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BG VOICE е издание на„BG VOICE” I

Николай Кръстев | Ясен Дараков
Божидар Божков | Галина Петрова|С

Ангел Сапунджиев | Георг
Николова|Бор Дизй

увеличили 
трудно да си 

да, че може би става въпрос 

ишлено забавяне. Това са щати, къде-Я
ya

Никога няма да простим

» на 18 » на 41» на 26 - 27

» на 14 - 15 » на 21

» на 36 - 37

�  Тази болка ще остане за цял живот, споделиха децата на убитите в Чикаго българи

Пловдивски 
ученик в 
топ 5 на 
Масачузетския 
институт

BG професор
от Чикаго 
със значителен 
принос за 
лечението на 
рака на гърдата

Българска 
челистка 
със 7,5 милиона 
гледания в Youtube

Имиграционните 
увеличават 
бюрокрацията за 
издаване на документи

Мито Орозов – 
българинът, 
който впечатли 
Хенри Форд
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Текстовете в BG VOICE се пишат от репортерите и редакторите на вестника, 
като се използват различни български и световни новинарски агенции. Мнени-
ето на редакцията може да не съвпада с това на авторите. Всеки автор носи 
отговорност за съдържанието на материала си. 
Цитирането на BG VOICE е задължително.

“У нас корупцията е смисълът на власт-
та.” Цитатът е от конституционния съдия 
проф. Атанас Семов, който коментира но-
вината, че Европейският съюз може да 
спре мониторинговите доклади над Бъл-
гария, които следят напредъка на страната 
в борбата с корупцията, съдебната рефор-
ма и свободата на словото. Новината идва 
като предизборен подарък на изпроводяк 
от Жан-Клод Юнкер за управляващата пар-
тия ГЕРБ само дни преди местния вот. Оче-
видно е, че cпaceниeтo нa дaвeщитe ce e в 
ръцете нa caмитe дaвeщи ce (по думите на 
председателя на Върховния касационен 
съд Лозан Панов).

Дали този мониторинг наистина ще пад-
не, ще стане ясно скоро. Ясно е, че не ра-
ботеше – от 12 години има някакъв ми-
нимален напредък, но повече на хартия, 
отколкото в реални резултати. Създава-
нето на спецпрокуратурата и съд са в ре-
зултат на тези доклади, но те не работят за 
реална борба с корупцията, а често като 
бухалки срещу политически опоненти и 
техните спонсори. 

ЕС явно ще търси нов механизъм, за да 
контролира върховенството на закона – 
не само в България, но и от другите страни 
членки. При открито нарушение вече няма 
да се пишат доклади, а ще се спират парите 
по еврофондовете. Това би трябвало да е 
мотиватор за управляващите, които са най-
големите печеливши от тях чрез държавни 
поръчки на близки бизнесмени.  

Но Юнкер даде обещание и изглежда 
е готов да го изпълни на всяка цена – до 
края на неговия мандат мониторингът над 
България да падне (остават му още някол-
ко седмици, преди да има повече време да 
се бори с прословутия си ишиас). А какво 
управляващите са дали в замяна, не е ясно 
– защото със сигурност не е напредък в 
борбата с корупцията и върховенството 
на закона. България от години е послушен 
член на Евросъюза във времена на драми 
от страни като Великобритания. България 
е добра външна граница на ЕС – къде с до-
бро, къде с бой и други мерки не допуска 
преминаването на мигранти през страна-

та, които да се насочат към Западна Европа 
(защото дори и бягащите от войни не искат 
да живеят в България). 

Истината е, че този вид мониторинг на-
истина не даде исканите резултати. Ако 
наистина отпадне, дано новата формула с 
директно спиране на еврофондовете – из-
ворът на корупционни схеми в България, 
да даде нужните резултати. Макар че как-
вото можеше, се взе от бюджета на Брюк-
сел и преразпредели – според легендите 
20% за същинските проекти, 80% за близки 
и приятели. Но новината определено е по-
дарък за Борисов преди кметските избори, 
на които ГЕРБ не изглеждат като убедител-
ни първенци.

А само ако бяха заложили на кандидати 
като тази на партията на Веселин Мареш-
ки “Воля” в Момин проход... Ех, каква кам-
пания щеше да бъде. Ако не знаете за кого 
говоря – онази с провокативните снимки и 
клипчета (не, не, не е жената на кандида-
та за кмет на София, друга е). Въобще избо-
рите се превърнаха в тотално порно и това 
вече не е просто метафора.

А аз продължавам да не разбирам как-
ва е тази драма с тези снимки – жена прави 
секс, снима се, а земята е кръгла и се вър-
ти. Всичко е в реда на нещата. Ако не пра-
веше секс, щеше да e вече проблем. А е от-
вратително, че тези снимки и клипчета се 
публикуват от уж “медии” и разпространя-
ват воайорски по социалните мрежи. Ся-
каш никога не сте виждали гола жена, ц**и 
и п**а. Единственият въпрос, който повди-
гат тези снимки, е, дали са правени за удо-
волствие или срещу пари. Защото ако е 
второто – трябва да получи автоматична 
изборна победа – отговаря на всички усло-
вия. Защото у нас корупцията (и политиче-
ският к**лък)  е смисълът на властта. 

Ако имате право да гласувате тази сед-
мица – направете го. Но наистина помис-
лете за кого.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Със и без доклад 
от ЕС, корупцията е 
смисълът на властта
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ООН: Населението на България 
ще се стопи драматично
�  Причината е в ръста на младежите, които търсят възможности в чужбина

О
ОН излезе с драматична 
прогноза за броя на насе-
лението на България. Спо-
ред организацията до 2050 
г. страната ще загуби една 

четвърт от него. Причината е ниска-
та раждаемост и фактът, че повече хора 
емигрират, отколкото остават, преду-
преждава ООН.

Подобна тенденция важи и за остана-
лите страни в Югоизточна Европа.

Резкият спад на населението се очак-
ва заради ръста на младежите, търсещи 
възможности в чужбина, а това заплашва 
способността на страните в региона да 
поддържат жизнени социални услуги, от-
белязва ООН.

Според последните прогнози на све-
товната организация девет от десетте 
най-бързо намаляващи нации в света се 
намират в Източна и Югоизточна Евро-
па, съобщи Алана Армитаж, директор на 
Фонда за населението на ООН за Източна 
Европа и Централна Азия.

„Намаляването на децата и високата 
емиграция означават, че населението на 
страните в Югоизточна Европа се свива и 
застарява и за разлика от Западна Евро-

па, не се очаква имиграцията да запълни 
празнината“, посочи Армитаж.

Между 1995 и 2035 г. процентът на на-
селението на възраст от 65 години наго-
ре

ще се удвои в повечето 
страни

а в някои ще се утрои, сочат прогнозите.
Тъй като страните са изправени пред 

перспективата за намаляване на хората в 
трудоспособна възраст, има притеснения 
за бъдещето на социалните придобивки, 
най-вече на пенсиите, заяви Армитаж.

„Но обещаващ начин за справяне с 
тези тенденции е идентифицирането на 
стратегии, водещи към засилване на чо-
вешкия капитал и по този начин превръ-
щането на настоящите предизвикател-
ства във възможности“, смята тя.

За да постигнат това, правителствата 
трябва да създадат обхватни и основани 
на човешките права политики с по-добри 
детски грижи, по-гъвкаво работно време, 
отпуска за двамата родители и по-добро 
разпределение на бремето между мъже-
те и жените.

Гарантирането на гладък преход от об-

разование към заетост и достъп до при-
лична работа също са важни фактори, га-
рантиращи, че младите хора са надлежно 

платени, така че квалифицираните рабо-
тещи младежи да спрат да емигрират, от-
беляза Армитаж.
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А
нтикорупционната комисия 
(КПКОНПИ) е наложила обез-
печения върху имущество за 
общо 134 млн. лв. на алко-
холния бос Миню Стайков и 

свързани с него девет души. Стайков е 
обвиняем за участие в престъпна група 
за данъчни престъпления. Повече от го-
дина той е в ареста.

В края на август съдът за пореден път 
отказа да промени мярката му за неот-
клонение.

Собственикът на „Винпром Карнобат” 
бе арестуван след акция на спецпрокура-
турата и ГДБОП през миналия септември. 
Тогава разследващите обявиха, че са раз-
били фабрика за нелегални цигари под 
негов контрол. Впоследствие се оказа, че 
производството на контрабандни цигари 
не е криминализирано и Стайков получи 

обвинения за данъчни 
престъпления 

Малко след това, по настояване на 
главния прокурор Сотир Цацаров, екс-

пресно бе приета законова поправка за 
нелегалното производство на цигари.

Месеци по-късно Стайков получи още 
едно обвинение – за

деклариране 
на неверни данни

с цел да се получат пари от еврофондове 
за земеделие. Това обвинение доведе до 
арести и тотална чистка в ръководство-
то на фонд „Земеделие”. В крайна сметка 
бяха повдигнати обвинения на петима 
души.

През пролетта адвокатите на Стайков 
поискаха наблюдаващият делото про-
курор Ангел Кънев да си направи отвод, 
тъй като стана ясно, че той е купувал зе-
меделски земи от фирма, собственост на 
основния конкурент на обвиняемия в 
алкохолния бизнес – „Винпром Пещера”. 
Прокурорът отказа, а ръководството на 
държавното обвинение го защити.

На 28 януари 2019 г. стана ясно, че си-
нът на Миню Стайков - Стайко Стайков, е 
бил отвлечен и пребит.

След разпита си по разследването сре-
щу Миню Стайков от 9 май в Спецпроку-
ратурата досегашният министър на зе-
меделието Румен Порожанов, като бивш 

шеф на ДФ „Земеделие”, заяви, че е готов 
да подаде оставка. На 14 май 2019 г. По-
рожанов подаде оставка и тя бе приета 
от премиера Борисов.

Запорираха 134 млн. лв. на 
Миню Стайков и негови хора
�  Обезпечението бе наложено 

от антикорупционната комисия
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С
офия се издигна до 19-то 
място по поскъпване на жи-
лищата в световна класация 
за имотните пазари.

Само за няколко месеца 
българската столица се изкачи нагоре 
по най-бърз ръст на цените на жили-
щата. Имотите в София са поскъпнали 
с 9.6% през второто тримесечие на тази 
година в сравнение със същия период 
на миналата и това поставя града на 19-
то място сред 150 други. Данните са на 
консултантската компания Knight Frank, 
която следи имотните пазари в свето-
вен мащаб.

За сравнение, през първото триме-
сечие на годината столицата е заемала 
34-то място в същата класация, пише 
„Сега“. В подредбата на Knight Frank Со-
фия е поставена в компанията на градо-
ве като френския Лион (20-то място) и 
холандския Утрехт (18-то място). Далеч 
след София по поскъпване на жилища-
та се нареждат големи европейски гра-
дове като Барселона, Мадрид, Париж, 
Франкфурт, Цюрих, Хамбург, Венеция 
и други. Средният ръст на жилищата 
на всички градове в класацията е 3.5% 

през второто тримесечие на годината.
В 80% от включените в анализа гра-

дове

цените вървят нагоре
но все пак има и такива, в които се бе-
лежи спад. Най-бързо расте жилищният 
пазар в китайския град Сиан. Там цените 
на имотите са се увеличили с малко над 

25%. На второ място е Будапеща (24.2%). 
Челната петица се допълва от градовете 
Ахмедабад и Хайдерабад в Индия, как-
то и Ухан в Китай. На другия полюс пък 
е Сидни, където има спад от почти де-
сет на сто. Дубай и Мелбърн са също със 
спад от над 9% за второто тримесечие 
на годината.

Сред българските съседни столици 

също има раздвижване на имотния па-
зар. В Атина например поскъпването 
на жилищата е с над 11%, което я поста-
вя на десето място. В Скопие цените са 
се повишили с над 5%. В Букурещ про-
мяната е незначителна - с ръст от само 
2% за периода столицата на Румъния се 
класира 97-а. А в Анкара дори е регис-
триран спад от 0.7%, което отрежда на 
турската столица 126-а позиция в кла-
сацията.

От скорошни данни на строителни 
предприемачи стана ясно, че имотите 
в София са поскъпнали с 5% на годиш-
на база. Такива бяха и първоначалните 
прогнози от началото на годината. По-
купките с цел инвестиция доминират в 
столицата, като е доста засилен интере-
сът към нови жилища. Друга тенденция 
е активното нарастване на купувачи - 
наши сънародници, живеещи в чужби-
на (най-вече в Англия и Германия). Те 
купуват по 2-3 жилища у нас, несигурни 
заради предстоящия Брекзит. Засилва 
се и активността на българи от по-мал-
ките градове на страната, които също 
купуват апартаменти в София с цел ин-
вестиция. 

София – 19-та в света по 
поскъпване на жилищата
�  Само за няколко месеца българската столица се е качила с 15 места напред
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Проститутките в Лондон – 
80% българки и румънки
�  Британски съд осъди жена от България на 11 г. затвор за трафик на сексробини

80
% от проститутките в 
Лондон са българки 
и румънки. Това со-
чат данните на лон-
донската полиция, 

цитирани дни след като трима българ-
ски сутеньори бяха осъдени на затвор 
от британски съд.

34-годишната Елеонора Василева оти-
ва зад решетките за 11 г., 31-годишният 
Илия Михайлов – за 10 г., и 34-годишни-
ят Мариян Василев – за 3 г.

Според прокуратурата те са примам-
вали жени от България 

с лъжливи обещания 
за работа 

След това обаче ги принуждавали да 
проституират в бардаци в Лондон, като 
са ги заплашвали с насилие, ако не го 
правят.

Най-малко шест жени са били докара-
ни във Великобритания по този начин, 
като всяка трябвало да плати по 200 па-
унда за “услугата”. Елеонора отговаряла 
за вербуването на жените, транспорти-
рането им до Англия, наемането на имо-
ти за тяхната работа и рекламирането 

на предлаганите сексуслуги. Илия и Ма-
риян се грижели за сплашването, нала-
гането на глоби и осигуряването на ко-
каин, който проститутките трябвало да 
предлагат на клиентите си.

Тримата са прибирали 50% от прихо-
дите на момичетата. С останалите пари 
младите жени трябвало да плащат за 
стаите, в които ги държат, да си купуват 
презервативи и лубриканти пак от свод-
ниците, и то на цени до пет пъти по-ви-
соки от пазарните. Освен това им на-

лагали и глоби, ако откажат услуга на 
клиент или се появят в неподходящо об-
лекло.

Пред съда старши прокурор Дамарис 
Лакин каза, че Василева безпощадно е 
експлоатирала българките с помощта на 
Василев и Михайлов, пише „24 часа“. По 
думите му те ги държали под строг кон-
трол и рядко са им позволявали да на-
пускат имотите. Посещавали ги два-три 
пъти седмично, за да си вземат парите и 
за разлика от тях, живеели в лукс, разпо-

лагали с много средства и карали пор-
ше.

Разследването започнало през февру-
ари миналата година по сигнал на бъл-
гарските власти, че представители на 
организираната престъпност експло-
атират българи в Лондон. 

С помощта на Европол
се стигнало до тримата

Пръв бил арестуван Михайлов на 5 
март тази година, след това и Василе-
ва, която живее с него. Мариян Василев 
бил задържан в бардак в Североизточен 
Лондон по-късно същия ден.

Тримата отрекли да са извършва-
ли трафик на хора с цел сексуална екс-
плоатация, но разследващите намери-
ли достатъчно доказателства за тяхната 
дейност като пари, наркотици и заше-
метяващ пистолет. Много помогнала и 
смелостта на пострадали жени да сви-
детелстват срещу тримата, тъй като те 
системно ги заплашвали, че ако спрат 
да работят и се върнат в България, ще 
пострадат семействата им. По думите 
на детектив Том Джаксън действията на 
групата били ужасяващи.

Осъдените българи
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С
игурни балотажи и сигурни 
победители, но и малки раз-
лики между кандидатите в 
противоречащи си социо-
логически прогнози чертаят 

картината на предизборната кампания 
за местните избори в България дни пре-
ди първия тур в неделя.

Една от най-интересните битки се оч-
ертава да е в София, където всички про-
учвания са категорични, че ще има ба-
лотаж. Но за това кой ще е победителят 
на първи тур, има различни данни, а кой 
ще стане следващ кмет пък, все още ни-
кой не се наема да прогнозира със си-
гурност.

Една от социологическите агенции, 
„Маркет линкс”, отчете в понеделник 
36% подкрепа за Мая Манолова срещу 
32% за настоящия столичен кмет Йор-
данка Фандъкова, 17% пък ще гласуват 
за Борислав Игнатов, който според да-
нните е с възходящ тренд.

Според „Сова Харис” обаче картината 
е точно обратната: Фандъкова получава 
31.2%; Манолова – 24.7%.

„Маркет линкс” в изследване, прове-
дено по поръчка на сайта „Офнюз”, ана-
лизира, че оспорваната надпревара в 
София води и до значително

повишаване на 
избирателната активност

Според агенцията общо 54% от има-
щите право на глас са твърдо решени 

да гласуват. Преди четири години актив-
ността беше много по-ниска - 41%.

Другият ефект от равностойната пре-
дизборна битка е мобилизацията „до 
краен предел” на партийните ядра, осо-
бено на водещите формации.

„Партийните ядра са тези, които очак-
ват по-силна и политизирана кампания, 
докато всички останали предпочитат 
цивилизован диалог, умерен тон и по-
силен фокус върху конкретните теми за 
по-доброто качество на живот в града”, 
анализират още социолозите от „Мар-
кет линкс”.

На този етап изглежда, че Мая Мано-
лова е с най-разнообразна подкрепа. 
Това може да бъде разглеждано и като 
нейно предимство, но и като потенциа-
лен риск, ако не успее да мобилизира 
симпатизантите си, допълва агенцията.

Йорданка Фандъкова черпи ресурс 
от твърдия електорат на ГЕРБ, въпреки 
че 10% от тях казват, че ще гласуват за 
Манолова. Фандъкова е харесвана и от 
поддръжниците на ВМРО, посочват со-
циолозите от „Маркет линкс”.

С напредването на кампанията, Бо-
рислав Игнатов постига по-широка 
разпознаваемост и се доближава до 
резултата на общинската листа на „Де-
мократична България”. Архитектът има 
подкрепата на 17% от столичани, а об-
щинската листа на коалицията събира 
19%.

„Демократична България” трябва да 
се опита

да привлече всичките си 
симпатизанти

защото някои от тях декларират подкре-

па към други кметски кандидатури, от-
белязва агенцията.

Най-големият проблем за консолиди-
ране на подкрепата за „Демократична 
България” е кандидат-кметът от „Спаси 
София” Борис Бонев (5%), който към мо-
мента се класира четвърти, преди кан-
дидата на ВМРО Ангел Джамбазки - 3%.

Битката за общинския съвет също 
е много оспорвана, сочат данните на 
„Маркет линкс”. Води ГЕРБ с 33%, след-
ва БСП с 23%, „Демократична България” 
има 19%, а ВМРО - 4%.

Социологическото изследване е про-
ведено в периода 15-20 октомври 2019 г. 
сред 868 пълнолетни граждани. Използ-
вана е извадка чрез квотна матрица по 
пол и възраст. Информацията е събрана 
чрез пряко-лично интервю и онлайн ан-
кета.

BG VOICE
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�  Надпреварата между Манолова и Фандъкова 
за София се очертава сред най-оспорваните

Борислав ИгнатовМая МаноловаЙорданка Фандъкова

Преди първия тур: 
Сигурни балотажи и 
сигурни победители

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА
vera@bg-voice.com
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„Сова Харис”: 6 пункта 
преднина за Фандъкова

Според проучване на „Сова Харис”, 
поръчано от вестник „Труд”, резултатите 
преди първия тур изглеждат така: Йор-
данка Фандъкова – 31.2%, Манолова – 
24.7%; Борислав Игнатов – 7.06% под-
крепа.

Проучването е направено между 9 и 
16 октомври сред 1000 български граж-
дани по метода на стандартизираното 
интервю в дома на респондента.

„Медиана”: Лека преднина 
за Фандъкова

Според „Медиана” Йорданка Фандъ-
кова има най-голяма подкрепа преди 
първия тур - 27.8%, а втора е Мая Ма-
нолова - 24.3%. Трети е кандидатът на 
„Демократична България” Борислав Иг-
натов - 9.4%, а четвърти Ангел Джамба-
зки - 5.1%. Агенцията посочва, че тази 
подкрепа е измежду всички граждани 
на София с право на глас, а не само тези, 
които са решили да гласуват.

Любопитното е, че лидерът на „Ата-
ка” Волен Сидеров излиза с 4.3% в про-
учването на „Медиана”, докато „Маркет 
линкс” дава не повече от 1% на „Атака”. 
Има и друга драстична разлика. Борис 
Бонев от „Спаси София” има само 1.5% 
в изследването на „Медиана”, което го 
праща зад Джамбазки, Сидеров и дори 
Георги Кадиев.

Много големи разлики има и в полу-
чените резултати за общинския съвет. 
ГЕРБ води с 25.8%, следва БСП с 20.3%, а 
на далечното трето място е коалицията 
„Демократична България” с 9.6%. След-
ват ВМРО (5.2%) и „Атака” (3.5%).

Сигурен успех на досегашния гра-
доначалник на Бургас, нов ман-
дат и за кмета на Кърджали, как-

то и много балотажи в малки и големи 
градове, прогнозират социологиче-
ските проучвания.

Сигурен балотаж в Русе предвиж-
дат данните на „Барометър България”. 
В крайдунавския град се очертава ос-
порвана битка на първи тур между 
интересни съперници. Към момен-
та кандидатът на ВМРО Галин Григо-
ров има преднина с 24,5%, следван 
от Пенчо Милков, с подкрепа на БСП 

- с 21,5%. Диана Иванова от ГЕРБ за-
сега може да разчита на гласовете на 
19% от избирателите. Далеч по-назад 
- с 3,1%, остава Елеонора Николова 
от местната коалиция Съюз на демо-
кратичните сили. Интересно е да се 
отбележи, че за първите трима това е 
първо участие в надпреварата за гра-
доначалник.

Русе обаче е градът с един от най-
високите проценти колебаещи се от 
изследваните градове - близо една 
пета от анкетираните, като именно 
този „несигурен” вот ще реши край-

ния резултат, така че още нищо там 
не е решено.

Във Велико Търново резултатите от 
проучването в началото на кампани-
ята също показват, че е вероятен ба-
лотаж, но колебаещите се биха могли 
да наклонят везните в полза на досе-
гашния кмет и той да бъде преизбран 
още на първи тур.

