише щастливият татко. От публи-
кацията става ясно, че момченцето 
ще носи името Благой-младши.

Това е четвърто дете за футболи-
ста. Той има две деца от бившата 
гимнастичка Христина Витанова – 
дъщеря Йоанна на 9 г. и син Давид 
на 5 г., както и още един син Елай 
от бившата си съпруга Есмер Оме-
рова.

Златка и Благой са заедно повече 
от година, като в края на 2018 г. два-
мата обявиха, че са сгодени. През 

юни тази година споделиха с фено-
вете си, че чакат първото си дете.

Р
ики Мартин и съпругът му Дж-
ван Йосеф разширяват семей-
ството си. В събота изпълни-
телят обяви, че двамата чакат 

четвъртото си дете. Мартин полу-
чи награда за заслугите си към ЛГБТ 
общността по време на церемония, 
която се проведе във Вашингтон.

„Семейството ми е тук. Съпругът ми 
Джван и красивите ми близнаци Ва-
лентино и Матео“, започна речта си 
развълнуваният Мартин. Той се обяс-
ни в любов на половинката си, както 
и обсипа със суперлативи децата си. 
„Вие сте моята сила и ме вдъхновява-
те всеки ден“.

Валентино и Матео се появиха на 
бял свят през 2008 година чрез су-
рогатна майка, а Джван и Рики имат 
и дъщеря, която е само на 8 месеца. 
Името й е Лусия, но тя не присъства-
ше на церемонията. Въпреки това, из-
пълнителят не забрави да я включи в 
речта си, като я определи като „свет-

лината на живота ми“.
Накрая на изказването Мартин из-

ненада всички, като заяви, че очаква 
още едно дете.

Б
ританската певица Адел 
има връзка с рапъра Скепта, 
след като се раздели със съ-
пруга си Саймън Конеки.

Двамата имат „специална връзка”, 
защото са съграждани - от Тотнъм. 
Затова приятелите им се надяват не-
щата да се задълбочат. Те прекарват 
все повече време заедно.

Адел обяви през април, че се е 
разделила със Саймън Конеки, кой-
то е бащата на сина й Анджело, след 
тригодишен брак. През септември 
тя подаде документи за развод. 
След това нейни близки казаха, че 
се „чувства свободна и продължава 
живота си”.

След раздялата със Саймън Коне-

ки Адел работи върху нови песни.
Адел издаде дебютния си албум 

„19” през 2008 г. Той зае първо мяс-
то в британската класация. Вторият 

й албум „21” я направи световна ме-
газвезда. Тя не е издавала албум от 
2015 г., когато излезе също много 
успешният „25”.

Златка Райкова роди син 
на Благой Георгиев

Рики Мартин и партньорът 
му чакат четвърто дете

Адел има връзка с рапъра 
Скепта
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П
ариж и Венеция... Люби-
ми места на милиони хора 
от целия свят. През деня те 
гъмжат от хора и преливат 
от шумове. Оживени и цвет-

ни, са запечатани на милиадри кадри, 
които обикалят света. Но как ли изглеж-
дат спокойни и притихнали, спящи?

Френският фотограф 
Тибо Поариер (Thibaud 
Poirier) се наема да изпъл-
ни предизвикателството и 
да запечата с фотоапара-
та си най-тихите часове на 
Венеция и Париж. За да за-
снеме Венеция спокойна, 
той отива в града минала-
та зима, тъй като през сту-
дения сезон няма толкова 
туристи в града, особено 
вечер.

Част от Париж пък за-
снема по време на голяма 
нощна буря, когато пове-
чето хора са се скрили на 
топло. Други от снимките 
му са в бизнес квартала Де-
фанс, където през деня сто-

тици, хиляди забързани за работа хора 
преминават без дори да вдигнат по-
глед към величието, което ги заобика-
ля. Нощем оживлението се успокоява, 
за да отстъпи място на един съвсем друг 
квартал, пише Поариер.

Вижте романтичната красота на праз-
ните Венеция и Париж в галерията.

Когато Париж 
и Венеция спят
�  Нощем 

оживлението 
се успокоява 
и отстъпва 
място на съвсем 
други градове

Снимки: Thibaud PoirierВенеция

Париж

Париж, Дефанс

Париж, Дефанс

Венеция

Венеция
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