Към момента Даниел Панов от ГЕРБ 
има твърдата подкрепа на 48,4% от 
съгражданите си. За Весела Лечева, 
чиято кандидатура е издигната от ле-
вицата, биха гласували 15,3%. Канди-
датът на ВМРО Милен Михов е под-
крепен от 9,7% от анкетираните.

За разлика от столицата, Русе и Ве-
лико Търново, в Бургас изборите ще 
приключат още на първи тур, като на-
стоящият кмет Димитър Николов има 
сериозната подкрепа на 74,6% от съ-
гражданите си. На доста голяма раз-
лика зад него остават кандидатът на 
БСП Николай Тишев - с 6,4%, и пред-
ставителят на НФСБ - Бойко Мираз-
чийски, с 3,5%.

Вероятен успех още на първи тур 
очаква и досегашният кмет на Кър-
джали Хасан Азис от ДПС. Според 
социологическите прогнози за него 
биха гласували 51% от избиратели-
те, а за основния му опонент Никола 
Чанев от ГЕРБ – 20 на сто. Кандидатът 
на БСП Милко Багдасаров остава тре-
ти с 12%.

„Барометър България” изкара пър-
ви прогнозни резултати за оспорван 
балотаж в малката община Пещера 
ГЕРБ - ВМРО. Досегашният кмет съби-
ра 35,3% от гласовете на анкетирани-
те, а кандидатът на коалиция ВМРО-
БНД има 30,9% подкрепа.

Бургас и Кърджали избират 
кметове на първи тур

Димитър Николов
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Борисов и новият US посланик 
обсъдиха отношенията

Премиерът Бойко Борисов се 
срещна с новия посланик на САЩ 
Херо Мустафа в кабинета си в Ми-

нистерски съвет. Двамата обсъдиха над-
граждането на стратегическото парт-
ньорство между двете държави, като 
основни теми в разговора им бяха енер-
гийната сигурност, развитието на ви-
соките технологии, образованието, на-
уката и културата, както и обменът на 
студенти, съобщава правителствена-
та пресслужба. Оттам допълниха, че Борисов е акцентирал на доброто взаимо-
действие между България и САЩ в областта на сигурността и отбраната.

Еврокомисията отменя 
мониторинга на България

Eвропейската комисия препоръчва 
мониторингът за България да от-
падне. Това стана ясно във вторник 

след обявяването на последния доклад 
за страната ни в Страсбург. Механизмът 
за наблюдение на Румъния обаче оста-
ва.

Сега краят на мониторинга трябва да 
бъде одобрен и от Европейския съвет.

Преди да вземе официално решение за прекратяване на механизма, Комиси-
ята ще представи отчети на Европейския съвет и Европарламента и ще изчака 
техните бележки.

Телевизията на Слави Трифонов 
стартира през ноември
Телевизията на Слави Трифонов „Се-

дем – осми” ще започне излъчване 
на 4 ноември от 19 часа. Това съоб-

щи Трифонов в интервю, излъчено във 
Фейсбук страницата му.

В началото програмата ще бъде 5-ча-
сова, като за момента не се предвиждат 
новини и спортни емисии. Разпростра-
нението ще бъде по кабел и сателит.

„Вечерното шоу на Слави Трифонов“ 
ще се казва авторското предаване на шоумена, което ще се излъчва в 22 часа.

ЦИК разреши ареста 
на кмета на Несебър

ЦИК даде разрешение петима души, 
сред които и кметът на Несебър, 
да бъдат задържани и обвинени.

Решението е по искане на главния 
прокурор Сотир Цацаров.

В събота на територията на цялата об-
щина се проведе акция на Специализи-
раната прокуратура, ГДБОП и Антико-
рупционната комисия за купуване на 

гласове. Обиски имаше в дома на кмета и магазина за диаманти на съпругата му. 
Причини за арестите не бяха съобщени.

5-има загинаха в тежка 
катастрофа до Казанлък
Петима души загинаха при тежка ка-

тастрофа на пътя София - Варна, в 
участъка между Омуртаг и с. Анто-

ново.
Сред жертвите има и две деца - моми-

ченце на около 3 и момче на около 10 го-
дини. Трагедията се е разиграла след челен 
сблъсък между два леки автомобила. Дви-
жението в участъка бе временно ограни-
чено, а трафикът се отклоняваше през обходен маршрут.

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.
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„Събирам монети от много 
малък. Тогава си ги слагах 
в касичка, но вместо да си 
купувам с тях нещо, си ги 
пазех и си ги подреждах 

често. После започнах да се интересу-
вам от нумизматика сериозно и да съ-
бирам редки монети“, каза Костадин Ве-
зьов на представянето на колекцията 
си в събота в „Ново Българско училище 
в Нейпървил“, едно от западните пред-
градия на Чикаго. Публиката се включи 
с много интересни въпроси, на които Ве-
зьов отговори с ентусиазъм и увлекате-
лен разказ. Верен негов помощник беше 
малкият му син Крис.

В изложбените витрини гостите на съ-
битието видяха разменни и юбилейни 
монети от 1879 г. до наши дни. Сред тях 
беше и

първата монета, 
на която пише „България“

„След Освобождението в България цир-
кулират различни парични средства – 
руски, сръбски. Тогава левът и стотин-
ката още не са били обособени, макар 
че БНБ е създадена през януари 1879 г.“, 
посочи Везьов. „За да се разплаща с да-
нъчни служби или да плаща на войска-
та, България използва френската парич-
на система (франковете). Оттогава е и 
монетата с надпис „България“. След това 
първите български монети от 1881 г. за-
почват да се правят в Бирмингам, Ан-
глия. По-късно излизат и първите наши 
сребърни монети, които пък са сечени 
в Русия. Изобщо българските монети 
са правени в доста държави с различни 
материали. По времето на Втората све-
товна война, когато среброто и другите 
метали са по-скъпи, българските моне-
ти са правени от алуминий или специал-
на сплав. 100-те лева от 1930 година са 

правени от сребро, а през 40-ата година 
същата столевка е правена от по-евтин 
материал“, допълни нумизматът.

Везьов не е успял да събере само 7 
монети. Една от тях е монетата от 2 лева 
от 1916 г. с лика на цар Фердинанд и 
надпис по ръба „Боже, пази България. 
Тя струва около 50 хиляди долара. „През 
1916 г. България пуска в обращение 50 
стотинки, 1 лев и 2 лева. Тогава по някол-
ко причини монетите се изтеглят, прето-
пяват се, въпреки че финансовото със-
тояние на страната не е толкова добро. 
После се правят 100-те лева от 1930 го-
дина. Двата лева от този период са

най-ценните 
български монети

и освен че са скъпи, са и много трудни 
за намиране“, разкри българинът. Дру-
ги монети, които липсват в колекцията 
му, са 100 лева от 1974-а и 100 лева от 
1912-а.

Освен български монети Везьов съ-
бира и американски еднодоларови мо-
нети. Събрал е такива от 1794-а до наши 
дни. Занимава се и с бонистика – съби-
ране на банкноти - и има и левове, и 
долари. И монетите, и банкнотите из-
праща за сертифициране в компанията 
NGC. Сертифицирането отнема месец, 
но се налага, за да е сигурно, че парич-
ният знак е истински. „Докато влезем в 
еврозоната, ще продължавам да съби-

рам всяка монета, която е 
на пазара и която се появи. 
Когато се въведе еврото, 
ще събирам евро“, шегува 
се той. Добавя, че най-мно-
го български юбилейни мо-
нети има по повод 1300 го-
дини България. „Тъй като 
всяко евро от различните 
страни ще е уникално, Бъл-
гария вече има свой проек-
тодизайн на евро. Аз разпо-
лагам с такава монета, но 
когато я изпратих за серти-
фициране, ми отказаха да 
го направят, защото още не 
е въведено това парично 
средство. Повечето прото-
типи са посветени на раз-
лични спортове, например 
вдигане на тежести“, обясни експертът, 
който е издал и няколко каталога с бъл-
гарски и американски монети.

„Българските монети - това са наша-
та история“, каза колекционерът, обръ-
щайки се към децата в залата. „Има мо-
нети,

сечени за известни 
личности като Ботев 
и Левски

монети за различни поводи като 100-го-
дишна сесия на ЮНЕСКО, 1300 години 
България“, добави също той. В края на 

презентацията Везьов подари на всички 
деца в залата по една монета за спомен.

Най-трудно е било на Везьов да се сдо-
бие с монета 10 лева от 1943 година с об-
раза на хан Крум. С нея се е сдобил през 
последния месец. Намерил я е по интер-
нет. Повечето други монети също е купил 
по мрежата или чрез търгове.

На изложбата присъства и генерални-
ят консул на България за Чикаго Иван 
Анчев, който подчерта, че хора като Ве-
зьов са истинско богатство за българска-
та общност в Америка и за българската 
държава. Той също така връчи дипломи-

те за двуезичие на две 
от ученичките на „Ново 
Българско училище в 
Нейпървил“ – Янита Цо-
кова и Джесика Живко-
ва. Трето момиче от 
школото също е издър-
жало изпита за владее-
не на български език.

Поздрав към всички 
в залата отправиха на-
родната певица Стойка 
Нейчева и пианистка-
та Мария Калоферова. 
Празникът завърши с 
вкусна почерпка.

Българин от Чикаго 
показа колекцията си от 
сертифицирани BG монети

�  Костадин Везьов е събрал монети от 1879 г. до наши дни

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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В 
Световния месец за борба с 
рака на гърдата обръщаме по-
глед към изключителните по-
стижения в лечението на тази 
болест на един българин от 

Чикаго, проф. Константин Христов Цел-
ков, който преди няколко дни навърши 
80 години. Миналата година той издаде 
на български език книгата „Рак на гър-
дата и борбата с него в XXI век. Една от 
осем“. Отзивите за книгата в България са 
блестящи и тя вече е изчерпана.

Всяка година в световен мащаб с рак 
на гърдата са диагностицирани 1,5 млн. 
жени, като 1 от 8 жени заболяват от този 
вид рак. Това е най-разпространеният 
вид рак сред жените. Проф. Христов ра-
боти за предпазването от рака и за не-
говото лечение повече от 50 години, от 
които 23 в България, 3 в Германия и 30 в 
САЩ. Бил е част от екипите на най-прес-
тижните университети в Щатите, има 15 
книги или глави от книги, 9 от които на 
английски и немски и 6 на български. 
През последните 10 години в екип с дру-
ги учени създава

ново лекарство за лечение 
на рака

Специалист е в експерименталната те-
рапия на рака, за откриване на нови ту-
морни маркери с оглед провеждане на 

таргетна терапия и за използване на пре-
дклинични модели за тестиране на нови 
противотуморни агенти. И макар да е на 
80 години и пенсионер от 5 години, про-
дължава да взима активно участие в из-
следвания в областта на раковите забо-
лявания. Консултант е към департамента 
по хирургия на Илинойския университет 
и към Онкологичния център. „Там имам 
малка лаборатория и офис и ходя вед-
нъж или два пъти седмично, тъй като в 
сътрудничество с колега от Япония полу-
чихме два нови гранта за общо 2 мили-
она долара, продължаващи до 2022 го-
дина“, разкрива професорът. „Единият е 
за търсене на „сателитни” ракови клетки 

в гърдата, след като се премахне първич-
ният тумор. Понякога в гърдата остават 
ракови клетки извън тумора и се нала-
га тя да бъде облъчвана, особено ако ту-
морът е по-голям и има микрометаста-
зи в лимфните възли. Нови изследвания 
обаче показват, че при 40-50% от жени-
те това облъчване е излишно. С помощта 
на създаден в лабораторията препарат, 
който избирателно прониква в туморни-
те клетки и който маркираме с флуорис-
центна субстанция, търсим след опера-
цията флуоресциращи туморни клетки. 
Вторият грант е за проучване на метаста-
зи от рак на млечната жлеза в мозъка. За 
целта използваме експериментален мо-

дел на метастази от рак на гърдата в мо-
зъка и следим по флуоресценцията дали 
лечението е ефикасно или не, като отчи-
таме размера на метастазата и степента 
на флуоресцензия“, добавя той.

Проф. Христов

завършва медицина 
в България през 1963 г.

Две години е участъков лекар във ви-
динските села, след което отива в Нацио-
налния център по онкология в София, 
квартал „Дървеница“. През 1971 г. за-
щитава кандидатска дисертация, а през 
1982-а и докторска дисертация. Казва, 
че още като студент се интересувал от 
изследвания в областта на рака и неща, 
които практикуващите лекари не правят.

Затова и класическите дисциплини 
като вътрешни болести, хирургия, гине-
кология не му изглеждали достатъчно 
атрактивни. През 1971 г. печели стипен-
дия от Европейската агенция за борба 
с рака в Лион, а година по-късно и Хум-
болдтова стипендия и 3 години работи в 
онкологични лаборатории към Универ-
ситета във Фрайбург и към раковия цен-
тър в Хайделберг, Германия. Връща се в 

Български професор от Чикаго: 
Не подценявайте самопрегледа 
за рак на гърдата

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Проф. Христов с колеги в лабораторията в Чикаго

�  Проф. Константин Христов от Илинойския университет 
има значителен принос за лечението на болестта



България и продължава работата си към 
Онкологичния центъра в София, къде-
то работи 20 години, създава лаборато-
рия и помага на 6 млади изследователи 
да защитят кандидатска дисертация и из-
раснат в научната си кариера.

Идва в Америка преди 
30 години

със стипендия на Международната аген-
ция за борба в Женева. С нея получава 
възможност да прави проучвания върху 
рака на гърдата в Калифорнийския уни-
верситет в Сан Франциско. От 72 канди-
дати от цял свят той е един от 12-те, които 
печелят престижната стипендия. Оста-
ва там година и половина, след което се 
премества в Бъркли в лаборатория за 
ракови изследвания. „Там шеф ми беше 
професор Джеймс Алисън, който ми-
налата година получи Нобелова награ-
да по медицина за откритието си на чек 
пойнт протеините по повърхността на Т-
лимфоцитите. Аз по това време работех 
по друг проект, свързан с хормонална-
та регулация на рака на гърдата, и даже 
доведох аспиранта си от София да ми по-
мага“, спомня си българинът. През 1994 г. 
той се явява на конкурс в раковия център 
на Илинойския университет в Чикаго, пе-
чели го и се премества със семейството 
си в Чикаго, където се пенсионира. Д-р 
Христов казва, че оставането му в Щати-
те е било голямо предизвикателство, тъй 
като е трябвало да остави лаборатория-
та си в България. Освен това идва в САЩ 
на 50-годишна възраст, а е изключително 
трудно на тази възраст да се започне от-
начало.

“Имал съм удоволствието и щастие-
то да работя в едни от най-престижни-
те университети в Щатите и в света и да 
се срещна с трима Нобелови лауреати: 

Харолд Зурхаузен в Хайделберг, който 
откри човешкия папилома вирус /НРV/, 
Майкъл Бишъп и Харолд Вермес в Сан 
Франциско, за откриване на онкогените, 
както и Джеймс Алисън в Бъркли. Труд-
ностите идваха много пъти от необходи-
мостта да се печелят грантове, което не е 
лесно, тъй като през последните години 
само около 15-20% от кандидатите полу-
чават одобрение“, допълва той.

След близо 10-годишна работа д-р 
Христов, заедно с колеги от Илинойския 
университет,

открива нов 
противотуморен 
агент – р28

който при някои болни се оказа ефика-
сен. В клиничното изследване са били 
включени 15 болни от различни форми 
на рак. Всички са имали тумори в напред-
нал стадий на заболяването. Три години 
след експерименталната терапия резул-
татите са категорични: един е в ремисия, 
трима са живи, а при други трима тумо-
рът е намалял. Всички фази от проучва-
нето на медикамента още не са завърши-
ли.

„Българките имат почти същата често-
та на заболяване от рак на гърдата, както 
и жените в европейските страни”, заявя-
ва д-р Христов. „Жалкото е, че в България 
този тип рак се открива много по-късно, 
защото българките не се изследват. Със 
забавената диагностика се стига до заба-
вено лечение, късни операции и висока 
смъртност. Смъртността от рак на гърда-
та за България е по-висока, отколкото в 
развитите европейски страни“, посочва 
още видният учен.

Неговата книга „Рак на гърдата и бор-
бата с него в XXI век. Една от осем“ е на-
писана под мотото „101 въпроса, кои-

то жените задават“. В нея проф. Христов 
разглежда рака на гърдата в по-популя-
рен аспект, като се надява данните да по-
могнат на много жени да се предпазят 
от този бич на новото време. Посочва и 
защо

ракът на гърдата 
е уникален

Той метастазира по уникален начин, 
като използва предимно лимфната сис-
тема на гърдата. Метастазите се откри-
ват най-често в костите, а също и в белия 
дроб, черния дроб, мозъка. Там тумор-
ните клетки могат да останат в спящо 
състояние (като дорманси) 5-10 и дори 
20 години. След това, без видими при-

чини, могат да се се активират и да за-
почнат да се делят. Това продължително 
състояние на дорманси почти не се сре-
ща при другите тумори.

Според българския изследовател фак-
торите, които могат да причинят рак на 
гърдата, са в три групи - фактори извън 
организма (канцерогените, радиацията, 
вирусите), ендогенни фактори, свързани 
най-вече с повишаване концентрацията 
на естрогена в кръвта през различните 
етапи от живота на жената (това стиму-
лира делението на нормалните клетки, 
които могат да натрупат генетични мута-
ции, водещи до рак), и трета група фак-
тори, произтичащи от вродените дефе-
кти в ДНК.

Проф. Христов препоръчва на жените 
сами да изследват двете си гърди всеки 
месец, започвайки от 30-годишна въз-
раст, за да са сигурни, че няма уплътнени 
участъци. „Ракът на гърдата обикновено 
се развива в едната гърда, така че дру-
гата гърда може да служи за контрола“, 
казва той. Ако има забелязана промяна, 
трябва да се направи консултация с он-
колог. След 45-годишна възраст жени-
те трябва да си правят профилактична-
та мамография всяка година. Всяка жена 
трябва да си изследва гърдите и след 
раждане, желателно е също така да кър-
ми. В повечето случаи появата на рака 
на гърдата се предшества от добре обо-
собени предтуморни промени в гърда-
та, които ако се лекуват успешно, водят 
до над 90% предпазване от последващо 
развитие на рак, се казва още в книгата. В 
България няма подобна книга, повечето 
от трудовете са за специалисти, изтъква 
проф. Христов.
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С български студенти

Проф. Христов със семейството си на Мачу Пикчу
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US ТЕЛЕГРАФ
Сирийци замеряха с храна 
изтеглящата се US армия

Американската армия се изтегли от 
Сирия по особен начин. Конвой 
с военна техника в североизточ-

ната част на страната бе замерян с пло-
дове и обсипван с обиди, докато преми-
наваше през град Камишли по пътя към 
Ирак, пише „Гардиън”.

Според BBC по превозните средства 
са мятани и картофи. Конвоят с над 100 
единици се изтегля след решение на американския президент Доналд Тръмп, 
чийто ход отвори пътя за турска военна операция в Сирия.

Тръмп: Може да се наложи 
да влезем във войни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп 
предложи объркващо описание 
на своите външнополитически 

приоритети като главнокомандващ - на-
стоявайки, че работи за прибирането у 
дома на американските войници, но и 
предупреждавайки, че САЩ може скоро 
да влезе в нови военни конфликти, пише 
„Политико“. „Опитвам се да се измъкна от 

войните. Но може също да се наложи да влезем и във войни. Нали? Може да се 
наложи да влезем във войни“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом.

Моника Люински продуцира 
филма „15 минути срам“
Моника Люински и Макс Джоузеф 

ще бъдат продуценти на докумен-
талния филм „15 минути срам“ по 

HBO. Лентата разказва за хора, преживе-
ли публично унижение.

Самата Моника се оказа в подобна ситу-
ация през 1998 г., когато попадна в центъ-
ра на скандал поради сексуален контакт 
с американския президент Бил Клинтън. 
„Люински, като социална активистка в 
борбата срещу тормоза, с безспорен авторитет, е отличен партньор за този про-
ект“, казва Сара Обри от HBO.

Бившият президент 
Джими Картър счупи таза си

Бившият президент Джими Картър 
е настанен в болницата, след като 
падна и счупи таза си в понеделник 

вечерта в дома си в Плейнс, Джорджия.
Говорителят на Картър Дийн Кон-

джилео определи фрактурата като не-
значителна. В изявлението й се казва, че 
95-годишният бивш държавен глава е в 
добро настроение и очаква с нетърпение 
да се възстанови у дома. Това е третият 

път, в който Картър претърпява инцидент през последните месеци.

Торнадо остави 150 000 души 
без ток в Далас
150 хиляди души в Далас ос-

танаха без електричество, 
след като торнадо порази 

града в неделя вечерта. Започнала е спа-
сителна операция в засегнатите райони. 
Местните власти призоваха жителите да 
не се доближават до скъсани електро-
проводи, тъй като по тях все още може да 
протича ток.

Кметът на Далас Ерик Джонсън заяви, че в града се подготвя отварянето на 
Bachman Recreation Center за хората, останали без дом след преминаването на 
стихията.
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Ш
ефът на имиграцион-
ната служба USCIS Кен 
Кучинели се хвали, че 
администрацията на 
Тръмп е увеличила бю-

рокрацията и така е направила по-труд-
но получаването на различни услуги за 
имигрантите.

От 2017 г. политиките на админи-
страцията на Тръмп се фокусират вър-
ху ограничаването на одобренията 
за визи и зелени карти на имигранти, 
включително учени и инженери. Отка-
заните H-1B петиции са се увеличили 
значително - от 6% през 2015 г.на 32% 
през първото тримесечие на 2019 г. спо-
ред Националната фондация за анализ 
на американската политика.

Забавяния се получават и заради уве-
личения брой на исканията за допъл-
нителни доказателства (RFE - Request 
for Evidence), които пък достигнаха 60% 
през първото тримесечие на 2019 г. 
Процентът на приключените H-1B дела 
с искане за доказателства се е удвоил за 
периода 2016-2019 г. 

Кен Кучинели, който е временно из-
пълняващ длъжността директор на 
Агенцията за гражданство и имиграция 
описва положително въведената бюро-
крация пред бизнесите и

изпълнението на 
поставената мисия 
за ограничаване 
на имиграцията

„В съответствие с призива на прези-
дента Тръмп за засилено проверяване, 
USCIS играе ключова роля за защитата 
на имиграционната система на нашата 
страна и гарантира, че само тези, кои-

то отговарят на условията, ще получа-
ват документи“, се казва ощe в съобще-
нието. 

„Всички служители на USCIS са насо-
чили своите усилия за

откриване и възпиране на 
имиграционните измами,

използвайки различни процеси за про-
верка, за да потвърди идентичността на 
кандидата и дали да получи одобрение. 

Агенцията също така извършва посеще-
ния на място, интервюира кандидати и 
иска допълнителни доказателства, ако 
се налага”, се казва още в комюникето.

Много компании прибягват до съдеб-
ни дела във федерални съдилища сре-
щу USCIS, за да получат одобрения за 
служители, които са определили като 
ценни, което ги вкарва в излишни раз-
ходи.

Брита Гленън, асистент в бизнес кате-

драта в Университета в Пенсилвания, е 
установила, че правителствените огра-
ничения, макар и аплодирани от из-
пълняващия длъжността директор на 
USCIS, не са положителни за бъдещето 
на Америка. 

Гленън констатира, че визовите огра-
ничения за кандидати с изявени качест-
ва водят до изтичането на работни мес-
та извън САЩ и до по-малко иновации 
вътре в страната. 

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Четирима основатели на голяма ком-
пания в Илинойс, която се занимава-
ла с производството на ламарини и 

метални изделия, бяха арестувани по подо-
зрение, че са наемали хора без документи 
на работа. 

Сред задържаните е и 81-годишна жена. 
Дора Кузелка е една от основоположничките 
на компанията KSO MetalFab, която се намира 
в чикагското предградие Стриймуд, Ил. Фир-
мата е основана през далечната 1973 година. 

Другите арестувани са Кенет Кузелка, който 
е на 62 години и живее в Чикаго, Кари Кузелка 
– на 56 години, и Кийт Кузелка - на 58 години. 

И четиримата имат обвинения за наемане 
на незаконно пребиваващи в САЩ имигран-
ти. Това съобщават от адвокатската кантора, 
която трябва да ги защитава пред съда. 

Според обвинението, най-възрастната от 
рода Кузелка съзнателно е наела поне 18 
души, за които е знаела, че пребивават неза-
конно на територията на Щатите. 

Дора Кузелка, Кенет Кузелка и Кари Кузел-
ка били арестувани в петък сутринта. Кийт 

Кузелка се е предал по-късно следобед, след 
като разбрал, че роднините му са били задър-
жани. 

Съдът в Чикаго обаче бил благосклонен 
към тях и ги освободил с уговорката те са се 
явят отново на 29-и октомври, когато делото 
ще се разглежда по същество. 

Междувременно стана ясно, че KSO 
MetalFab в Чикаго е наемала често работни-
ци без документи. Извършена проверка по-
казва, че само през 2017 г. 36 от 67 служите-
ли са били нелегални. Тогава работниците са 
били уволнени. 

За да заобиколят закона, прокуратурата 
твърди, че собствениците на KSO MetalFab 
върнали уволнените работници, но наети 
през трудовата агенция Metro Staff  Inc., бази-
рана в Елджин.

81-годишна и родата й в ареста, 
наемали нелегални на работа в Чикаго

Имиграционните 
увеличават 
бюрокрацията за 
издаване на документи 

Дора Кузелка

Снимкa: Itasca Bank
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Убиха един от мафиотските 
босове в Монреал

Един от босовете на мафията в Мон-
реал бе убит в понеделник. Той бил 
открит мъртъв на паркинга на тър-

говски комплекс, разположен на буле-
вард „Сен-Жан”.

Сигналът за убийството е получен 
около 8 часа, а полицията веднага се е 
отзовала на повикването.

Жертвата е лежала в локва кръв, прос-
треляна с поне един куршум в горната част на тялото.

Това е тринадесетото убийство в Монреал само за тази година.

Дарителят Игнат Канев 
с „Кристален знак“ от Русе

Канадският бизнесмен и дарител 
с български произход Игнат Ка-
нев получи „Кристален знак” на Ру-

сенския университет. Отличието му бе 
присъдено като израз на благодарност 
за всичко, което е направил в името на 
младите хора в университета и града.

По време на събитието е била пред-
ставена и книгата - биография на Игнат 

Канев, „Живот във възход”. „Не мога да опиша чувствата си, но ако сега се разпла-
ча, ще плача цяла нощ”, сподели Канев.

Водата от чешмите 
в Квебек не е безопасна?
Министърът на околната среда 

в Квебек не можа да гарантира 
преди дни, че квебекчани могат 

да пият вода от чешмата напълно спо-
койно.

Според него качеството на водата за-
виси от общините, не от правителството.

Те са тези, които могат да гарантират, 
че тя съдържа безопасно количество 
олово. Миналата седмица медийни пуб-
ликации разкриха, че водата в много основни училища в Квебек съдържа олово 
над разрешените нива според федералните стандарти.

Фалшива бомбена заплаха 
затвори летището в Монтон

Фалшива бомбена заплаха затруд-
ни работата на международно-
то летище Ромео Льоблан в Гран 

Монтон.
Служителите на летището подали сиг-

нал до полицията малко преди 19 часа в 
неделя, след като получили заплашител-
ното обаждане.

Летището веднага е било евакуирано 
и всички пристигащи и излитащи полети били прекъснати. След като не било от-
крито взривно устройство, дейността на аеропорта била възстановена.

Буря спря тока и наводни 
пътищата в Монреал
Силни ветрове и обилни дъждо-

ве удариха голяма част от об-
ластта на Монреал.

Есенната буря стана причина за 
прекъсването на електричеството на 
много места и наводнение по много 
пътища, включително и на магистра-
ла 20.

В четвъртък миналата седмица по-
вече от 140 000 домакинства остана-
ха без електричество в голяма част от Монреал и Монтережи. Ден по-късно кли-
ентите без ток бяха малко повече от 33 000.
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Б
ългарски ученик влезе в прес-
тижна класация на Масачузет-
ския технологичен институт 
(MIT), след като бе отличен за 
свой научен проект. Институ-

тът е седми по рейтинг на най-елитните 
висши училища в света в излязла мина-
лата година британска класация, в която 
дори „Харвард“ остава по-назад.

Димитър Чакъров от математическата 
гимназия “Акад. Кирил Попов” в Пловдив 
е на18 години, той попада в института, 
след като в България получава сертифи-
кат за разработка в областта на крипто-
графията.

“В МIT пристигнахме 80 ученици - 50 от 
Щатите и 30 от различни държави. Пър-
вата седмица слушахме лекции, а през 
следващите пет работихме по конкрет-
ни задачи. Моята бе обобщение на хи-
потезата на известния математик Емил 
Артин за примитивните корени”, разказа 
наскоро Димитър. За негов ментор бил 
определен китаец. Всъщност участието 
на Митко в програмата започнало с фал-
стар. 10 дни след като той и менторът му 
се занимавали с компонент на въпросна-
та хипотеза, се оказало, че вече е напра-
вено обобщение от други математици.

“Супервайзърите ни - двама професо-
ри, се притесниха от този факт, но за мал-
кото ни останало време ние

успяхме да надградим 
резултатите

постигнати преди нас”, обясни пловдив-
чанинът пред „24 часа“. Оценяването на 
разработките било на два етапа. В пър-
вия всичките 80 ученици направили пре-
зентации на това, върху което са работи-
ли. От тях комисия от водещи професори 
от Масачузетския технологичен инсти-
тут, от “Харвард” и други университети 
избрала за втория кръг 10-те най-добри.

Сред тях бил и проектът на Димитър 
Чакъров. Той го представил пред пълна 
зала от 150 души. Презентацията му впе-
чатлила журито, което го класирало в 
топ 5. Спонсорът на програмата връчил 
чекове от по 1000 долара на Чакъров и 

другите деветима ученици.
Димитър възхитил присъстващите и 

с добър английски. Започнал да го учи 
активно от 6-и клас. По думите му за ус-
вояването на езика много му помогнало 
това, че информацията, която ползва за 
разработките си, е на английски.

Димитър е и сред наградените бълга-
ри за научни постижения. На 7 октомври 
т.г. той

получи грамота от президента Румен 
Радев на тържествена церемония в Гер-
бовата зала. Възпитаникът на пловдив-
ската математическа гимназия е отли-
чен за дебютен пробив в компютърните 
технологии - за проекта му в сферата на 
криптографията.

“Поздравле-
ния за успеха. 
Продължавай 
в същия дух”, 
му казал пре-
зидентът. Два-
надесетоклас-
никът твърди, 
че награди-
те не са цел за 
него, а формал-
ност, оценка за 
добра работа.

“За мен по-
важното е да 
постигам цели-
те си”, добавя 

Димитър. Най-близката, която си е по-
ставил, е да усъвършенства проекта си 
от Масачузетския технологичен инсти-
тут. Мечтата му е в бъдеще да реши ня-
коя от

7-те нерешени задачи 
на хилядолетието

Сред тях е Римановата хипотеза. Тя е 
присъствала и в разработката на учени-
ка в MIT.

“Виждам реализацията си в математи-
ката. Желанието ми е да следвам в чуж-
бина, за да се запозная с големите умо-
ве в тази наука там”, признава младежът.

И макар да се готви да разгадае не-
разгаданите от човека загадки на све-
та, нищо човешко не му е чуждо. Митко 
обича да слуша рок, метъл и поп музика, 
гледа и английски сериали. Запален е по 
художествената и философската литера-
тура. Книгата, която в последно време 
му е направила най-силно впечатление, 
е “Кафка на плажа” от Харуки Мураками.

Приятелите и близките му вярват, че 
той ще осъществи мечтите си и ще прос-
лави себе си и България.

�  Научен проект на Димитър Чакъров се нареди сред най-добрите в света

Пловдивски ученик в топ 5 
на Масачузетския институт

Димитър Чакъров 
 „24 часа“

www.cee.org

Масачузетският технологичен институт
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Мъж открадна линейка 
и прегази хора в Осло

Норвежката полиция съобщи, че е 
арестувала въоръжен мъж, който 
откраднал линейка и блъснал ня-

колко души в Осло.
Мъжът бил заловен след престрелка. 

Полицията съобщи, че той не е тежко ра-
нен.

Засега не е ясно колко души са по-
страдали при нападението. Норвежка 
телевизия съобщи, че няколко души са блъснати, а бебе в детска количка е било 
закарано в болница.

Мотивите за нападението засега не са известни.

Берлин замразява наемите 
за пет години

Правителството на германска-
та провинция Берлин одобри 
замразяване на наемите за пет 

години, за да се противопостави на 
нарастващите наеми на един от най-ди-
намичните пазари на недвижими имоти.

Само малка част от берлинчани са 
собственици на къщи и апартаменти и 
през последните години наемите в гер-

манската столица рязко нараснаха, принуждавайки мнозина да се преместят из-
вън града. Идеята е да се замрази наемът на апартаменти, построени през 2014 г.

Жан-Клод Юнкер: 
Брекзит е загуба на време
„Боли ме, че прекарах голяма част 

от мандата си, занимавайки се с 
Брекзит. Загуба на време и енер-

гия. Комисията работи неуморно, за да 
уговори решение и да уважи решението 
на Великобритания”, каза председателят 
на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер.

Той призова британския парламент 
да реши какво ще стане с Брекзит, пре-
ди евродепутатите да гласуват сделката.

„Първо Лондон, после Брюксел и Страсбург”, отсече той.

Путин се срещна 
с Ердоган заради Сирия

Руският президент Владимир Пу-
тин се срещна с турския си колега 
Реджеп Ердоган, за да обсъдят си-

туацията в Сирия.
Регионът е изправен пред „критични 

дни”, заяви Ердоган по време на разго-
ворите.

Путин пък изрази надежда, че близ-
ките връзки между Русия и Турция ще 

улеснят решенията за уреждане на сирийския конфликт. „Ситуацията в региона 
остава сложна, ние разбираме това. Мисля, че нашата среща днес и нашите кон-
султации са много необходими”, каза той.

Двама души загинаха 
при порои в Италия
Най-малко двама души станаха 

жертва на поройните дъждове в 
областите Пиемонте, Лигурия и 

Ломбардия в Северна Италия.
Тялото на таксиметров шофьор, чия-

то кола била завлечена от водните по-
тоци, бе намерено в района на Капри-
ата д’Орба. Другата жертва е възрастен 
мъж, чиято кола се обърнала на хлъзгав 
път недалече от Страмбино. Департаментът за гражданска защита на Италия съ-
общи за евакуацията на близо 130 души в провинция Алесандрия.
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ЕКИП НА BG VOICE

П
обеда, но без мнозинство в 
парламента, записа Либе-
ралната партия на Жюстен 
Трюдо на парламентарните 
избори в понеделник. Досе-

гашният премиер спечели нов мандат и 
ще може да продължи да управлява, но 
разчитайки на доскорошните си опо-
ненти, за да прокарва закони.

Според неокончателни резултати Ли-
бералната партия печели 157 депутат-
ски места - с 13 по-малко от необходи-
мите 170 за мнозинство в 338-членната 
долна камара на канадския парламент.

Веднага след като станаха ясни про-
гнозните резултати, Жюстен Трюдо бла-
годари за избора на сънародниците си 
и обяви, че

е чул гласа 
на недоволните

„Канадците гласуваха за прогресивна 

програма и за решителни действия сре-
щу климатичните изменения“, каза той и 
допълни: „Канадците отхвърлиха разде-
лението, негативизма и строгите иконо-
мии”.

По време на цялата си кампания пре-
ди изборите Трюдо критикува бюджет-
ните икономии, които според него щяха 
да последват след евентуална изборна 
победа на консерваторите, предвожда-
ни от Андрю Шиър. Трюдо критикува и 
плановете на опонентите си да отменят 
данъка върху въглеродните емисии, въ-
веден от правителството на либералите.

На изборите в понеделник консерва-
торите спечелиха 122 депутатски мес-
та, следвани от привържениците на не-
зависимостта на Квебек от Квебекски 
блок, които взеха 32 места.

Въпреки успеха,

победата е горчива 
за Трюдо

Освен че ще трябва да направи пра-
вителство на малцинството, той отчита 
и сериозен спад в подкрепата. Сега за 
него са гласували 33,4% от избиратели-
те, докато през 2015 г. за него гласуваха 
почти 40% от избирателите.

След обявяване на първите резулта-
ти Жюстен Трюдо се обърна към свои-
те съпартийци, които изглеждаха види-
мо облекчени. Той призна, че страната е 
разединена и едно от нещата, които му 
предстои да направи, е да обедини хо-
рата. Лидерът на либералите обеща да 
работи за всички канадци.

Трюдо се обърна и към избиратели-
те от Бел Провенс, където Квебекският 
блок реализира много добри резултати 
и добави: „Скъпи мои квебекчани, чух 
посланието ви тази вечер. Вие искате да 
продължите с нас, но и искате да сте си-
гурни, че гласът на Квебек ще се чува и 
в Отава“.

След изборите: Канада пред 
кабинет на малцинството
�  Партията на Жюстен Трюдо спечели изборите, но без мнозинство в парламента
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Весислава – едно BG чело

П
редставете си нежните зву-
ци на чело – темата от ани-
мацията „Красавицата и звя-
ра“, и една красива млада 
жена, която сякаш гали стру-

ните, а тихият дубайски ветрец развява 
воалите на фееричната й рокля на фона 
на красив пейзаж с палми и море на хо-
ризонта... Релакс и безвремие... „Сама 
си правя всичко – свиря, записвам, сни-
мам“ – веселият смях на Веси кънти в 
стаята, сякаш е близо, а не в Дубай. Мла-
дата челистка се смее на изненадата ми, 
че прави всичко сама – от свиренето, 
през звукозаписа до видеото.

Весислава Тодорова е ютуб криейтър, 
или човек, който създава видеосъдър-
жание за най-голямата платформа за ви-
деосподеляне Youtube. Прави аранжи-
менти за чело на съвременни мелодии 
и ги публикува в канала си. До момента 
е събрала над 7, 5 милиона гледания на 
видеата си и

55 300 свои почитатели 
от цял свят

които са се абонирали за канала й, като 
най-многобройната й аудитория е от 
САЩ, Мексико и Бразилия. В профила си 
в аудиоплатформата Spotify събира 35 
хиляди слушателя всеки месец.

„Винаги ми е било интересно това, 
което правят американците. Гледала 
съм изпълнители като The piano guys, 
Линдзи Стърлинг, 2Chellos, които пред-
ставят класическа музика в един нов, 
по-атрактивен вид - казва Весислава. – 
Смятам, че няма нищо лошо в това един 
класически музикант да прави кавъри 
на поп, рок, реге тон, траш. Не съм съ-
гласна, че сваляш нивото си, като сви-
риш поп на чело“, коментира дамата.

„Много обичам да свиря мелодии от 
филмите – казва тя. – Следя и хитове-
те на всеки нов артист, който излиза на 
американския пазар, и свиря интерпре-
тации на чело. Но най-обичаните ми 

кавъри са на класическа рок музика – 
Scorpions, свирила съм по ивенти пар-
чета на Metallica, Whitesnake, Bon Jovi.“

Преди 4 години Весислава решава 
сама да менажира себе си и започва да 
проучва как се правят собствени видеа. 
Гледа така наречените туториалс - ви-
деа, в които известни маркетингови ме-
ниджъри, аудиоинженери, видеографи 
обясняват в youtube на начинаещи като 
нея какво да правят стъпка по стъпка. 
За две години тя постига гледаемост 2 
милиона и половина на темата от „Кра-
савицата и звяра“ и милион и 400 хиля-
ди на темата от филма „Кръстникът“. Бъл-
гарката се захваща сериозно на работа 
за популяризиране на марката „Весисла-
ва“, като разработва свой сайт и акаунти 
в Инстаграм, Фейсбук и другите социал-
ни мрежи.

„Преди 2 години започнах много се-
риозно да се занимавам с моя брандинг.

Правя клипове 
почти всяка седмица

поствам възможно най-много снимки в 
Инстаграм, Фейсбук. Моята известност 
в социалните мрежи е една огромна по-
беда за инструменталистите в България. 

Давам пример на моите колеги какво би 
могъл всеки да направи съвсем сам, без 
някакви огромни бюджети. Трябва мно-
го работа всеки ден и много всеотдай-
ност“, казва амбициозната българка.

Доскоро тя е записвала свои интер-
претации за чело на предимно релак-
сираща музика. Напоследък започва да 
композира. През август излезе първи-
ят й проект по нейна авторска музика 
Black Magic („Черна магия“). Гордее се, 
че е изцяло български. За песента е вдъ-
хновена от „Игра на тронове“. Аранжи-
ментът и целият оркестров съпровод са 
дело на Тихомир Христозов, талантлив 
млад композитор, чиято музика вече се 
включва с успех в холивудски продук-
ции. Видеото, направено като филм, в 
стил епик, е на талантливия видеограф 
Жоро Ставрев и компанията му „Кино 
продакшън“.

Весислава е родена в Пловдив и май-
ка й Адриана Тодорова е човекът, кой-
то я подтиква да се занимава с музика. 
„Тя е много силна жена, бизнес дама, ус-
пяла в този мъжки свят, и винаги е била 
мой идол и ментор. Баща ми пък, Хрис-
то Тодоров, артист по душа, ми осигури 
силната подкрепа, когато трябваше да 

се финансира развитието ми – уроци по 
музика, инструменти, пътувания по му-
зикални конкурси“, споделя Веси.

Майка й забелязва, че обича да пее 
още от много малка и я записва в музи-
кална паралелка. Учителката й по музи-
ка казва, че има заложби и я преслуш-
ват в музикалното училище „Добрин 
Петков“ в Пловдив. Майка й я записва 
на уроци и избира виолончелото. Тога-
ва Веси е на 7 години и й купуват мал-
ко чело четвъртинка. В V клас е приета 
в музикалното училище. „Много е важно 
зад теб да има силно родителско тяло, 
да те подтиква да продължиш. Имала 
съм моментни кризи – „Ох, болят ме ръ-
цете“, „Искам да отида навън“, „Не искам 
да свиря, а да стана актриса“, „Искам да 
пея“. Родителите ми обаче

не ми позволиха 
да се откажа

споделя Веси. Тя завършва Музикалната 
академия в София в класа на Христо Та-
нев, млад преподавател с много отворе-
но мислене, който я вдъхновява и под-
крепя да експериментира в музиката.

Първоначално пътува из Европа, пра-
ви няколко класически концерта със 
свои колеги. Печели няколко първи 
и втори награди от различни конкур-
си в България и Чехия. Тогава получава 
оферта заедно със свои колежки – ци-
гуларка и виолистка, да замине за Ин-
дия за 6 месеца. „Всичките ми роднини 
ми казваха: „Къде ще ходиш в дивата Ин-
дия“, но не ми пукаше. Когато си млад, 
ти се струва, че си недосегаем“, смее се 
Веси.

Трите момичета живеят в Делхи, но из-
насят концерти из цялата огромна стра-
на и пътуват почти всеки ден със само-
лет, с кола. „Висшата каста можеше да 
си позволи да си наеме така наречени-
те бели музиканти. За тях това беше въ-
прос на престиж“, смее се Веси. Трите 
момичета отиват с нагласата да свирят 
класика, но им нареждат да учат индий-

�  Българката има 7,5 милиона гледания в Youtube на видеа, които записва сама

С майка си С баща си на Белинташ
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ска музика. Връчват им записи на ин-
дийски песни и им казват да аранжират 
вокалните партии в тях за инструмен-
ти. „Изпаднах в ужас, как ще го свирим. 
Транскрипта на първата песен правих 
цял ден“, разказва дамата.

Следващата й покана е за Дубай. Там 
установява, че заможните дубайци це-
нят и могат да си позволят да платят за 
концерти с класика или поп на техните 
многобройни и разточителни партита, 
сватби, корпоративни събития или дори 
на една тяхна вечеря. „В Обединените 
арабски емирства не всички жени са за-
булени, а най-известните - Дубай и Абу 
Даби - са и най-отворени към западната 
култура и туристи“, казва Веси.

След една година в Дубай тя е пока-
нена да свири като резидент, или пред-
ставителен музикант, не къде да е, а в 
„Емирейтс палас“ - Двореца на емира. 
„Изглеждаше наистина като

палат от приказките, 
целият в злато

един Версай на арабския свят. Да ти е 

кеф да свириш там“, споделя Веси. „Еми-
рейтс палас“ вече не е действащ дворец, 
а емирът решава да го превърне в хо-
тел, за да бъде емблематична зона за ту-
ристите в Абу Даби, да нощуват и да се 
снимат в истински емирски покои. Днес 
той е направил 4 пъти по-голям дворец 
– „Президентшъл палас“, с невероятни 
градини”, разказва дамата.

Весислава свири 3 години в палата 
всеки ден без неделя на специална сце-
на, а в кафенето до нея сервират кафе, 
поръсено със златен прашец. Дали кра-
савицата е имала неприлични предло-
жения от принцовете на Абу Даби? Това 
е тема табу за Веси и тя само се смее в 
отговор. Но е силно впечатлена от еми-
ра, който почти всяка седмица пие кафе-
то си заедно с първата си съпруга. Прис-
тигат с бляскавите си тоалети, а седят 
много скромно, на най-обикновена ма-
сичка, и пият минерална вода единстве-
но от местния извор. Подкрепят всичко 
местно.

Арабите са много по-романтични от 
европейците и американците и подкре-
пят местната култура, впечатлена е Веси. 
Кралското семейство финансира кон-
цертите на местните музиканти из Аме-
рика, за да популяризира културата им.

В елита на емирствата арабките са 
толкова съвършени и изпипани в облек-
ло и грим, че изглеждат нереални, спо-
деля българката. Като минат, оставят лек 
омайващ полъх на благовония и непо-
знати за нашите сетива парфюми. „Араб-
ската жена може да покаже само едни 
нокти, китки и краченцето, и малко коса, 

ако е по-отворена, но има поглед, от 
който може да паднеш“, коментира да-
мата. Казва, че не е срещнала любовта в 
лицето на арабин, а на англичанин, а по-
сле – на американец.

Минусът на живота в арабските емир-
ства е, че наемите на добрите апарта-
менти са около 10 хиляди дирхама, или 
5 хиляди лева. Затова пък повечето жи-

лища са с басейни и вградени клима-
тични инсталации. Самата тя живее в 
по-скромно жилище, но й е добре така 
и 40-градусовите температури не я при-
тесняват. В арабските емирства има се-
зон на ивентите през зимата. През оста-
налото време Весислава взема ученици 
по виолончело.

„Дали ме мъчи носталгия по Бълга-
рия? Сто процента,

много си обичам страната
много се гордея, че идвам от държава, 
в която има толкова много успели хора 
навън. Бих искала някога да се върна да 
живея в България. Ако моята мечта се 
сбъдне да пътувам на концерти, сигур-
но следващата дестинация ще е Амери-
ка, където имам най-много почитатели. 
Всяка година си идвам по 2 пъти, много 
си обичам родния Пловдив. Откакто ни 
обявиха за Европейска столица на кул-
турата, градът е станал кукла!“, вълнува 
се Веси.

Много й топли сърцето, когато мест-
ните хора в Дубай й кажат: „Машаллах, 
българка!“, след като я чуят. Тя разказ-
ва на своите почитатели от САЩ как 
се празнува Коледа в България, как се 
приготвят български ястия, как са тан-
цували хоро. „Тук ние, музикантите, се 
държим здраво един за друг - така наре-
чената българска мафия. Шегичка“, смее 
се Веси.Във видеото „Красавицата и звяра“

В „Емирейтс палас“
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З
дравей, Ангеле! В последната 
една година се стремя да следя 
промените в стоковите пазари 
в Америка, но съм сравнително 
нов в тази сфера и забелязвам, 

че изпадам в моменти на прекален оп-
тимизъм или точно обратното - свръх-
негативизъм. Тези резки промени в емо-
ционалните ми състояния, породени от 
стоковия пазар, след като имам опре-
делени суми, инвестирани вече там, не 
влияят добре на моето здраве и бих ис-
кал да се допитам до теб - какво трябва 
да се следи и какво може да се пропуска, 
за да мога да бъда по-спокоен при бъде-
щите промени?

Благодаря ви за въпроса! Сигурен съм, 
че не можете да си представите колко 
много хора се чувстват като вас, а колко 
малко са готови да си го признаят. Осо-
бено видно е при нас, мъжете - ние ви-
наги искаме пълен контрол над всичко и 
когато някои моменти са извън наш кон-
трол, чувстваме, че губим почва под кра-
ката си.

Тук моментът е психологически, но не 
само. Тези емоционални състояния се 
пораждат и в моменти, когато се чувст-
ваме изгубени или ненапълно инфор-
мирани за определена тематика, която е 
важна за нас. А в случая, вашата инвес-
тиция, изглежда, е много важна тема за 
вас самия, особено в последната една го-
дина.

Нека поговорим за някои

движещи елементи 
на стоковия пазар

и на акциите, които можем да закупим на 
него.

Първото и основно нещо, което всич-
ки ние трябва да осъзнаем, когато става 
въпрос за всякакъв вид инвестиране, е 
колко контрол имаме върху резултати-
те от нашата инвестиция и кои са фак-
торите, които могат да засегнат разви-
тието на тази инвестиция. Важното тук е 
да сведем до минимум рисковете, които 
можем да контролираме. Това се пости-
га с нова информация и образование по 
същността на всяка една инвестиция.

Също така е много важно да знаем ка-

къв процент от факторите не можем да 
контролираме и какво точно контроли-
ра тези други фактори и тяхната момент-
на позиция на даден пазар. Тогава и само 
тогава ние бихме могли до определена 
степен да осъзнаем риска, който поема-
ме с всяка инвестиция, и дали той си за-
служава в момента или е твърде висок 
и може да се наложи да изчакаме за по-
удобен момент, в който да инвестираме.

Например, на американската стокова 
борса в момента се търгуват акциите на 
3,671 публични компании, в които всеки 
един от нас може да инвестира и да ста-
не частичен собственик. Но тези компа-
нии променят стойностите на акциите 
си почти всяка минута, когато борсата е 
отворена за търгуване, а цените на тези 
акции се определят от много различни 
фактори, които често нямат нищо общо с 
бизнеса и качеството на компанията.

Ето кои са някои от важните фактори, 
които се вземат под внимание, и риско-
вете, които афектират промените на сто-
ковия пазар и индустриите:

Икономически фактори
При растеж на икономиката се отварят 

повече работни места, повече хора имат 
достъп до по-високи доходи, повече 
възможности за продажби на продукти 
се отварят на хоризонта, което води и до 
нови печалби. Когато има спад в иконо-
миката като рецесия или депресия - по-

треблението намалява и това води след 
себе си до свиване на броя работни мес-
та и намаляване на потреблението.

Лихвени проценти - промените при 
лихвените проценти имат огромен 
ефект върху цялостното състояние на 
стоковите пазари. При спад на лихве-
ните проценти обикновено акциите на 
компаниите повишават цените си, както 
и цените на облигациите се вдигат в този 
даден момент. Когато лихвените процен-
ти спадат, се счита, че хората ще са по-
отворени да купуват повече продукти на 
кредит и следователно продажбите на 
компаниите се повишават, както и техни-
те печалби. 

Световна стабилност - рисковете тук 
се отнасят до фактори и събития, които 
са извън икономиката - като внезапни 
природни бедствия, терористични ата-
ки или военни конфликти. Събития като 
тези могат сериозно да разклатят паза-
рите в много кратки срокове, дори ком-
паниите на борсата да се справят отлич-
но с продажбите и създаването на нови 
продукти.

Бизнес фактори
Тук говорим вече за качеството на вся-

ка една компания и нейното позицио-
ниране в индустрията, която обслужва. 
Състояние на дадената индустрия, ця-
лостният бизнес модел на дадена компа-
ния, доколко адаптативна е тя в сегашна-

та икономическа ситуация, в регионален 
и световен мащаб, ако тази компания 
има пазари и клиенти извън Америка 
- това са фактори, които се взимат под 
внимание, когато се анализира една ак-
ция, преди да се закупи от всеки един 
инвеститор или мениджър на фонд, кой-
то би искал да инвестира в тази компа-
ния.

Като заключение, без да знам в точно 
какво сте инвестирал или бихте искали 
да инвестирате в бъдеще, бих ви дал съ-
вет да загърбите емоциите и да се съ-
средоточите в изучаването пазарите и 
факторите, които засягат вашата инвес-
тиция. Или да намерите доверен човек, 
който да го прави за вас. Тук няма нуж-
да от емоции, а от информация, която ни 
дава възможност за правилно позицио-
ниране в различни моменти. Това е, над 
което ви съветвам да наблегнете, за да 
можете да сте по-рационален и по-мал-
ко емоционален инвеститор.

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 клиенти, 
с които съм работил по време на консул-
тации в моя офис.

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

�  Въпроси и отговори от изминалата седмица

Как работи стоковият пазар и 
какво е нужно да знаем за него?
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ДАНИЕЛ 
СМИЛОВ

Мрежата, която 
управлява България

 блог

Съвременната демокрация е междупартийно състезание. Така 
е поне на теория. В България обаче управляващите „подобриха” 
теорията, като създадоха мрежа от политически и икономически 
субекти, която може да оцелее във властта, дори когато някои 
нейни части загубят изборите. Така например през 2013 г. ГЕРБ 
загуби властта, но Мрежата оцеля. През 2014 г. ГЕРБ се върна на 
власт и Мрежата процъфтя, макар че остана без някои свои звена 
– като Цветан Василев и елементи от БСП.

Формално в момента на власт е коалиция от ГЕРБ и т.нар. па-
триоти. Реално на власт е Мрежата, която съдържа ГЕРБ, ДПС, 
бизнесите и медиите на ДПС, „патриотите”, големи части от магис-
тратурата и присъдружни звена като Марешки, Кирил Домусчиев 
и новите му медиийни придобивки. Дори части от БСП могат да 
бъдат считани за асоциирани членове на Мрежата (Георги Гергов 
и Румен Овчаров, например) или поне за кандидати, чието член-
ство е било временно замразено.

Мрежата не е строго йерархизирана структура – в нея има из-
вестна хоризонталност и автономност на субектите. Това не е ма-
фиотска организация, в която един началник (capo di tutti capi) 
нарежда на останалите... По-скоро става дума за задруга, която 
помага на всеки един от участниците да реализира своите инте-
реси.

В Мрежата също стават размествания: с отстраняването на 
Цветан Цветанов тежестта на официалния политически елемент 
(ГЕРБ) в нея отслабна за сметка на ДПС и свързаните с движение-
то икономически субекти. Затова сега и Борисов под сурдинка се 
оплаква, че Иван Гешев не бил „негов” кандидат за главен проку-
рор. Дори това да е просто театър, правдоподобността му идва 
от споменатите вътрешномрежови промени.

Мрежата е някаква гаранция за стабилност на властта, но тя 
има и своите негативни страни:

– Участието в Мрежата се осребрява чрез публично финанси-
ране на частни субекти. Студеният резерв замина в правилните 
ръце, Българската банка за развитие развива основно мрежови-
те бизнеси, при държавните поръчки рядко има случайни пече-
ливши и т.н.;

– Мрежата става все по-амбициозна и се стреми да реализира 
многомилиардни проекти - като АЕЦ „Белене” и турско-българ-
ския поток - които са спорни от гледна точка на националния ин-
терес, но със сигурност ще направят определени мрежови игра-
чи изключително богати;

– Доминацията на Мрежата води и до сериозни изкривявания 
в медиите и съдебната система: те се превръщат в инструменти 
на нейното възпроизводство („бухалки”, по-просто казано)...

Изборите в София ще са поредното изпитание, при което Мре-
жата ще трябва да се възпроизведе във властта. Стратегията й в 
столицата е следната. Първо, разбира се, г-жа Фандъкова е пред-
почитаният мрежови кандидат...

Резервната стратегия на Мрежата е да кооптира г-жа Мая Ма-
нолова, която се позиционира като политическа алтернатива 
на ГЕРБ. Мрежата има основание да счита Манолова за един от 
„своите” с временно замразено членство: в крайна сметка поли-
тическата кариера на „червеното острие” тръгна нагоре с Костин-
бродската афера и управлението на Орешарски. Нещо повече, и 
след падането на Орешарски Борисов „възнагради” Манолова с 
омбудсманското място в опит да я запази (като Румен Овчаров в 
„Лукойл”) в по-широкия мрежови периметър. Разбира се, човек 
се променя и през това време е възможно Манолова да се е пре-
върнала в автентичен опонент на Мрежата и потенциален борец 
с нея. Проблемът обаче е, че не го е заявила ясно и недвусмисле-
но - мълчанието й по отношение на номинацията на Гешев за гла-
вен прокурор е показателно...

Архитект Игнатов не е приемлив за Мрежата и затова табло-
идите се насочиха към него още от самото начало. Към останали-
те кандидати – с изключение на „нейния” Джамбазки – Мрежата 
е по-скоро неутрална – те внасят фонов шум, който й е по-скоро 
полезен.

„Демократична България” е фактор на изборите в София. Зато-
ва в момента и двамата водещи кандидати се опитват да привле-
кат нейните избиратели за евентуален втори тур...

Възможно ли е управление отвъд Мрежата? Да, разбира се. Но, 
първо, нейното съществуване трябва да бъде ясно и категорич-
но назовано. Второ, борците с „модела на управление” трябва да 
са автентични опоненти на Мрежата, а не просто нейни елементи 
с временно замразено членство. Останалото е политическо уме-
ние за общуване с хората, почтеност и компетентност. Като цяло 
трудна, но не непосилна задача.



23 - 29 октомври 2019 31

 казана дума

„Най-големият ми грях e, че научих 
България да шофира без пари”

Бойко Борисов при откриването на нов 
участък от автомагистрала „Хемус”

„Всички разбират английски, но 
никой не разбира Англия”

Председателят на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер по повод 

преговорите за Brexit

„Докато чакат за градини, 
децата пораснаха и заминаха 
за чужбина”

Кандидатът за кмет на София 
от „Демократична България” 

Борислав Игнатов

„Знам, че не съм 
толкова обичан в 
България, а трябва да е 
обратното”

Подалият оставка 
президент на БФС 

Борислав Михайлов

„Футболът в България отдавна 
не е спорт, той се напълни с 
мъже парвенюта с комплекси”

Треньорката на националния 
отбор по художествена 
гимнастика коментира 

скандалите във футбола
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С
цена като от зле измислен 
нискобюджетен кримина-
лен филм, пълен с нереални 
случки, се разигра съвсем ре-
ално по улиците на Мексико 

преди дни. Там членове на една от най-
зловещите наркобанди, Синалоа на Ел 
Чапо, влезе в истинска еднодневна вой-
на с полицията и я надви – позорно и 
унизително.

Причина за престрелката стана зала-
вянето на един от синовете на Ел Чапо, 
Овидио Гузман Лопес, който бе задър-
жан от полицията, за да бъде предаден 
в САЩ, но скоро след това пуснат, след 
като наемни главорези от картела на-
паднаха и обезвредиха 30-членния па-
трул на правителствените сили.

Самият Ел Чапо е в затвора в САЩ, къ-

дето преди няколко месеца получи до-
животна присъда заради

наркотрафик за милиарди 
и зловещи убийства

на територията на Мексико и Америка.
Унизителното поражение на мекси-

канските власти стана в края на мина-
лата седмица, когато заради заловения 
бандит наемниците не само се изправи-
ха пред полицаите, но взеха много от тях 
за заложници и заплашиха, че ще напра-
вят същото и със семействата им, ако 
Овидио не бъде освободен.

Според бивш представител на амери-
канските власти и друг запознат със слу-
чилото се източник, силите зад бързата 
и ефективна контрареакция на картела 
са били предвождани от още един член 

на фамилия Гузман - по-големия син на 
Ел Чапо, Иван, който е заел видна роля в 
картела след залавянето на баща си.

Твърди се, че Иван първоначално 
също е бил заловен от военните, но не-
говите хора бързо са надделели над въ-
оръжените правителствени сили и са 
осигурили освобождаването му. Вече на 
свобода, Иван е организирал смайваща-
та демонстрация на сила, за да осигури 
освобождението и на брат си Овидио.

Победата на картела показва наисти-
на страховитата картина на властта, коя-
то има организираната престъпност в 
Мексико. Случилото се се коментира и 
като огромно унижение за президента, 
който многократно отхвърляше съмне-
нията в стратегията му за сигурност или, 
според критиците, липсата на такава.

За мнозина събитията в четвъртък се 
развиха сякаш като по

сценарий на престарал 
се сценарист

несъобразяващ се с границите на прав-
доподобността.

„Никой не би могъл да си представи 
подобен слаб сериал по Netfl ix”, казва 
Алехандро Хоуп, анализатор по въпро-
сите на сигурността в Мексико Сити.

Остава неясно как властите са очаква-
ли да задържат лидер на един от най-мо-
гъщите картели в света на собствената 
му територия без сериозни подкрепле-
ния или адекватни планове за изтегля-
не след операцията. По време на прес-
трелката миналата седмица поне седем 
души са загинали, включително случаен 
човек, и 16 души са били ранени.

Въпреки опитите на властта в Мекси-
ко да противодейства на престъпници-
те, убийствата продължават да достигат 

нови рекордни нива през последните 
две години. Тази година страната е на 
път да регистрира най-големия брой 
убийства, откакто властите са започна-
ли да водят статистики за нивата им.

Сега, с освобождаването на Гузман от 
въоръжените сили, правителството пре-
търпя едно от най-запомнящите се по-
ражения в 13-годишната си война срещу 
дрогата.

Събитията в Кулиакан се случват след 
седмица, започнала с

убийството на полицаи 
в Мичоакан

и престрелка край Игуала в Гереро, при 
която имаше 15 загинали, коментира 
Раул Бенитес, експерт по сигурността в 
Националния автономен университет 
на Мексико. „Какво следва?”, пита той.

В последните години Мексико, за до-
бро или лошо, е станало по-умело в за-
лавянето на така наречените босове. 
Въпреки че стратегията като цяло се 
провали по отношение на справянето с 
насилието, представители на американ-
ските и мексикански власти се успокоя-
ват с мисълта, че успяват да задържат и 
екстрадират водещи престъпни фигури.

Бащата на Октавио - Ел Чапо, беше 
арестуван многократно, преди да бъде 
осъден на доживотен затвор в САЩ. Ли-
дерите на картела „Зета”, картела „Голфо” 
и още много други също бяха задържа-
ни при координирани акции между ор-
ганите на реда и въоръжените сили.

Но със сегашния провал мнозина се 
опасяват, че картелът ще придобие сме-
лост за нови престъпления.

Ел Чапо-младши и картелът 
му се биха и победиха 
полицията в Мексико

Снимки: БТА

�  Въоръжените патрули на правителството 
бяха опозорени и унижени публично

Сцена от въоръжения сблъсък

Ел Чапо
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

А
ко търсите жилище в Чикаго 
и сте от славната порода на 
безстрашните хора, трябва 
да знаете, че една къща, по-
строена на ужасяващо мяс-

то, е обявена за продан. Тя се намира 
там, където преди време бе ранчото на 
един от най-зловещите серийни убий-
ци в САЩ. В края на 70-те под дома на 
Джон Уен Гейси в Чикаго бяха открити 
29 трупа на момчета и млади мъже, не-
гови жертви. 7 години по-късно имотът 
бе съборен и на негово място бе постро-
ена днешната къща. 

През последните дни тухленият имот 
с три спални и две бани в Норууд Парк 
стигна $459 000. Така за по-малко от по-
ловин милион долара може да имате и 
обновена кухня, втори етаж на тавана, 
голям заден двор, гараж за две коли и... 
близостта до едно наистина ужасяващо 
минало.

В началото тази история ни най-малко 
не предполагала зловещ финал. Джон 
Уен Гейси през по-голямата част от жи-
вота си се радвал на обичта на всички. 
Той бил успешен строителен предпри-
емач, един от най-уважаваните хора в 
квартала, мъж със семейство и деца, 
който в свободното си време организи-
рал партита за всички съседи, по време 
на които специално се преобличал като 
клоун, за да радва малките. Именно това 
превъплъщение по-късно ще му даде 
прозвището „Клоуна убиец“, а историята 
му, която обиколила Щатите и света, ще 
стане основа на един от

най-зловещите романи 
на Стивън Кинг - „То“

Всъщност единственото, от което 
многобройните му приятели се оплак-
вали по време на партитата в дома му, 
била ужасяващата миризма в него. Гей-

си пък обяснявал, че причината е в мяс-
тото, на което се намира къщата – за-
блатен район в близост до езерото 
Мичиган. Обяснението обаче се оказва 
съвсем друго – под дъските на добрия 
стар клоун лежали труповете на мом-
чета и млади мъже, които той измъчвал, 
изнасилвал и убивал. Гейси извършвал 
престъпленията си в продължение на 
цели шест години, между 1972 и 1978 го-
дина, без никой от близките му дори да 
се усъмни.

По-късно, когато криминалисти и пси-
хиатри се опитват да разберат какво е 
превърнало добре възпитания и обра-
зован мъж в сериен убиец, не могат да 
дадат отговор. В миналото му не може 
да се открие нещо, което да го е под-
тикнало към зверствата по-късно. Един-
ственото, на което разследващите се 

натъкват, е, че Гейси паднал от люлка, 
когато бил на 11 години, заради което 
имал силни болки и припадъци в след-
ващите години. По-късно бил открит 
тромб в мозъка му и бил подложен на 
силно медикаментозно лечение.

А вероятно никой никога нямаше да 
разкрие, че милият съсед и успешен 
бизнесмен е зловещ убиец, ако случай-
но той не бил прибран в ареста. И не, не 
защото е бил хванат с окървавени ръце 
или копаещ гроб в двора си, а заради 
притежание на марихуана и валиум. И 
може би и при този случай той е щял да 
се измъкне най-много с глоба, ако в ар-
еста не изпада в странно психично със-
тояние и сам не признава на полицаите, 
че е заровил тяло под къщата си.

Последвалите действия на полиция-
та разкриват ужасяваща картина и шо-

кират всички. А Джон сякаш опиянен от 
постигнатото и горд от миналото си,

сам започва да разказва 
с подробности

на полицаите за убийствата. Споделя в 
детайли как подмамва свои млади ра-
ботници или случайни тийнейджъри в 
дома или колата си, след което им поста-
вя белезници, изнасилва ги и ги удуша-
ва. Дори разкрива, че понякога държи 
труповете под леглото си или на тавана 
дни наред, преди да ги погребе под къ-
щата.

Жертвите му се оказват млади мом-
чета на възраст между 14 и 19 години, 
най-често негови служители, които той 
подмамва в дома си. Но сред тях има и 
случайно отвлечено момче, работещо 
в местната аптека, както и зрял семеен 
мъж, случайно запознал се с Джон. Сред 
труповете се оказва и тялото на сина на 
един от полицаите, безследно изчезнал 
година по-рано. 

Семейството на момчето вярва, че той 
е избягал с младата си приятелка в съсе-
ден град и остава покрусено от ужасява-
щото откритие. Разкритията са приети 
най-трудно от бившата съпруга на Джон, 
която не може да приеме, че е живяла в 
този дом на смъртта заедно с децата си и 
че е смятала този мъж за осигуряващ за-
крила и сигурност. Шокирани са и всич-
ки приятели, колеги и съседи на Гейси. 
Много от тях първоначално смятат, че е 
станала някаква грешка и Джон е нато-
пен от бизнес конкурент. Хората не мо-
гат и да допуснат, че са участвали в де-
сетки партита над трупове.

Гейси е осъден на смърт, но присъдата 
му се изпълнява чак 14 години по-къс-
но, защото убиецът се опитва да обжал-
ва. Твърди, че няма спомени да е убивал 
когото и да било. Нито един от опитите 
му за обжалване не е успешен и на 9 май 
1994 г. той получава смъртоносна ин-
жекция.

За продан в Чикаго: Там, където 
клоунът убиец зарови 29 жертви
�  Джон Уен Гейси е смятан за прототип на героя на Стивън Кинг в романа „То“

Къщата, построена на злокобното място, която се продава 
Realtor.com

Джон Уен Гейси

MGN

Джон Уен Гейси като клоун

Снимкa: Martin Zielinski
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МАГДАЛЕНА ГВОДЖ-ПАЛОКАТ

У
правляващите в Полша искат 
да защитават децата от „сек-
суални изкушения и демора-
лизация”. Те готвят законопро-
ект, според който сексуалното 

образование в училище ще се наказва 
със затвор.

Полша е разделена включително и по 
този въпрос. Според критиците предло-
женото затягане на закона представлява 
опит за забрана на съвременното сексу-
ално образование, докато застъпници-
те му твърдят, че той “защитава децата 
от педофилия“. Според авторите на за-
конопроекта в полските училища се на-
сърчават хомосексуалните наклонно-
сти, а те от своя страна се възприемат 
като заплаха за здравето на учениците. 
Отговорни са тези, които преподават 
сексуално образование в училищата. 
Тези часове, които са част от избира-
емия предмет „Възпитание за живот в 
семейството“, също биха могли да уве-
личат интереса на младите хора към 
порнографията и да насърчат по-честия 
секс. Всичко това трябва да се промени.

Именно затова непосредствено след 
изборите новото-старо правителство 
реши да спази своето обещание: да пре-
разгледа подробно часовете по сексу-
ално образование в полските училища и 
да обсъди законопроект, чиято цел е „за-
щитата на децата и юношите от

сексуални изкушения 
и деморализация

Зад законопроекта стои гражданска-
та инициатива „Спрете педофилията“. 
Всъщност става въпрос за разширяване 
на член 200б от полския наказателен ко-
декс. В закона, който съществува от 1997 
г., „публичната пропаганда на педофил-
ско съдържание“ е криминализирана; 
присъдата варира от парична глоба до 
две години затвор. В текста става въпрос 

обаче само за сексуален контакт между 
възрастен и непълнолетно лице, но не и 
за секс между непълнолетни. „Правната 
система не бива да изостава от напред-
ващите промени в обществото”, аргу-
ментират се авторите на законопроекта.

Според предложеното изменение в 
бъдеще всеки, който публично „про-
пагандира” или „одобрява” сексуален 
контакт между непълнолетни или из-
ползва за целта професионалното си по-
ложение в работата си с деца и младежи, 
трябва да бъде наказан с до три години 
затвор.

Олгиерд Панкиевич, един от инициа-
торите на законопроекта, казва: „Насър-
чаването на сексуални контакти меж-
ду непълнолетни и подтикването им да 
изразяват своите сексуални нужди ги 
прави идеални жертви на педофилите.” 
Предложението е подкрепено и от уп-
равляващата партия “Право и справед-
ливост”, според която този проект съжи-
вява едно най-важните конституционни 
правила на полската правна система, а 
именно защитата на детето.

Опозицията тълкува законопроекта 
по друг начин: според нея става въпрос 
за забрана на сексуалното образование 
в училищата и за оказване на

натиск върху учители 
и терапевти

И не само върху тях, защото изме-
нението засяга и други професионал-
ни групи, занимаващи се с деца, вклю-
чително лекари, терапевти и вероятно 
дори свещеници. Това отваря широко 
поле за интерпретации. Какво да кажем 
за гинеколозите, които предписват про-
тивозачатъчни хапчета на непълнолет-
ните момичета? И това ли ще се счита за 
“подбуждане към полов акт?”

„Самата идея е болна, прилагането й е 
опасно и вредно за всички, но най-вече 
за децата“, казва Йоана Шеринг-Вилгус 
от опозицията. В тази идея тя разпознава 
образеца на една тоталитарна система.

Във вторник вечерта стотици хора 
се събраха пред Сейма, за да протести-
рат срещу законопроекта. Сред демон-
странтите бе и полският топмодел Аня 

Рубик, която от години участва в обра-
зователни инициативи в Полша и под-
чертава, че сексуалната тема е табу в 
нейната страна. „Няма да спра да се боря 
за сексуално образование. То е от съ-
ществено значение за едно здраво об-
щество, за да ни предпази от сексуално 
насилие.” Тя е ужасена, че полските по-
литици обмислят подобни инициативи. 
„Целият свят гледа към Полша и се хва-
ща за главата.”

Протести имаше и в други полски гра-
дове. Организаторите подчертаха, че 
ако законът бъде приет, затвор ще гро-
зи и онези, които информират за начи-
ните за предпазване от зарази като ХИВ 
и ЧПВ. Затягането на закона беше кри-
тикувано и от Върховния съд, тъй като 
според закона сексът над 15-годишна 
възраст не подлежи на наказание.

В крайна сметка и двете страни не ис-
кат нищо друго, освен най-доброто за 
децата си. Въпросът е кое е най-добро-
то при наличието на толкова много про-
тивоположни, несъвместими позиции в 
Полша.

Полша: Tри години затвор 
заради сексуално образование?

�  Една идея на управляващите раздели полското общество

Снимки: БТА



– тя е детска учителка. Много беше обича-
на от децата, от колегите си, уважавана от 
всички. Искам просто да се запомни като 
една жена, която обичаше всички, която 
се раздаваше за всички… Трудно ми е… 
Жена, която не заслужаваше такава съдба.

– Искра, ти си кръстена на баба си Ис-
кра, която също е сред жертвите. Какво 
си спомняш за нея? С какво ще я запом-
ниш?

– С всичките й смешки, с танцуването й, 
с всичките й снимки, които непрекъснато 
правеше…

– Много е обичала да танцува. Даже е 
накарала нейния американски приятел, 
Дейвид, да се запише на танци.

– Да, той се записа заедно с нея на танци. 
Всеки петък ходят на ресторанти, на рож-
дени дни – двамата заедно.

– Обичала е живота баба ти…
– Да, много!

– Ако имаше право на един последен 
разговор с баща ти, какво би му казала?

Не знам… (тук Искра вече не може да 
сдържи сълзите си). Че много го обичам, че 
съм му благодарна за помощта…

– А ти, Дани, какво би казал на майка 
си?

– Че много я обичам! Че ще я накарам да 
се гордее с мен…

– Това е втори шанс за тях, за втора 
любов. Бяха ли щастливи?

Дани: Много бяха щастливи! След случи-
лото се отворихме телефоните им и видя-
хме, че са си направили снимки 10 минути 
преди това да се случи. Всички са усмихна-
ти, щастливи, много хубаво ми стана, кога-

то видях тези снимки. Сякаш са усещали, че 
нещо ще се случи.

– Вие сте доведени брат и сестра, но 
изглежда, че имате много силна връзка 
помежду си.

Дани: Да, така е, много се обичаме.

– Какво искате да кажете на всички 
българи, на всички хора, които тук, в 
Чикаго, и не само в Чикаго, ви подадо-
ха ръка?

Искра: Много сме им благодарни!
Дани: Искам да благодаря на цялата бъл-

гарска общност в Америка за подкрепата. 
На всички българи и в България, благодаря, 
че се отзоваха в този труден момент. Искам 
да благодаря на българския детектив Ма-
рио Вълков, че ни помогна изключително 
много. Искам да благодаря на консула на 
България в Чикаго Иван Анчев, който беше 
до мен неотлъчно. Това са хора, достойни за 
уважение.

– На какво ви научи тази ситуа-
ция?

Искра: Да ценим всеки един мо-
мент, защото не знаеш дали това 
няма да е последният момент с този 
човек. Последния път, когато видях 
баба, тя ми каза нещо за косата. Аз 
имам проблеми с косата, тя ми каза 
да си правя масажи на главата. Мно-
го грижовна беше баба – гледаше 
как да помогне на другите. Двамата 
с Дейвид се грижеха за нас. Много 
добри хора бяха всичките, честни, 
искрени…

– Мислиш ли, че тя продължава 
да живее чрез теб, защото й но-
сиш името?

– Да, вярвам. Тя ми казваше, че е 
била точно като мен, когато е била 
малка. Да, ще живее чрез мен.

– Мислите ли, че някога може да 
простите това?

– Не, това не се прощава!

– В социалните мрежи в послед-
ните дни виждам много призи-
ви за смъртно наказание в кон-
кретния случай. В този щат няма 
смъртно наказание, но прокура-

турата ще поиска 5 доживотни присъди. 
Вие каква присъда бихте искали да при-
съдят на убиеца на вашите родители?

Дани: Бавна, бавна и мъчителна смърт… 
Ако го качат на бесилото, аз ще съм първи-
ят, който ще му бутне столчето.

– Мислите ли, че този гняв, който сега 
вероятно изпитвате, с времето може да 
преживеете? Да не го усещате така из-
яждащо отвътре?

Дани: Не мисля, че този гняв ще утих-
не. Тази болка ще ни остане за цял живот. 
Каквото и да направим, няма да върнем на-
шите близки. Трябва да бъдем силни, да се 
подкрепяме. Животът просто продължа-
ва…

– Благодаря ви още веднъж за това 
интервю!

Децата на Цветанка Костадинова и 
Ивайло Попов са още две жерт-
ви на бруталното петорно убий-
ство в Чикаго. Те остават живи, 
но Искра без баща и баба, а Дана-

ил без майка. Те ни потърсиха няколко дни 
след ужасното престъпление, за да благо-
дарят на всички, които са помогнали, и да 
ни разкажат какви хора са били техните ро-
дители и баба.

Искра е кръстена на баба си и е дъщеря 
на Иво от първия му брак. Идва в САЩ, ко-
гато е едва на 4 месеца. Кръстена е на баба 
си Искра – също покосена от куршум във 
фаталната събота.

Данаил е син от първия брак на Цветан-
ка. Идва в САЩ преди една година и сега е 
останал напълно сам.

Това е едно от най-трудните интервюта, 
които съм правил някога. Интервю за нео-
бяснимото зло. И за човешката съпричаст-
ност, помощ и доброта, които може да от-
ключи.

– И двете семейства, и двамата, заед-
но с родителите си, идвате в Америка 
за едно ново начало, за един нов старт. 
Сега се налага отново да започнете жи-
вота си… Кой е до вас в този толкова 
труден момент?

Данаил: Дойдох само с майка ми, а сега 
останах сам тук, в Америка, отнеха живота 
на моето семейство. Зад мен е цялата бъл-
гарска общност – и в България, и в Аме-
рика. Моето семейство, моите приятели – 
подкрепата е голяма. Двамата с Искра сме 
заедно, подкрепяме се взаимно в този тру-
ден момент…

Искра: Има много хора около мен, кои-
то са съпричастни, помагат ми, говорят ми, 
ръката ми държат, силна съм, ще го прео-
долеем това.

– Дани, ще те върна в онази вечер, в 
събота. Ти също е трябвало да бъдеш 
на тази вечеря, но закъсняваш и така си 
спасяваш живота.

– Точно така. Бях на работа, майка ми и 
баща ми чакаха гости – баба ми и прияте-
ля й. Трябваше да свърша работа в два сле-
добед, но в последния момент шефът ме 
изпрати да свърша нещо – така се забавих 
цели три часа. Това не се е случвало нико-
га. Прибрах се в пет, паркирах пред блока 
и тогава чух последния изстрел. Сърцето 
ми спря… Благодаря на Господ, спаси ме! 
Започнах да си задавам въпроси – ако бях 
там, какво можех да направя. Обаче нищо 
не мога да върна назад…

– В сърцето си знае-
ше ли, че този изстрел 
идва от вашия апарта-
мент?

– Да, със сигурност 
знаех.

– Видя ли този чо-
век да излиза от апар-
тамента? Видя ли го 
след това?

– Не, не го видях по-
вече. Искам сега да под-
чертая нещо важно. 
Казват, че сме имали 
пререкания с този чо-

век, че сме имали конфликт. Това е пълна 
лъжа, това не е вярно. Това престъпление 
беше извършено от психичноболен човек. 
С този човек не сме говорили, въпреки че 
ни беше съсед. Не сме говорили с него, не 
сме имали пререкания…

Искра: Сам живееше, точно до нас – 
нищо друго.

Данаил: Не го познаваме лично, само 
сме го виждали…

– Как е влязъл в апартамента, според 
полицията няма следи от взлом?

Данаил: Вратата е била отворена, дока-
то семейството ми е вечеряло. И той прос-
то е влязъл.

– И ти заварваш тази кървава сцена?
– Не, не можах да вляза вътре. Когато 

пристигнах пред блока, чух изстрела и се 
скрих в една бензиностанция. Тогава дойде 
полиция, и те не ме допуснаха да вляза въ-
тре. Беше грозна картина…

– Как си обяснявате това, което се слу-
чи?

Данаил: Аз нямам обяснение… Психич-
но болен човек…

Искра: Болен човек, всичко ще го из-
дразни.

– Искра, ти кога последно говори с 
баща ти? Какво си казахте?

– Във вторник. Говорихме за училище, 
как изкарвам, как е на работа, неща от 
деня…

– Какво искаш да знаят хората за баща 
ти?

– Той беше най-добрият човек, най-чест-
ният, доверяваше се на хората. Той, както 
баба, искаше да направи всички щастливи, 
даваше на хората каквото може. Много до-
бър човек.

– Дани, ти идваш с майка си преди го-
дина. Сега оставаш сам-самичък. Къде 
смяташ да живееш? В България, в Аме-
рика?

– Нямам планове в момента, всичко е 
много объркано. Аз самият съм много 
объркан, чувствам една празнота. Това ще 
го реша по-нататък.

– Какъв беше твоят последен разго-
вор с майка ти?

– За последно разговаряхме сутринта. 
Бяхме на работа и двамата, станахме рано 
сутринта. Не си говорим по принцип рано 
сутрин, просто пием кафе, обсъждаме 
нещо за деня. В този ден се показа от врата-
та, беше много усмихната, махна ми и дой-
де и ме целуна. Точно тази сутрин… С по-
следната целувка, така ще я запомня. Беше 
много грижовна майка, много добра жена 
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ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

�  Тази болка ще остане за цял живот, споделиха децата на убитите в Чикаго българи

Последните щастливи мигове

Щастливо семейство, събрало се на ве-
черя в съботния ден. Това показват 
снимки от мобилния телефон на Ивай-

ло Попов, които близките предоставиха на BG 
VOICE.

Те са направени десетина минути преди 
стрелецът да влезе в апартамента на българи-

те и да го окървави.
Цветанка Костадинова и Ивайло Попов ка-

нят майката на Иво Искра Попова и нейния 
приятел Дейвид на вечеря в събота.

Снимките разкриват приготовленията за ве-
черята и щастливото семейство, събрало се 
около масата.

Искра и Искра - баба и внучка

Искра Попова и Давид Цвети и Иво

Цвети и ИвоИскра, Цвети и Иво заедно

Децата на Цвети и Иво: 
Никога няма да простим на убиеца!

Иво заедно с децата на семейството Искра и Данаил

Цветанка с приятеля на майката на 
Ивайло Дейвид

Искра, Дейвид и Ивайло на масата десетина минути 
преди да влезе стрелецът

Майката на Ивайло, Искра, с приятеля си Дейвид

Интервюто с Искра и Данаил може 
да гледате на www.bg-voice.com

ЕКСКЛУЗИВНО
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в цифри

14 7000 

3300

години след като станаха двойка, тенисист №1 Рафаел Надал и приятелката му Сиска 
сключиха брак. Семейство Надал се роди в понеделник, а снимките, които изтекоха от 
голямото събитие, са все още само папарашки.

лева за глас взимали търговци на гласове от кандидати за кметове и общинари в 
Бургаско. До купените гласоподаватели обаче достигали едва по 50 лева. Групата за 
изборната търговия бе разбита от полицията.

лева и 9 дебитни карти намери социално слаб мъж в изгубена чанта на улицата и ги 
върна на притежателя им. Илия Савов от Смолян, който израснал по домове за деца, 
издирил собственика на парите чрез медиите и социалните мрежи.

часа спасители в Австралия помагаха на заседнало на скала куче. Кучето не било в 
състояние да се спусне само и била организирана цяла спасителна акция. Наложило се 
спасителите да слизат 15 метра надолу, за да стигнат до уплашеното животно.
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Е
дна мъглива есенна париж-
ка сутрин, под звуците на стар 
френски акордеон, шума на 
Сена и мириса на току-що из-
печени кроасани, засвирват 

спирачки на такси... Виктор Табуре, тър-
говец от френския град Лимож, присти-
га в Париж да посети сина си, Мишел, в 
квартирата му, за да му съобщи, че май-
ка му е избягала с чичо му в Алпите...

„И какво открих там ли?! Ами „прия-
телката” на сина ми – шармантния Жозе. 
Едни заплетени ситуации се заформят, 
едни обяснения за любов и съжителство 
- голям смях пада... Между другото, точ-
но това е „Горката Франция” – комедия 
за сблъсъка на поколенията, за ценно-
стите, за идеалите на различните поко-
ления, за любовта в различните й изме-
рения. Надявам се и публиката в САЩ да 
го разбере, да се забавлява на наш гръб 
от комичните ситуации, в които изпа-
дам заедно с колегите си Катето Евро, 
Фахрадин Фахрадинов, Сашко Кадиев”, 
обяснява известният български театра-
лен и филмов актьор Александър Дой-
нов. Той е част от звездната група ак-
тьори, които пристигат от тази страна 
на Океана като част от забавния спекта-
къл. „Горката Франция“ ще разсмее най-
напред сънародниците ни в Бостън на 8 
ноември, ще мине през Торонто, Чикаго, 
Лас Вегас и още много други градове в 
Щатите. (Датите и местата на турнето ви-
жте в карето по-долу).

Сашо Дойнов е пример 
в живота

„Сашо е човек, на когото можеш да 
се довериш, можеш изцяло да разчи-
таш. Той прави добро, без да подчерта-

ва това. Сашо е от малкото хора, на кои-
то можеш да се обадиш, ако имаш нужда 
от спешна помощ. Никого не съди, нико-
го не коментира, никога не говори за чо-
век зад гърба му, винаги казва нещата в 
очите”, описва големия актьор пред BG 
VOICE приятелят му, певецът Дони.

„Сашо ми е пример в живота, не само 
като актьор. Пример ми е за това как чо-
век трябва да отстоява своите разбира-
ния и чувства. Обича си професията и 
чудесно се справя с всеки образ в теа-
търа и киното”, сподели пък Александър 
Кадиев, с когото си партнират в „Горката 
Франция”.

Александър Дойнов е много чувстви-
телен човек, отгледал е сина си, също 
актьор, съвсем сам. Обича също мно-

го да чете. В същото време е раним, но 
всичко прикрива в себе си, преживява 
го сам. Най-голямата му болка е за почи-
налата му дъщеричка, но той рядко го-
вори за тази трагедия в живота си. Не 
обича да го съжаляват, смята, че просто 
„такава му е била съдбата”.

„Театралните зали 
са пълни

хората ходят много на театър. Всичко е 
пълно, само ние сме зле - с тъга в гла-
са казва Дойнов. - В България останаха 
много малко места, където човек може 
наистина да се занимава с театър. На-
всякъде всичко се свежда до лъскави 
кръчми. Управляващите правят огро-
мна грешка, като режат средствата за 
изкуство и култура. Те смятат, че това не 
носи кой знае каква полза, и всяко ново 
правителство се заема първо на нас да 
ореже бюджета. Това е все едно да има-
те два радиатора и една лампа, и за да 
спестите енергия, изключвате лампата 
вместо радиаторите.

В цяла Европа ние 
се оказахме най-негодни

Не можем нищо и не произвеждаме 
нищо. Казват, че преди пречеше кому-
низмът. Кой пречи сега? Културата и об-
разованието трябва да са приоритет на 
държавата и трябва да се започне вед-
нага. Иначе изпускаме отново младо-
то поколение да успее да се научи на 
нещо добро в живота си, да претворява, 
да създава, да обогатява собствения си 
живот и този на околните с добрите тра-
диции на родолюбивите българи от Въз-
раждането”, каза още актьорът.

Въпреки мрачните си мисли обаче, 
Александър Дойнов обещава весело на-
строение по време на турнето в САЩ и 
Канада. И много смях и великолепна ак-
тьорска игра.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

Пред завесата: 
Театралните зали са 
пълни, само ние сме зле!

Актьорът Александър Дойнов 
е роден на 12 януари 1955 г. За-
вършва ВИТИЗ „Кръстьо Са-
рафов“ през 1982 г. в класа на 
проф. Николай Люцканов. Между 
1982 и 1984 г. работи в Драма-
тичния театър „Апостол Кара-
митев“ в Димитровград. В пе-
риода 1991-1994 г. е директор на 
същия театър. В Театър на ар-
мията е от 2001 г. и играе в пи-
есите „Колко е важно да бъдеш 
сериозен”, „Ножица - трепач”, 
„Много шум за нищо” „Послед-
ни поръчки”, „Бандитска опера”, 
„Емигранти”, „Да играеш жерт-
вата” „Стреляйте по артиста” 
и мн. др. Освен това той има и 
множество филмови роли.

Визитка:

�  Актьорът Александър Дойнов пристига в САЩ 
и Канада на турне с „Горката Франция“

� 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 – Лос Анджелис – 

Ориндж Каунти

Турнето на 
„Горката Франция“ в дати

Актьорът с Александър Кадиев в комедията „Умирай лесно”
Милен Миланов, в ролята на политемигранта АА, и Александър Дойнов - гастербайтерът ХХ, в пиесата 
„Емигранти“ на Славомир Мрожек, изиграна и пред българи в Швейцария

 „Горката Франция“
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Б
ългapcĸaтa ĸoмпaния 
„Kинeтиĸ Ayтoмoтив” създа-
де първия български спор-
тен електромобил. Кіnеtіk 
07 бе представен официал-

но преди дни, а първият пазар, към 
който ще се насочи, е в САЩ.

Колата щe бъдe пpoизвeждaна пo 
пopъчĸa, a мoщнocттa и мaĸcимaлнaтa 
cĸopocт 

щe ce изпълнявaт cпpямo 
изиcквaниятa нa клиeнтa. 

Бaзoвaтa вeрcия щe бъдe c мoщ-
нocт oт 644 ĸoнcĸи cили и цeли 800 
Hм въpтящ мoмeнт, ĸoeтo щe пoзвoли 
ycĸopeниe oт 0 дo 100 ĸм/ч caмo зa 2,7 
ceĸyнди.

Двyмecтният aвтoмoбил e пpeднaз-
нaчeн ocнoвнo зa пиcтa, нo мoжe дa 
бъдe шoфиpaн и пo yлицитe.

„Kинeтиĸ Ayтoмoтив” изпoлзвa шacи 
oт Саtеrhаm, нo нaд 90% oт coфтyepa, 
ĸoйтo мoжe дa yпpaвлявa ĸoлaтa aв-

тoнoмнo, e нaпиcaн oт българския 
eĸип нa дpyжecтвoтo. Ocвeн тoвa нaд 
90% oт чacтитe, изпoлзвaни зa пpoиз-
вoдcтвoтo, cъщo ca нoви.

Дизaйнът cъщo 
e нa бългapин

- на Kocтaдин Kocтaдинoв.
Ocнoвaтeлят нa ĸoмпaниятa 

Teoдocий Teoдocиeв cъoбщи, чe пpeз 
2020 г. щe бъдaт пpoизвeдeни двa aв-
тoмoбилa. Дpyжecтвoтo вeчe имa и 
пъpвa пopъчĸa oт чужбина, yтoчни тoй 
пpeд ВlооmbеrgТV Бългapия. В момен-
та компанията търси начин за типово 
одобрение в Щатите, а не традицион-
ното британско за такъв тип марки.

Първоначалната идея на Теодосиев 
и Костадинов била да направят елек-
трическа версия на легендарния Lotus 
7, но постепенно стигат до по-различ-
на концепция. А тя е да направят своя 

кола, по-голямата част от която да е 
българско производство. Над 90% от 
частите са правени

на най-големия 
3D принтер

на Балканите, останалите са карбоно-
ви и алуминиеви. 

Ето и още подробности. На водачи-
те ще се предлагат режими Eco и Race. 
Окачването е адаптивно с амортисьо-
ри Ohlins, спирачките Brembo. Концен-
трацията на създателите на модела е 
била насочена към създаване на мак-
симално опростен и олекотен автомо-
бил, който да предлага изключителни 
емоции зад волана.

Идеята е да се направи лимитирана 
серия от 8 бройки, като ще се тества 
потенциалът на Kinetik 07 първо в Ка-
лифорния, а след това и по френската 
Ривиера.

�  Кinеtik 07 ускорява до 100 км/ч само за 2,7 секунди

Първият български 
спортен електромобил!
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Е
дин голям български май-
стор на файтони успя-
ва да впечатли ле-
гендарния Хенри 
Форд и дори да 

получи предложение 
от него – да произвеж-
да купета за прочу-
тия модел автомоби-
ли „Форд Т”. Това се 
случва през 1907 
година, а българи-
нът е известният в 
цялата страна фа-
брикант на фай-
тони, кабриоле-
ти и карети Мито 
Орозов. Истори-
ята разказва, че 
за него големи-
ят български пи-
сател Алеко Кон-
стантинов казал: 
„Я си снеми кал-
пака, приятелю, 
поклони се на г-на 
Орозова и пожелай 
да се народят в Бъл-
гария повече такива 
труженици!”

В края на XIX и нача-
лото на XX век елегант-
ните файтони, майсторе-
ни от самоукия врачански 
фабрикант, печелят местно 
и световно признание на сто-
пански изложения – в Пловдив, 
Лондон, Горна Оряховица... От бъл-
гарския самороден талант се възхитил 
и самият Хенри Форд, който възкликнал 
за Орозов:

“Личност с европейски 
мащаб, ум и знания”

Двамата се срещнали на Балканско-
то изложение в Лондон през 1907 г. Го-
лемият американец видял там проду-
ктите на българина и останал истински 

впечатлен. Той 
бил възхитен от 

техническите реше-
ния на врачанина и от 

високото качество на изработката. След 
тази среща започва активна кореспон-
денция между Орозов и Форд. Двамата 
обсъждат въвеждането в индустриално 
производство на автомобили или само 
на части за тях във Враца. Форд поис-
кал от българина да произвежда купета 
за прочутия модел автомобили „Форд Т”.

Орозов бил самоук майстор и твърдо 

вярвал, че българинът заслужава много 
повече от волски коли. Затова започнал 
да произвежда луксозни файтони. Око-
ло 50 модела предлагал каталогът от во-
зила, които се доставяли в цялата стра-
на, а и в чужбина по това време.

“Зная, че предложението на Форд за 
съвместно производство във Враца се-
риозно е занимавало Мито Орозов“, 
споделя правнукът му Петър, цитиран 
от AutoBild. „Естествено, че е бил полас-
кан, но реализмът му надделял. Прете-
глил предимствата и недостатъците от 
такъв мащабен проект. Бил е наясно, че

няма да може 
да се справи

без финансова подкрепа от банките. Но 
те щели да печелят по 10% от лихвата, 
докато тази на фабриката нямало как да 
бъде над 2%.“ Разбира се, имало и други 
фактори, които карали Мито, макар и с 
нежелание, да бъде предпазлив - липса 
на достатъчно квалифицирани работни-
ци, недоразвит пазар, ненадеждни дос-
тавчици…

За Мито Орозов нямало съмнение, че 
трябва да развива фабриката със собст-
вени сили и да продължи преговорите 
с Хенри Форд на по-късен етап. Актив-
ностите му се увеличавали лавиноо-
бразно. „През годините става основател 
на врачанската Популярна банка, член 
на Софийската търговско-индустриална 
камара, през 1908 г. е депутат във Вели-
кото Народно събрание,“ разказва Пе-
тър.

Уви, амбициозните планове на Мито 
Орозов са прекъснати от внезапната му 
и нелепа смърт: на 30 септември 1923 г. 

Враца е обхваната от огромен пожар за-
ради мощни експлозии в близкото воен-
но поделение. Предприемачът веднага 
се втурва да спасява фабриката, но след 
потушаването на огнената стихия е на-
мерен под нейните развалини…

Така възможността

България да има своя 
Детройт

приключва. Синовете и внуците на 
Мито Орозов се опитват да продължат 
делото му, но не успяват. Дали защото 
започват войни, а после се сменя стро-
ят, тази изключителна история свършва 
дотук.

�  Легендарният американец искал българинът да произвежда купета за „Форд Т“

Мито Орозов – българинът, 
който впечатли Хенри Форд

Хенри Форд

Файтоните на Мито Орозов

Файтоните на Мито Орозов

Снимки: Еspressonews.bg и Уикипедия
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

С
лучвало се е на всеки - лю-
бимите дънки отдавна са за 
изхвърляне, но моментът 
за раздяла с тях се отлага и 
отлага непрекъснато. Как-

то всяка друга дреха, и те имат своя 
предел на живот, който е неизбежен. 
Възможно е обаче да го отложим във 
времето, а това може да стане само с 
подходящите грижи за дрехата. Ето ня-
колко съвета какви да са те:

Използвайте 
подходящ препарат

Когато перете тъмни дънки, използ-
вайте препарат за пране, който е пред-
назначен за цветни дрехи. Другите 
почистващи препарати съдържат хи-
микали, наречени оптични избелители, 
които правят белите тъкани още по-бе-
ли, но могат да доведат до по-бързо из-
бледняване на цветното пране.

Обърнете дънките наобратно, пре-
ди да ги пуснете в пералнята, пише още 
Rozali. Това вероятно е един от най-из-
вестните съвети при пране на дънки, 
но е този, който си струва да следваме. 
Обръщането на дънките ви помага да 
предотвратите изпускането на боя при 
прането и също така намалява опас-
ността от избеляване при сушенето на 
слънчева светлина.

Друг съвет е да се подгответе преди 
първото им изпиране. Ако се притесня-
вате, че новите ви дънки ще пуснат боя, 
ето какво може да направите:

накиснете дънките 
в хладка вода

към която е добавена сол, това ще фик-
сира багрилата в тъканта и няма да поз-
воли изтичането им. Въпреки това не 
забравяйте винаги да перете дънките 
си с дрехи в сходни цветове, за да пре-
дотвратите нежелано оцветяване.

Отнасяйте се с дънки с лъскав ефект 
по-внимателно, е сред другите препо-
ръки за запазването на любимия чифт.

Дънките, които имат лъскаво покри-
тие, се нуждаят от по-специфична гри-
жа. Въпреки че етикетът често гласи, че 
те спокойно могат да се перат в перал-
ня, специалистите препоръчват ръчно 
пране в студена вода, без почистващ 
препарат. Сушенето пък трябва да бъде 
единствено естествено, като избягвате 
простирането им, а ги позиционирате 
вертикално върху кърпа.

Освен това не оставяйте за дълго 
дънките в пералнята след изпиране, е 
сред другите съвети.

Ако наистина перете дънките си в пе-
ралнята, извадете ги от барабана вед-
нага щом завърши цикълът на пране. 
Това може да предотврати появата на 
ужасните избледнели следи по повърх-
ността на тъканта.

Не ги перете 
прекалено често

Лесно е да превключите на автопи-
лот в края на дългия ден и да хвърля-
те каквото и да сте носили в кошчето за 
пране - независимо дали се нуждае от 
пране или не. Честото пране обаче ще 
съкрати живота на дънките ви, така че 
се съпротивлявайте на изкушението 
да прекалявате. Нормално е да перете 
дънките си 2 пъти в месеца.

Освен това заложете на естествено-
то сушене.

С течение на времето сушенето в су-
шилнята може да повреди влакната, 
които придават на дънките еластич-
ност. Ето защо, когато е възможно, ос-
тавяйте дънките да съхнат естествено.

Дънките с декорации се нуждаят от 
специална грижа, е сред съветите за 
дългия им живот.

Най-добре е да бъдете по-предпаз-
ливи, ако имате дънки, украсени с мъ-
ниста, капси или камъчета. Перете ги 
на ръка, за да избегнете откъсването 
на декорациите по време на машинно-
то пране.

Хубаво е да знаете и друго - дори и 
цветовете да са започнали да изблед-
няват, не всичко е изгубено.

Колкото и да се стараем да съхраним 
яркия цвят на любимия чифт дънки, той 
рано или късно започва да избледнява 
и да губи своята яркост. Дайте на дън-
ките си нов живот с текстилна боя за 
пералня. Тези багрила могат да се от-
крият в голяма гама от цветове и с тях-
на помощ ще възстановите оригинал-
ния цвят на любимите дънки или може 
да експериментирате и да оцветите по-
светлите дънки в по-тъмен цвят.

Превърнете дефекта 
в ефект

Скъсаните дънки са все така една от 
топ тенденциите, както в настоящия, 
така и в предстоящия сезон. Ако люби-
мите ви дънки са се прокъсали, вместо 
да ги захвърлите на боклука, използ-
вайте ножица, за да направите няколко 
допълнителни разкъсвания и да разро-
шите краищата, като издърпате влакна-
та с чифт пинсети.

10 съвета: 
Как да удължим 
живота на 
любимите дънки
Начинът на пране и сушене са сред 
предпоставките за дълготрайност
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Есен/зима 2019: 
Топ тенденциите!

ДИМИТРИНА ИВАНОВА

Л
ятото сякаш току-що си оти-
де, есента е в разгара си, а 
зимата скоро ще надникне в 
гардероба ви. Ако дрехите от 
миналата есен ви отегчават 

или пък се готвите за студа, вижте 10-те 
тренда, които ще са навсякъде до про-
летта.

Плисирана пола
Не е често срещано явление много ди-

зайнери да залагат на една и съща ком-
бинация от дрехи. И въпреки всичко, 
това е факт за есен/зима 2019-2020. Топ 
тенденцията на сезона е комбинацията 
между нежна и разкроена блуза и пли-
сирана пола с дължина около коленете, 
пише Rozali. Това съчетание е идеално за 
офиса, защото е елегантно и удобно.

Строг костюм
За почитателите на строгата елегант-

ност есен 2019 е приготвила костюм с 
панталон. Особено актуални са вариан-
тите с дължина малко над глезените и 
разкроените модели. Комбинирайте с 
високи токчета и вече имате перфектна-
та есенна визия.

Палто тип наметало
От няколко години не сме виждали 

палтото тип наметало в модните тен-
денции и с нетърпение чакахме него-
вото завръщане. Палтото наметало мо-
жете да носите с клин или елегантен 
панталон. Есенна шапка с периферия 
също допълва официалния стил на тази 
връхна дреха.

Асиметрични деколтета
Топовете и роклите с асиметрични 

деколтета също са актуална тенденция 
тази есен. Преобладават моделите с 
едно рамо или такива с един къс и един 
дълъг ръкав.

Кожа от глава до пети
Ето и една тенденция за почитателите 

на кожата. Облечете се в кожа от глава 
до пети и няма да сгрешите. Актуални са 
костюмите с кожен панталон и кожено 

сако, както и роклите от тази материя. 
Добрата новина е, че все повече модни 
къщи избират екокожата и така почита-
телите им могат да се радват на приро-
досъобразни тоалети.

Блузи и рокли 
с обемни ръкави

Блузите с акценти са актуални в много 
свои разновидности. Моделите с ръкави 
например ще се радват на популярност 
тази есен. Бъдете внимателни обаче, ако 
избирате такава, защото създават обем 
в горната част на тялото и може да на-
правят фигурата ви непропорционална.

Пайети, пайети 
и пак пайети

Интересно, но дрехите с пайети нами-

рат своето място в ежедневната мода. 
Всички имаме нужда от малко блясък в 
сивите делнични дни, така че защо да не 
ги добавим с дреха с пайети.

Ако предпочитате ненатрапчивия 
блясък, изберете аксесоар - чантичка, 
брошка, бижу. Ако пък искате „нещо по-
вече”, няма да сгрешите, ако под строго-
то сако сложите блуза с пайети.

Дрехи с къдрички
Дрехите с къдрички са сред най-жен-

ствените. Те носят и определена роман-
тика от отминали времена в стил „Малка 
къща в прерията”. Тази тенденция кате-
горично няма да допадне на всички, но 
и дизайнери, и стилисти я предпочитат 
за предстоящия сезон

Деним от глава до пети
Допада ли ви комбинацията между 

деним риза и дънки? Е, точно тя е сред 
най-горещите за сезона. Денимът от гла-
ва до пети се радва на особена попу-
лярност през последните години и има 
защо. Това е перфектната спортна визия 
за всеки ден.

Шушлякови якета
Удобни, практични, леки и много то-

плещи! А и идват в куп със свежи и ярки 
цветове, разнообразни принтове и с 
бродерии. Така изглежда модата при 
шушляковите якета за сезон есен/зима 
2019-2020.

Смяната на сезоните е добър 
повод за подмяна на гардероба
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ЕВЛАЛИЯ САМЕДОВА

В 
Русия умират над 300 000 
души от рак годишно, сочи 
официалната статистика. Ре-
алният им брой обаче е по-
висок, защото статистиката 

не обхваща онези онкоболни, които из-
дъхват у дома. При това в Русия действа 
държавна програма за борба срещу ра-
ковите заболявания. Но резултатите от 
нея досега не са особено окуражаващи.

Смъртността може би 
ще продължи да расте

На Втория международен форум 
по онкология и радиология в Москва 
президентът на Асоциацията на он-
кологичните заведения Валерий Ста-
ринский съобщи, че смъртността от 
ракови заболявания е по-висока от 
прогнозираната. Лекарите смятат, че 
за ръста й има няколко причини. Ос-
новните, според Старинский, са пре-
калено късното диагностициране на 
болестта и липсата на квалифицирани 
специалисти. Според директора на Ин-
ститута по хематология, имунология 
и клетъчни технологии Алексей Ма-
счан, решаваща роля играе и недости-
гът на лекарства. Той дори говори за 
„хуманитарна катастрофа”, която обяс-
нява с две обстоятелства: оттеглянето 
на западните фирми от руския пазар и 
действащата държавна система за по-
ръчване на медикаменти. Специалис-
тът прогнозира, че ако положението 
не се промени, през следващите годи-
ни смъртността от ракови заболявания 
може да скочи с 20-30%.

През последните години в Русия де-
лът на вносните медикаменти, които се 
прилагат в лечението на рака, плано-
мерно намалява. Същевременно дър-
жавата отделя все повече пари за купу-

ването на онкологични препарати. По 
данни на агенцията DSM Group, която е 
специализирана в анализите на пазара 
на лекарства, през 2017 г. за такива ле-
карства държавата е изхарчила 79 ми-

лиарда рубли, през 2018 - 88,8 милиар-
да, а само през първото полугодие на 
2019 - 65 милиарда.

Качествени ли са руските 
лекарства?

Близо 63% от закупуваните от рус-
наците онкологични препарати са ру-
ско производство. Според Алексей 
Масчан това поражда определена 
опасност: производството на такива 
медикаменти в Русия не се контроли-
ра достатъчно добре, част от фирмите 
производителки са почти неизвестни, 
делът на подправените медикаменти 
е висок, а реномираните фирми про-
изводителки не съумяват да задоволят 
пазарното търсене.

На същото мнение е и Валерий Ста-
ринский. „Не всички фирми са в със-
тояние да задоволят търсенето на не-
обходимите медикаменти - въпреки 
големите суми, които отделя държа-
вата. Лекарите се опитват да прилагат 
съвременни схеми на лечение, но по-
някога за това просто липсват необхо-
димите лекарства”, обяснява той.

Защо в Русия все повече 
хора умират от рак?
�  Според официалните данни болестта убива над 300 000 руснаци годишно

Pixabay
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П
реди няколко седмици Све-
товната здравна организа-
ция предупреди, че ефектът 
от електронните цигари все 
още не е изследван и призо-

ва пушенето им да се ограничи. Преди 
дни дойде новината за поредната жерт-
ва на vaping цигара в САЩ, а президен-
тът Тръмп нарече електронните цигари 
„проблем за САЩ”. Не закъсняха и спе-
кулациите, че се готви пълна забрана за 
продажбата им на територията на Съе-
динените щати.

И въпреки споровете „за“ и „против“, в 
едно няма съмнение - по темата за елек-
тронните цигари липсва достатъчно ин-
формация.

Ето няколко важни неща за тях, които 
може все още да не сте разбрали.

 Проблемът не са самите 
 е-цигари, а течността 
 в тях

В течността на повече-
то устройства, които са 
обект на разследва-
не в САЩ, е открит 
тетрахидрокана-
бинол, който е и 
психоактивното 
вещество в мари-
хуаната.

Заедно с него са 
установени и голе-
ми количества ви-
тамин Е ацетат. Той се 
продава като хранител-
на добавка и не е вреден 
при поглъщане или прием през 
кожата. Когато се вдишва обаче, може 
да образува слой върху белите дробове 
и да доведе до неприятна кашлица, за-
дух и болки в гърдите.

 Е-цигарите 
 не са забранени в САЩ

Каквото и да се твърди, засега няма 
решение за забрана на електронни-
те цигари в САЩ. Властта настоява за 
строги регулации, които да накарат 
производителите да преминават необ-

ходимите законода-
телни процедури и 

да наложи ограни-
чения на арома-
тизираните теч-
ности.

Това ще ги на-
прави по-малко 
привлекателни 

за тийнейджъри-
те и младите аме-

риканци, които са 
сред най-активни-

те потребители на елек-
тронни цигари.

Подобни рестрикции вече бяха нало-
жени върху няколко марки за течности 
за електронни цигари, които твърде аг-
ресивно рекламираха продуктите си, 
като ги сравняваха със сладкиши и без-
алкохолни напитки.

 В Европа няма 
 такава криза

Третият факт е, че в Европа няма по-
добна криза заради по-добрия контрол 
от страна на институциите. Здравните 

власти в повечето европейски държави 
успокояват потребителите да не се връ-
щат към обикновените цигари заради 
проблемите отвъд Океана.

Те съветват тези, които вече са преми-
нали на електронни цигари и течности, 
да ги закупуват единствено от лицензи-
рани производители.

  IQOS и Glo не са 
  обект на тези мерки

Четвърто важно нещо е, че IQOS и Glo 
не са обект на тези мерки. Популярните 
в България и в Европа устройства за на-
гряване на тютюн не се продават в САЩ.

Освен това те използват съвсем друг 
принцип на работа и не нагряват теч-
ност, а истински тютюн.

  Най-добре никога 
  да не пушите

Пето и може би най-важно - най-добре 
е никога да не пропушвате. Зависимост-
та от никотина е една от най-тежките за-
висимости и по последни данни само 1 
от десетина души успява да преодолее 
трайно този навик.

�  Предупреждения, закани за забрана, дори смъртни случаи. Какво още?

Пет важни неща за е-цигарите, 
които може да не знаете
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Броят на жертвите от електрон-
ни цигари расте. В средата на ок-
томври починалите oт бeлoдрoбни 
зaбoлявaния, cвързaни c пушeнeтo 
нa eлeктрoнни цигaри в Cъeдинe-
нитe щaти станаха 18. Рaзбoлeли-
тe ce ca нaд хилядa, coчaт нoвитe 
дaнни.

Oт цeнтрoвeтe зa кoнтрoл и 
прeвeнция нa зaбoлявaниятa cъoб-
щихa, чe cлучaитe ca ce увeличили 
c eднa чeтвърт само в рамките на 
седмица. Лeкaритe зaceгa нe мoгaт 
дa уcтaнoвят кaквo причинявa 
зaбoлявaниятa, чиитo cимптoми 
включвaт бoлки в гърдитe, умoрa 
и нeдocтиг нa въздух.

80% oт бoлнитe ca пoд 35 гo-
дини, a cрeднaтa възрacт нa пo-
чинaлитe e 49 гoдини и пoлoвинa. 
Двa aмeрикaнcки щaтa вeчe oгрa-
ничихa упoтрeбaтa нa eлeктрoнни 
цигaри.

Броят на 
жертвите 
расте
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Ч
ета статия за продължител-
ността на живота. Мисля си 
за това как хората в 18 или 
19 век са възприемали живо-
та. В статията се твърди, че с 

малки изключения, те са живели сред-
но до около 40 години. Дали животът им 
се е струвал кратък? Дали са планирали 
бъдещето си и дали са имали време да 
следват мечтите си? Дали тайничко са си 
мечтали да бъдат около порасналите си 
деца и внуци за по-дълго време? Дали са 
били обсебени от младостта и вечността 
като нас?

Младостта е онова състояние на 
духа, което ни стимулира да сме вечно 
усмихнати, обнадеждени, неприлично 
смели, изобретателни и мечтателни.

Сещам се за книгата на антропо-
лога Ашли Монтагу (Ashley Montagu) 
“Growing Young” и се съгласявам с него, 
че младостта е най-вече поведение, на-
чин на живот или онова разположение 
на духа ни, което, изпълвайки ни с енту-
сиазъм и екстаз, ни води до неимовер-
ни висини на възбуденост и жар.

В споменатата книга се описват

двадесет и седем 
вида поведения

които развивайки и обогатявайки в про-
дължение на живота ни, ни помагат да 
бъдем все така младежки по дух, деяние 
и обаяние.

Г-н Монтагу отбелязва, че любовта е 
източникът на нашата младост, щастие 
и приповдигнато настроение, безспор-
ната първопричина за нашата жизне-
ност, сила и несекваща енергия. Любо-
вта към себе си преди всичко и после 
любовта към околните, живота, приро-
дата, науката… Любовта без условия, 
договорки и обещания. Любовта, която 
извира от сърцата ни при всяко съпри-

косновение с околният свят.
По-очевидни поведенчески нужди 

на младостта според класификация-
та на Ашли Монтагу са приятелството 
като функция на любовта, изобретател-
ността, любопитството, радостта, хумо-
рът и оптимизмът.

Но аз реших да спомена по-подроб-
но някои по-неочаквани нужди на чув-
ството за младост от списъка на автора 
като експериментирането, удивление-
то или високата чувствителност.

Кога за последен път сте напусна-
ли познатата ви пътека в живота и сте 
решили да се впуснете в неизвестно-
то? Или да се устремите в този експе-
римент, който следва най-безумните ви 
мечти?

Експериментиращото 
съзнание

носи удивление, радост, изобретател-
ност и ентусиазъм. Експериментатори-
те са наблюдателни. Техният мозък отбе-
лязва с вълнение всяка новост. Животът 

им е живописно платно от цветове и не-
традиционно моделирани форми. Благо-
дарение на високата си чувствителност 
те творят с удивление. Удивлението от-
варя вратите на мистериозността в жи-
вота, води ни към отговорите на вечни-
те въпроси за чудото, наречено живот. А 
чувствителността ни помага да отваряме 
сърцата си и да се свързваме един с друг 
с близост необикновена и несравнима.

Експериментирането може да е на 
пръв поглед простичко и лесно дос-
тижимо. Помислете си за пътуване, по 
време на което ще добиете някакви 
способности. Например, купете си би-
лет за курс по готвене на типична то-
сканска кухня в Италия. Ще пътувате до 
чудесна дестинация. Можете да посети-
те Флоренция или Пиза. Ще се запозна-
ете с нови хора. Ще се научите на нов 
метод на готвене. Ще споделите удивле-
нието си от новите вкусове на храната с 
другите участници в курса. Ще се заба-
влявате и ще се върнете у дома с вдъх-
новение за нови идеи и проекти.

Забелязала съм, че пътуването ни да-
рява с живец и дерзания, които ни за-
реждат емоционално за дълго време. 
Аз се чувствам прекрасно, когато пра-
вя експерименти от този род. Никога не 
ще забравя например пътуването си до 
Барселона. Отидох с единствената цел 
да разгледам невероятната архитекту-
ра на този град, и по-специално творе-
нията на Гауди. Това пътуване беше не-
вероятен източник на вдъхновение и 
носител на блестящи професионални 
идеи, които по-късно ми донесоха мно-
го радост и удовлетворение.

Други състояния на духа, които се 
свързват с излъчването за младост, са 
чувството за хумор,

смехът, сълзите, радостта
Понякога ние се отнасяме прекале-

но сериозно към живота и към сами-
те себе си. Ние сме прекалено трезво-
мислещи, благоразумни, безпогрешни 
и уравновесени. Скованото ни тяло и 
мисъл имат нужда от разчупване, неж-
ност, чувствителност и вътрешно се-
беизразяване. Това ни води до чудото 
на танца, което е друго състояние на 
младостта.

Поради факта, че танцът е аеробен 
вид упражнение, той спомага за подо-
бряване на дихателните ни способно-
сти, приемането на по-голямо коли-
чество кислород, подобряването на 
баланса ни. Освен тези очевидни фи-
зически промени, вследствие на танцу-
ването ние подобряваме когнитивната 
дейност на нашата нервна система или 
подобряваме връзките между невро-
ните в мозъка ни, което пък ни пред-
пазва от алцхаймер.

И най-сетне - “танцът не може да се 
обясни с думи. Той трябва да се танцу-
ва.”

В няколко съвета: Как да 
задържим младостта?
�  Чувството за хумор, смехът и сълзите могат да задържат младежкия дух

МАРИЯ ТАНЕВА
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Кои сокове 
са полезни 
за мъжете

Европейски учени разкриват 
какви сокове трябва да пият 
мъжете, за да получат необхо-

димите хранителни вещества и да 
подобрят здравето си. Изобилие от 
полезни компоненти съдържа сок от 
нар, например.

Въпросната напитка е богата на ви-
тамини А, B1, B2, B6 и C, а също и на 
желязо, калий, магнезий и фосфор. 
По количество на антиоксиданти со-
кът от нар превъзхожда дори черве-
ното вино, вследствие на което пови-
шава потентността.

Подобно действие има и сокът от 
диня, тъй като съдържа съдоразши-
ряващата аминокиселина цитрулин.

Соковете от тиква и целина пови-
шават нивата на мъжкия хормон тес-
тостерон. Цинкът, на който е богата 
тиквата, е полезен за профилактика 
на простатит. Целината помага при 
заболявания на стомашно-чревния 
тракт и бъбречно-каменна болест.

Престоялите макарони и 
ориз могат да са вредни
Продължителното съхраняване на 

варени продукти като макароне-
ни изделия и ориз може да на-

вреди, предупреждават австралийски 
учени.

Специалисти от Австралийския на-
ционален университет обясняват, че във 
въпросните продукти може да се развие 
бактерията Bacillus cereus. Тя се среща 
често в почвата, растения, животни, на-
секоми, прах, но може да засегне храна-
та и хората.

„Bacillus cereus може да се размножа-
ва, като използва питателни вещества от 

ориз, млечни продукти, подправки, су-
шени храни, зеленчуци”, казва Анукрити 
Матур от изследователския екип.

Бактерията Bacillus cereus има както 
положителни ефекти, като например да 
поддържа пробиотиците в тялото, така и 
отрицателни.

Неблагоприятното й въздействие се 
проявява, когато храната се съхранява 
при неподходящи условия. Наличието 
на голямо количество бактерии в ориза 
и макаронените изделия може да дове-
де до увреждане на черния дроб, натра-
вяне и дори до смърт.

С
коростта, с която ходим, може 
да предскаже риска от тежки 
заболявания, включително 
деменция, десетилетия преди 
да се появят симптомите, со-

чат резултатите от ново изследване.
Оказало се, че мозъците и телата на 

45-годишни участници, които ходят бав-
но, са се състарили повече в сравнение 

с тези на хора на същата възраст, кои-
то ходят бързо. Белите дробове, зъбите 
и имунните системи на бавно ходещите 
също са в по-лошо състояние в сравне-
ние с тези на бързоходците.

„Знаци за риск от заболяване е въз-
можно да се открият на средна възраст с 
помощта на тест, свързан с ходене”, каза 
ръководителката на изследването Лине 

Расмусен от университета Дюк.
У бавно ходещите било установено 

така нареченото ускорено стареене.
Анализът показал също, че е възмож-

но те да бъдат идентифицирани въз ос-
нова на изследване на мозъчните им 
функции още в детска възраст. Резулта-
тите на 3-годишни деца при изследване 
на коефициента на интелигентност, раз-
бирането на език, моторните умения и 
емоционалния контрол могат да пред-
скажат колко бързо ще ходят 42 години 
по-късно.

„Лекарите знаят, че и хората, които са 
прехвърлили 70-те или 80-те и ходят бав-
но, е възможно да умрат по-рано от хо-
дещите бързо на същата възраст - отбе-
ляза Тери Мофит от Лондонския кралски 
колеж. - Това изследване обаче обхваща 
период от предучилищна до средна въз-
раст и констатира, че бавното ходене е 
сигнал за здравословни проблеми десе-
тилетия преди навлизане в преклонна 
възраст.”

Ходите бавно?
Ще остареете бързо!
�  Изследване на мозъка на децата може да предвиди ходенето
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К
олко знае смартфонът ви за 
вас? Много хора смятат, че 
телефонът им събира твърде 
много информация за живота 
им и е своеобразен шпионин 

вкъщи, та дори и че ги подслушва.
Експерти обаче разкриват как рабо-

ти тази технология и какво можете да 
направите, за да спрете събирането на 
данни за вас. Те казват, че колкото и да 
ви изглежда, че разговорите ви се под-
слушват, това не е така. Според тях по-
вероятно е вие да сте подсказали на 
мобилното си устройство от какво се 

интересувате. Това е и причината по-
сле телефонът да ви представя същата 
информация под формата на реклама 
или друг вид припомняне, което пораж-
да и усещането ви, че малката джаджа 
ви преследва. Например, ако сте търси-
ли дадена марка обувки в Гугъл или сте 
заредили приложение за сателитна на-
вигация, за да видите в кой магазин се 
продават тези обувки, телефонът ви ще 
запомни информацията, която сте зада-
ли, и може да ви засипе с нежелана ре-
клама на същия продукт.

Друг начин, по който телефонът съби-

ра информация за вас, са снимките, кои-
то правите. 

Местата, на които 
се снимате, 

също могат да послужат като основа за 
това къде обичате да ходите през сво-
бодното си време и какво обичате да 
хапвате, пийвате или обличате. Тази ин-
формация от телефона отива при ре-
кламодатели, които могат да решат да 
ви предложат свои продукти или услу-
ги.

Как да се предпазите от това?

Избягвайте използването на всякак-
ви мобилни приложения чрез профила 
си във Фейсбук, както и не разрешавай-
те на всяко приложение да може да се 
свързва с програмата ви за навигация, 
с галерията ви за снимки и със списъка 
ви с контакти.

Телефонът ви не може просто ей така 
да започне да записва гласа ви. Вие 
трябва да му подскажете с определена 
фраза, че искате това. Например фра-
зата „Хей Сири“ би отключила възмож-
ността приложението да започне да ви 
записва.

Подслушва 
ли ви 
смартфонът 
наистина?
�  Ето няколко причини, поради които 

джаджата знае толкова много за вас
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К
итай създаде камера, за коя-
то твърди, че ще е в състоя-
ние да заснеме лицата на все-
ки в тълпа от 10 000 души. Тя 
е с 500 мeгaпиĸceлa peзoлю-

ция, а след представянето й се засилиха 
опасенията, че cлeдeнeтo чpeз лицeвo 
paзпoзнaвaнe щe дocтигнe нoвo нивo, 
пишe АВС.

Kaмepaтa, пpeдcтaвeнa нa Meж-
дyнapoдния индycтpиaлeн пaнaиp в Kи-
тaй минaлaтa ceдмицa, e cъздaдeнa oт 
Fudаn Unіvеrѕіtу и Сhаngсhun Іnѕtіtutе 
оf Орtісѕ, Fіnе Месhаnісѕ аnd Рhуѕісѕ оf 
thе Сhіnеѕе Асаdеmу оf Ѕсіеnсеѕ.

Peзoлюциятa нa ĸaмepaтa пpeдocтa-
вя дo пeт пъти пo-дeтaйлeн oбpaз 
oт чoвeшĸoтo oĸo и е oбopyдвaнa c 
изĸycтвeн интeлeĸт, лицeвo paзпoз-
нaвaнe, cлeдeнe нa живo и oблaчнa 
тexнoлoгия, ĸaзвaт cъздaтeлитe.

Bcичĸo тoвa oзнaчaвa, чe ĸaмepaтa 
щe мoжe

дa зaceчe и paзпoзнae лицa
или дpyги oбeĸти и вeднaгa дa ги 
нaмepи - дopи и cpeд пyблиĸaтa нa cтa-
диoн, нaпpимep, ĸaзвa Cиaoянг Зeн, 
eдин oт yчeнитe, paбoтил пo нoвaтa 
тexнoлoгия.

Bъзмoжнocтитe нa пoдoбнa ĸaмepa 
пoвдигaт въпpocи oтнocнo пoвepи-
тeлнocттa и личнoтo пpocтpaнcтвo 
в дъpжaвa, ĸoятo вeчe e тeжĸo 
ĸpитиĸyвaнa, чe cлeди пocтoяннo гpaж-
дaнитe cи.

Πpeз пocлeднитe няĸoлĸo гoдини 
Kитaй paзpaбoтвa Coциaлнa ĸpeдитнa 
cиcтeмa, ĸoятo cĸopo щe бъдe пycнaтa 
в цялaтa cтpaнa. Tя щe cъдъpжa oцeнĸи 
нa гpaждaнитe и бизнeca oтнocнo  

иĸoнoмичecĸитe и coциaлнитe им 
дeйcтвия, които ще бъдат подробно 
проследявани.

Haй-пpимepнитe гpaждaни мoгaт 

дa пoлyчaт VІР oтнoшeниe в xoтeли и 
лeтищa, пo-eвтини ĸpeдити и бъpзa 
пътeĸa ĸъм пo-дoбpи yнивepcитeти и 
paбoтни мecтa. Oбpaтнo, тeзи c лoши 

oцeнĸи мoгaт дa пoлyчaт зaбpaнa дa 
пътyвaт или дa пoлyчaвaт ĸpeдити и 
paбoтни мecтa в дъpжaвнaтa aдми-
ниcтpaция.

Apple пуска евтин, 
но мощен iРhоnе

Аррlе щe пycнe пpeз cлeдвaщaтa 
гoдинa нoв cмapтфoн oт cepи-
ятa ЅЕ, ĸoйтo щe пoлзвa чи-

пoвeтe A13, c ĸaĸъвтo e cнaбдeн и 
нaй-нoвият мoдeл iРhоnе 11. Toвa 
обяви aнaлизaтopът Mин-Чи Kyo oт ТF 
Intеrnаtiоnаl Ѕесuritiеs.

„iРhоnе ЅЕ2 щe бъдe пepфeĸтният 
избop зa зaмянa нa мoдeлитe oт 
iРhоnе 6 cepиятa и щe бъдe ĸлючoв 
двигaтeл зa pacтeж зa Аррlе пpeз 2020 
гoдинa”, ĸaзвa тoй.

Извън тoвa, чe щe e мoщeн ĸoлĸoтo 
пocлeднитe мoдeли, ĸaтo дизaйн 

cмapтфoнът щe нaпoдoбявa iРhоnе 8, 
ĸoeтo oзнaчaвa, чe щe бъдe c 4,8-ин-
чoв eĸpaн. Opигинaлният ЅЕ ce 
пpoдaвa зa 399 дoлapa и e c диcплeй 
oт 4 инчa.

„Cмятaм, чe iРhоnе ЅЕ2 щe oт-
гoвopи нa пoтpeбитeлcĸoтo тъpce-
не и щe yвeличи пaзapния дял нa 
aмepиĸaнcĸия пpoизвoдитeл зapaди 
изгoднaтa cи цeнa”, пocoчвa Kиo.

Πo нeгoвитe дyми, дocтaвĸитe нa 
мoдeлa мoжe дa зaпoчнaт пpeз 2020 
г., ĸaтo тe щe дocтигнaт мeждy 30 и 40 
милиoнa бpoя.

„Кликни, за да се помолиш” е мо-
тото на новата еRosary - умна 
броеница, творение на Ватика-

на, чрез която Католическата църква се 
опитва да привлече младите към молит-
вата.

Устройството, което може да се носи 
като гривна, е изработено от 10 реду-
ващи се камъка - черен ахат и хематит, 
плюс запазващ данните „умен кръст”. 
Веднъж активиран, което става с прек-
ръстване, потребителят може да избере 
различни видове молитви, които ще се 

ъпдейтват през годината. Устройството 
отчита напредъка през всяка молитва и 
пази данни за това.

То е част от Световната мрежа за мо-
литви на папата - технологичен проект, 
в чийто център е апликация за смартфо-
ни с персонализирано религиозно съ-
държание. 

Броеницата следи и здравните пока-
затели на носещия, както правят стан-
дартните фитнес гривни.

Устройството вече се продава - за 110 
долара или 99 евро.

Ватикана създаде smart 
броеница за молитва

Китай създаде 
камера, с която 
може да следи всеки
�  Тя може да заснеме 

всеки в тълпа от 
10 000 души
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- Интелигентен ли? Тази седмица за 
трети път си забравя ключа...

� � ☺
Предлагат на Пешо монета от 5 и една 

от 10 стотинки. Той взима 5 стотинки и 
обяснява:

- Тази е по-голямата.

� � ☺
- Какво е вампир?
- Същество, запазило присъствие на 

духа.

� � ☺
- Защо морската краставица не става 

за готвене?
- Защото няма морски домати...

� � ☺
- Докторе, аз съм стерилен. И баща ми, 

и дядо ми бяха стерилни.
- Тогава вие откъде сте?
- От Хамбург...

� � ☺
Иванчо казва на баща си:
- Тате, класната те вика в училище.
- Защо?
- Не знам, не съм я виждал от месеци.

� � ☺
При психиатъра влиза човек с обезу-

мели очи. Застава прав и казва:
- Докторе, аз стоя, не просто стоя!
След това седнал на стола.
- Аз седя, но не просто седя.
След това легнал на пода.
- Докторе, аз лежа, но не просто лежа.
- А сега, господине, заминавайте, но 

не просто заминавайте, ами заминавай-
те по дяволите!

� � ☺
Двама студенти слизат от трамвая. По 

едно време единият започнал паникьо-
сано да си рови по джобовете.

- Къде ми е билетът?
- За какво ти е, ей сега слязохме?
- В него си бях завил закуската...

� � ☺
Учителят казва поучително:
- Човек, който отстъпва, когато не е 

прав, е мъдър. А как се нарича човек, 
който отстъпва и когато е прав?

- Женен.

� � ☺
Срещат се двама строители.
- Как си, колега?
- Бетон арме. А ти?
- Тухла четворка...

� � ☺
Мъж кандидатства за работа 

в БДЖ. Комисията го пита:
- Какво ще направите, ако 

два влака се движат един сре-
щу друг?

- Ще ги спра със семафора.
- Ако семафорът не работи?
- Ще ги спра с червеното фе-

нерче.
- Ако нямате фенерче?
- Ще тичам да доведа жена-

та. Тя, милата, много обича да гледа ка-
тастрофи по телевизията...

� � ☺
В час по химия, учителката пита:
- Тони, какъв цвят е разтворът, който 

получи?
- Червен.
- Отлично! Пепи, а твоят цвят какъв е?
- Оранжев.
- Много добър. Иванчо, а твоят какъв 

е?
- Черен.
- Двойка. Ученици, залегнете...

� � ☺
- Знаеш ли, че акупунктурата много 

помага.
- Знам, не съм виждал болен таралеж.

� � ☺
- Петер, какво ще правиш, като се пен-

сионираш?
- Ще си довърша втората книга.
- Ти пишеш?
- Не, чета...

� � ☺
Ханс и Леа се изгубват в един голям 

магазин. Леа отива при една продавач-
ка.

- Изгубих мъжа си.
- Принадлежностите за погребение са 

на втория етаж...

� � ☺
Две блондинки си говорят:
- Абе, как ги крадат тия самолети, като 

са толкова големи?

- Ти си много тъпа! Не виждаш ли, че 
като излетят, стават малки!

� � ☺
- Какво значи, ако има кръв по мони-

тора?
- Блондинка се е опитвала да влезе в 

интернет.

� � ☺
Катаджия спира за проверка пожарна 

кола. По едно време пита:
- Защо нямате пожарогасител?

� � ☺
- От какво е направен този салам?
- От кокоше и от конско месо.
- В какво съотношение?
- Едно към едно – една кокошка към 

един кон.

� � ☺
Няма грешка
- Докторе, пет години не съм била с 

мъж!
- Мадам, но защо при мен? Та аз съм 

психиатър.
- Още пет минути и ще се побъркам...

� � ☺
- Как прекара коледните празници?
- Добре, на гости ни бяха един адво-

кат, зет ми, един политик, един банкер. 
На вечеря жена ми сервира още един 
пуяк...

� � ☺
- Мога да ви препоръчам чудесен ад-

вокат! Един негов клиент беше запла-
шен от електрически стол и той успя...

- Да отмени присъдата?
- Да издейства понижаване на елек-

трическото напрежение...

� � ☺
 Известен художник дава интервю за 

пресата.
- Защо рисувате само пейзажи? – пита 

журналистът.
- Защото нито едно дърво още не е до-

шло да се оплаква, че не си прилича.

� � ☺
- Прибираш се уморен от работа, а тя 

супичка ще ти сгрее, пържолка ще ти 
стопли. В такива моменти разбираш кол-
ко ти е провървяло с микровълновата...

� � ☺
Звъни се на вратата. Отварям и гле-

дам: пияна жена. Влиза в антрето, обръ-
ща се с гръб към мен и казва:

- Аз съм за седмия етаж...

� � ☺
Инструктор дава указания на блон-

динка на кормуване:
- Даваш ляв мигач и тогава изпревар-

ваш!
- Господен инструктор, а как изпре-

варва влакът, като няма мигач?

� � ☺
Между приятели:
- Днес взех заплата и ще се напия до 

смърт!
- Идвам с теб! Да умрем двамата!

Операция
Петров от три дни е лекар. Иванов 

двайсет години вече е болен. Кой ще по-
беди – младостта или опитът?

� � ☺
Три блондинки се явяват на изпит за 

детективи. Един от комисията им казал:
- Сега ще ви покажа една снимка и вие 

ще ми кажете как може да я разпознае-
те в тълпата.

Първата казала:
- Емиии, има само едно око!
- Не, човекът е в профил.
Показали снимката на втората блон-

динка.
- Има само едно ухо...
- Ама нали ви казах, че е в профил!
Третата тогава казала:
- Носи лещи.
- Браво! Как познахте?
- Човек с едно око и едно ухо не може 

да носи очила.

� � ☺
Всичко, което съм имал, дължа на ро-

дителите си. Това, което нямам – на жена 
си!

� � ☺
- По принцип ще ви водим на мини-

мална работна заплата, но ще ви пла-
щам по 1000 лева на ръка.

- Супер... имам две ръце...

� � ☺
- Изневяра с 12 букви?
- Командировка...

� � ☺
Туристи са в гората и гледат как един 

орел се спуска над стадото и грабва 
една черна овца. След малко орелът от-
ново долита и на нейното място поставя 
една бяла овца. Туристите питат овчаря:

- Какво става?
- Нищо, играем шах и орелът е с бели-

те!

� � ☺
- Господине, дошъл съм да поискам 

ръката на дъщеря ви.
- Млади момко, а пиете ли?
- Разбира се, че пия, но нека първо да 

свършим работата, за която съм дошъл.

� � ☺
Сър Джон играе голф на игрището до 

магистралата Лондон-Манчестър. До 
него е верният му иконом Джеймс, кой-
то носи топките и напътства играта на 
негова светлост. Една от топките профу-
чава над дърветата и пада на магистра-
лата. Чува се стържене на метал и свис-
тене на гуми.

- Джеймс, иди да видиш какво се е слу-
чило.

След малко икономът се връща и каз-
ва:

- Топката ви е уцелила мотоциклетист 
и се боя, че понастоящем младежът е 
мъртъв.

- Какво ме съветваш да направя в този 
случай?

- Следващия път да биете топката мал-
ко по-наляво, сър!

� � ☺
Куче влиза в месарница и поставя със 

зъбите си портфейл на тезгяха. Месарят 
го пита:

- Месо ли искаш?
- Бау?
- Свинско ли да бъде?
- Бау – съгласило се кучето.
- Един килограм ли?
- Бау!
Изумен, месарят дал месото на кучето 

и го проследил. Кучето стигнало до една 
къща и започнало да драска по вратата. 
Отворил му един едър мъж и започнал 
да му се кара. Месарят се обадил:

- Не му се карайте, господине, това е 
най-интелигентното животно, което съм 
виждал.

Виц в снимка

ттеелии.

ррабоотаа 
:
ее, аакоо 
нн сррее-

оорра..
бботтии?

ттоо ффее-

В зоологическа 

градина:

- Моля, не 

плашеше 

щраусите. 

Подът е от 

бетон...
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ТИКВЕНИ СЛАДКИ    
с крем

БУРГЕР РУЛО 
с бекон и сирене

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО : “Ален, Лунна светлина”. Алеи. Астер (Фред). Роден (Огюст). 
Анатоми. Анали. Ето. Етана. Акита. Алор. Яре. Тава. Амини. Римеса. ЕРИКА. 
АК. “Евита”. Алил. Номер. Атаман. Варан. Пес. Ос. Карате. Отолити. ИТАЛА. 
Арил. Пикар (Емил). ЕЛО. Етер. Делиб (Лео). Енев (Тодор). Лоно. Осинин 
(Димитър). Авин (Виктор). Самолет. Дана. Килим. Посока. Аманет. Кари. 
АТА. Авари. Аромат. Ера. Ирасек (Алоис). “Татари”. Абат. Денари. АМ. “Агон”. 
Кала. Атакама. Киновар. Карол (Луис). Мат. Адалин. Немо. Авизо. Итикава. 
Агар-агар. Окиси. Имел. Визон. 

ОТВЕСНО: Ака. Планер. Василев (Дойчин). Марагидик. Елатерит. “Тоника”. 
Абонати. Анета. Итака. Енина. Анолис. Лион. Мамалев (Георги). Левит. 
Вики (Бернхард). ТУ. Мате. Арат. Ситар. Кана. Наи. Асана. Елам. Радар. Ви. 
Анс. Авал. ТАРОМ. Кисел. “На М.” Атака. ИВЕР. Нона. Енаке (Стела). “Есени”. 
Ела. Идол. Рака (Джулио). Амал. Вратар. Роле. Епир. Рарог. Ре. Ламинат. 
Лото. Отито. Ав. Три. Иконопис. “Сама”. Алари (Надин). Ало. Анам. Либидо. 
Атик (Тит Помпоний). ВАЗ. “Иде ли”. Епик. Наката. “Амиго”. “Ането”. АРЕТА. 
Инат. Рамазан. Анорак. Сирена. Аниматор. 

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

Ако обичате телешкото и бекона, 
то тази рецепта за вкусно руло 
е точно за вас. Загрейте фурна-

та до 180˚C. В голяма купа смесете 1 кг 
телешка кайма с 2 яйца и 1 ч.ч. галета. 
Овкусете със сол, черен пипер и чесън 
на прах на вкус и омесете добре.

Постелете правоъгълна тава с алу-
миниево фолио. Равномерно разпре-
делете сместа с каймата. Върху нея до-
бавете 4-6 тънки парчета шунка, 8-10 
също тънки парчета от сирене чедър, 
което може да замените с кашкавал, и 
2 ч.ч. бейби спанак. Внимателно вдиг-

нете единия край на фолиото и навий-
те каймата с плънката на руло.

В друга правоъгълна тава или вър-
ху плота отново сложете алуминиево 
фолио, върху което наредете едно до 
друго 10-12 тънки парчета бекон. По-
ставете напречно рулото върху по-
стлания бекон. Обвийте с фолиото. Пе-
чете около 25 мин.

Увеличете температурата на фурна-
та до 260˚C. Махате фолиото и пече-
те още 20 мин., докато беконът стане 
златисто-кафяв и хрупкав. Сервирайте 
със салата по избор.

Пресявате 2 чаши и половина 
брашно, добавяте ½ ч.л. бак-
пулвер, ½ ч.л. индийско орехче, 

½ ч.л. канела, ½ ч.л. сода. Разбивате 2 
яйца с ½ ч.ч. захар и ½ ч.ч. олио, след 
това прибавяте 1 ч.ч. пюрирана тиква 
и 2 суп.л. мед. Отново разбивате до хо-
могенност, прибавяте и сухите състав-
ки и отново бъркате. Върху хартия за 
печене с помощта на две лъжици оф-
ормяте сладките, поставяте ги на раз-
стояние една от друга и печете на 180 

градуса за 10 мин. Правите крем, като 
смесите 100 г извара с 1 суп.л. мед и ¼ 
разтопено масло и с помощта на блен-
дер разбивате до хомогенност. Слад-
ките се слепват с крема, когато са на-
пълно изстинали.

Да ви е сладко!  
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ОВЕН
Би трябвало да 
имате добри нови-
ни покрай някой 
от семейството 
или раздвижва-
не в личния живот. 
В любовен план е 
много вероятно 

някоя започнала връзка да завърши със 
сериозен ангажимент. Не е изключено да 
имате известно напрежение със сред-
ствата ви за предвижване: коли, автобуси, 
колела, със средствата ви за комуника-
ция: телефони, лаптопи или факсове, или 
покрай близкото ви обкръжение - колеги, 
съседи, братя или сестри.

ТЕЛЕЦ
Може да решите да 
попътувате или да 
разширите миро-
гледа си чрез нова 
информация или 
общуване с нестан-
дартни хора. В се-
мействата ви не е 

изключено да изникне някакво напреже-
ние, което е важно да се постараете да по-
тушите, без да се заяждате. Възможни са 
също така известни финансови колебания 
и е много вероятно това да ви тормози, 
поради което може да решите да смените 
работата си или да започнете допълнител-
на дейност, която да закрепи бюджета ви.

БЛИЗНАЦИ
Не е изключено да 
спечелите повече 
пари. Много ве-
роятно е да ви се 
отдадат подходя-
щи възможности за 
бизнес и инвести-
ции, както и за из-

дигане на работното място. В личен план 
не е изключено да сте много чувствителни 
и да се засягате от всяка дума на близките 
ви. На моменти ще се чувствате потиснати 
и недооценени. Възможно е да ви се нало-
жи да поемате отговорност във връзката 
си и ако се постараете да изпълните за-
дълженията си, няма да останете разоча-
ровани.

РАК
Идеално време за 
кроене на плано-
ве. Не са изклю-
чени задкулис-
ни договорки и 
сключване на тай-
ни споразумения. 
Ще влагате доста 
от енергията си 

за печелене на пари. Много вероятно е да 
започнете нови дейности. Подходящо би 
ви било да се занимавате с разкрасителни 
процедури, правни въпроси и различен 
тип консултации. В семействата ви може 
да възникнат конфликти. Важното е, че 
всичко ще се забрави с времето.

ЛЪВ
Ще се наложи да из-
яснявате отноше-
нията си с човек от 
близкото ви обкръ-
жение. При всички 
случаи ще сте доста 
ангажирани и актив-
ни. Много вероят-

но е да предприемете кратки пътувания 
или да ви се наложи активно да общува-
те с другите в работата си. Ще подхожда-
те много по-агресивно и конкурентнос-
пособно от обикновено. Ще сте борбени 
и настъпателни, но е важно да внимавате 
да не изтървете нервите си за незначител-
ни неща.

ДЕВА
При вас не са изклю-
чени известни фи-
нансови колебания. 
Голяма част от вни-
манието ви ще се 
върти около печеле-
нето и харченето на 
пари. Не е изключе-

но да ви хрумне идея за подходяща инвес-
тиция и да имате възможност да проведе-
те важни професионални срещи. Ако ваш 
приятел изпадне в нужда, му помогнете и 
го подкрепете. Склонни ще сте към задку-
лисни договорки и действия зад кадър, за 
да постигнете своето.

ВЕЗНИ
Ще сте ангажира-
ни с поддържане-
то на имиджа си в 
обществото. Много 
вероятно е да ус-
пеете да изпъкне-
те и да демонстри-
рате талантите и 

уменията си пред останалите. В кариерата 
ще сте изключително успешни и ще имате 
възможност да бъдете забелязани и да по-
лучите примамливи предложения. Много 
вероятно е да започнете нови приятел-
ства, които впоследствие може да прерас-
нат в нещо повече от романтична връзка.

СКОРПИОН
При вас не са изклю-
чени меланхолични 
състояния. Ще сте 
склонни да си пра-
вите равносметка. 
При всички случаи 
ще имате желание да 
се отделяте от обще-

ството и да си почивате повече от обик-
новено. В кариерата ще успявате да прео-
долявате пречките със знания и умения и 
успешно ще прескачате препятствия. Най-
голям успех ще имат тези от вас, които са 
в козметичния бранш, и тези, които са в 
сферата на консултациите и услугите. 

СТРЕЛЕЦ
Ще сте изключител-
но активни. Възмож-
но е да посещавате 
различни социални 
събития. Не е из-
ключено личното 
ви партньорство да 
страда от постоян-

ните ви ангажименти и да имате търка-
ния с любимия. Поради тази причина ви 
се препоръчва да си оставите време и за 
него и да предприемате общи занимания. 
Много вероятно е някой да инвестира във 
вас и да имате късмет при работата с чуж-
ди пари. Някои от вас ще предприемат пъ-
тувания в чужбина или в страната.

КОЗИРОГ
Ще сте доста ан-
гажирани на ра-
ботното си място, 
ще имате и много 
задачи, които ще 
отмятате. Стига да 
успеете да се орга-
низирате и да не се 

разсейвате, нищо няма да може да ви се 
опре. Ще имате късмет и в професионал-
ните партньорства, и с подписването на 
договори. В семействата ви ще цари хар-
мония и дори и да възникват конфликти, 
бързо ще отминават. Радвате се на добро 
здраве. Направете подарък на любимия 
човек.

ВОДОЛЕЙ
В работата си ще 
имате късмет и 
просперитет. Не-
щата ще ви се 
случват с леко-
та и като че ли от 
само себе си. Не е 
изключено да ре-

шите да теглите или погасявате кредит. В 
личен план не са изключени конфликти 
с половинката. Внимавайте очите ви да 
не започнат да гледат в различни посоки, 
преди да изясните отношенията си, за да 
не съжалявате после за прибързаността 
си. Не е изключено да имате правни про-
блеми.

РИБИ
На работното ви 
място може да има 
известен стрес и 
бъркотии. Важно е 
обаче да запомните, 
че с правилна на-
гласа и добро отно-
шение към другите 

бихте могли да успявате да овладявате 
положението. В любовта и в развлечения-
та ще имате късмет. Много вероятно е да 
започнете връзка или да развиете вече 
съществуваща. В семействата ви се очак-
ва да имате колебания и емоции, най-вече 
покрай по-възрастни роднини.

Астрологична прогноза 
23 - 29 октомври 2019 г.
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М
остът Овъртън във Ве-
ликобритания е описван 
като едно от най-злове-
щите места на земята. 
Той е неизменна част от 

многобройни страшни класации – пара-
нормални, мистериозни, злокобни или 
просто страховити. И ако в тях винаги 
има истории, в които трудно могат да се 
разделят истината от легендата, разка-
зите за моста Овъртън са истина.

Той е построен през 1895 г. от Джон 
Кембъл Уайт, първи Барон на Овъртън и 
член на Либералната партия. Съоръже-
нието е високо около 18 м и до днес се 
определя като едно от чудесата на Вик-
торианското инженерство. Овъртън се 
намира в Югозападна Шотландия, близо 
до град Дъмбъртън.

Под моста някога е минавала голяма 
река, която днес прилича на малък по-
ток.

Допреди няколко десетилетия мостът 
е бил любимо място за разходка на мест-
ните жители и техните домашни любим-
ци, но днес той

стои изоставен от всички
Причина за това са над 50 случая на 

самоубийства на кучета за последните 
50 години.

Поведението на животните било не-
обяснимо – без никаква видима причи-
на те се хвърляли от моста и намирали 
смъртта си в острите камъни отдолу.

Заради това жителите на околни-
те населени места са го нарекли Мо-
ста на кучетата самоубийци. Най-много 
от странните самоубийства са станали 
през първата половина на 2005 г., когато 
само в рамките на шест месеца пет куче-
та са прескочили каменния парапет и са 
намерили смъртта си в камъните отдолу.

Още една зловеща подробност засил-
ва мистерията - всички кучета са ско-
чили от моста на едно и също място – 
пространство между последните два 
парапета от дясната страна на съоръ-
жението. Повечето от животните, които 
скачали през моста, били от по-дългоно-
сите породи кучета – лабрадори, коли и 
ретривъри.

Зловещият мост Овъртън не е отне-
мал само кучешки живот. На неговата 
сметка има и два човешки живота. През 
1994 г. местният жител Кеми Мой

хвърля бебето си оттам
с викове, че то било „Антихристът“. Мал-
ко след това и самият той се хвърля.

Дълги години учените не успяват да 
дадат отговор на феномена. Но за нея 
се разчува дотолкова, че Шотландското 
дружество за защита на животните ре-
шава да се заеме с него и да се опита да 
намери логичен отговор. На място е из-
пратен етолог – Дейвид Секстън. И не 
след дълго той дал своето обяснение. А 

то било, че над моста Овъртън не тегне 
никакво проклятие, просто районът 
под него изобилствал от следи от миш-
ки и норки. Той знаел, че миризмата, 
излъчвана от тях, има невероятно сил-
но влияние върху кучетата, и дори про-
вел експеримент – разпръснал кучеш-
ка урина и от 30 кучета едва две не се 
втурнали като обезумели натам.

„Тук няма никаква мистика“, заклю-
чил Секстън. Дали е убедил местните, 
все още не може да се каже.

Мостът Овъртън: 
Злокобното място, 
откъдето се 
самоубиват кучета
�  За 50 години над 50 четириноги 

са се хвърлили през каменния парапет
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АЧО ВЛАДИМИРОВ

Да прелетиш 16 млн. км с 10 000 
полета за 11 години, които 
струват повече от $21 млн.! И 
да платиш само $250 000! Стив 
Ротстейн от Чикаго го направи 

на борда на American Airlines, но бе нака-
зан за това.

Тази забележителна история започва 
през 1987 г., когато банкерът Ротстейн 
решава да се възползва от програма-
та „златен билет“ на American Airlines. Тя 
дава възможност за безлимитни пътува-
ния в първа класа до края на живота на 
клиента. Цената е 250 000 долара, сре-
щу още 150 000 долара пак се предлага 
и пожизнен билет за придружител, и то 
такъв, който не е поименен. Програмата 
е въведена през 1981 г., в труден за авио-
компанията период, когато тя разчита да 
получи бързо солидна сума пари, с която 
да се стабилизира.

Но не предполага, че това ще й излезе 
доста солено. Оказва се, че част от хора-
та, възползвали се от възможността, са 
злоупотребили.

Най-впечатляващ 
е случаят на Ротстейн

който наистина излиза „златен“ на 
American Airlines.

За тези 11 години банкерът, който то-
гава живее в Чикаго, не спира да сменя 
самолет след самолет - само за да отиде 
на бейзболен мач, например, да си купи 
сандвич или да посети приятел в Европа. 
„Аз станах герой в авиокомпанията, мо-
жех само да се покажа и да получа мяс-
то“, разказва 61-годишният инвестицио-
нен банкер пред The Post преди време.

Само през юли 2004 г. той пътува 18 
пъти, летейки до Нова Скотия в Канада, 
Мейн, Лондон, Лос Анджелис и Денвър. 
Неочаквано отложена с ден бизнес сре-
ща в Маями пък става чудесен повод да 
вземе самолета до Каракас.

Случва се и да резервира билета за 
допълнителния пасажер на измислено 
име, Бег Ротстейн например, защото не 
знае кой ще е спътникът му, с когото ще 
лети. Стив води дъщеря си на училище 
в Швейцария и пътува със сина си зара-
ди десетки спортни срещи по целия свят. 
Случвало се е и да пътува до Провидънс, 
където учил в Браун Юнивърсити, само 
за да вкуси местния сандвич Geoff ’s.

„Много весела събота би била да ста-
неш рано, да летиш до Детройт, да на-
емеш кола и да отидеш в Онтарио, да 
обядваш и да изхарчиш $50 или $100 за 
нещо“, казва преди време Ротстейн. И да 
успееш да е вкъщи за вечеря с дъщеря 
си и жена си. „Но не бих казал: О, аз днес 
ходих до Канада, би било отвратително“.

Ротстейн не се е възползвал сам от 
възможността, предоставена му от 
American Airlines. Той проявявал

щедрост на гърба 
на компанията

по отношение на десетки непознати, из-

паднали в затруднение.
Така например не се и замислил да 

даде мястото си на придружител на от-
чаяна жена, която плачела, че не може 
да се прибере в Бронксвил, където дете-
то й останало без бавачка. „Чувствах, че 
именно такива прояви на добрина са не-
щата, които трябва да правим като хора“, 
споделя Ротстейн.

Но при опита да извърши едно дру-
го добро на международното летище 

О‘Хара в Чикаго добрият банкер бил 
детрониран.

Това се случило на 13 декември 2008 
г., когато Ротстейн се готвел да помог-
не на свой приятел полицай да се вър-
не в родната си Босна. Малко преди 
това American Airlines направили пре-
глед на всички договори за „златен би-
лет“ в опит да открият недобросъвестни 
пътници. Наели дори частни детективи, 
които да следят клиентите им. И така 
стигнали до Ротстейн.

На въпросния 13-ти декември служи-
тел на компанията на летището в Чикаго 
му предал писмо, в което черно на бяло 
пишело, че безлимитното му пътуване 
се прекратява заради измама от негова 
страна.

Ротстейн не очаквал такъв удар. Нови-
ната буквално го съсипва. Той се приби-

ра вкъщи в шок и не става цели дни от 
леглото си. „Чувствах се измамен”, споде-
ля той по-късно и добавя: „Отнеха хоби-
то ми и целия ми живот. Те наистина ме 
унищожиха“.

Банкерът завежда дело и единстве-
ното, което иска, е да му върнат отново 
„златния билет“. „Те подписаха договор, 
договорът си е договор“, категоричен е 
Ротстейн, но въпреки оплакванията му 
нищо не се променя.

Да смениш 10 000 полета
с един билет за $250 000

10 000: Броят на полетите

10 млн.: Броят на изминатите мили

500: Пътувания до Англия

70: Пътувания до Австралия

120: Полета до Токио

$21 милиона: Цената на полетите

Животът на 
Ротстейн в цифри

�  Историята на Стив Ротстейн от Чикаго, който пропътува 16 млн. км

Стив Ротстейн 

Летище О‘Хара в Чикаго

MGN

MGN

NYP



23 - 29 октомври 2019 57



23 - 29 октомври 201958



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

23 - 29 октомври 2019 59

Б
ългарин е човекът, който сме-
ня най-бързо гуми в света. 
Пламен Иванов успя да из-
върши операцията за 1 мину-
та и 24 секунди по време на 

глобалния финал на шампионата, орга-
низиран от Renault Trucks в Лион.

В решаващата надпревара взеха учас-
тие общо 25 състезатели от различни 
държави. Те бяха излъчени в национал-
ните кръгове на Optifuel Challenge 2019 
от общо близо 3000 участника. Това е 
петото издание на едно от най-голе-
мите състезания за шофьори на ками-
они в света, насочено към ефективно-
то шофиране – намаляване на разхода 
на гориво без компромис с качествено-
то изпълнение на реалните транспорт-
ни задачи.

Глобалният финал се проведе в две 
части. В първия кръг финалистите по-
пълваха въпросник, който проверява 
знанията им за принципите на еколо-
гично шофиране и как може да се нама-
ли разходът на гориво. Във втората фаза 

всеки един направи 40-минутно състе-
зателно шофиране в реални пътни ус-
ловия с Renault Trucks T Optifuel с 13-ли-
тров двигател Euro 6, версия C. Целта е 
да се постигне най-висока ефективност 
– най-нисък разход на гориво при опти-

мална средна скорост.
Въпреки високата си комбинирана 

оценка, Пламен Иванов, който спечели 
световната титла в предишното издание 
на Optifuel Challenge през 2017 г., този 
път остана пети. С изключително малки 

разлики в челното 
класиране, купата 
за 2019 г. и голяма-
та награда камион 
Renault Trucks T High 
480, модел 2019 г., 
отидоха при пред-
ставителя на Слова-
кия.

“Гордеем се с 
представянето на 
Пламен, който за 
пореден път защи-
ти достойно цяла-
та българска гил-
дия. Конкуренцията 
беше изключително 
тежка, а разликите 
в резултатите тази 

година наистина бяха минимални. Тъй 
като състезанието се провежда при ре-
ални пътни условия, понякога е необхо-
дим и малко късмет”, обясни Иван Ушев, 
търговски директор на Renault Trucks за 
България.

Злато за България на европейското 
първенство по вдигане на тежести 
за младежи до 20 г. Ангел Русев ста-

на шампион в двубоя и грабна още два 
медала в кат. 55 кг – бронз в изхвърля-
нето и злато в изтласкването.

Първенството в румънската столица 
е квалификация за олимпийските игри 
в Токио следващото лято, съобщават от 
Българската федерация по вдигане на 
тежести.

В изхвърлянето българинът направи 
три перфектни опита: на 99, на 105 и на 
107 кг, като с това си осигури бронза на 
3 кг от румънеца Лука и на 4 от армене-
ца Мхитарян. В изтласкването Русев за-
почна с успех от 132 кг, след това добави 
нови 4 кг, с които събра шампионския си 
двубой 243 кг. Вече осигурил си златото, 
в последния опит Ангел сложи нови 11 
кг на щангата и опита без успех да подо-
бри световния рекорд със 147 кг.

Пламен Иванов - №1 в света 
по бърза смяна на гуми
�  Българинът участва в тежък финал на шампионата Renault Trucks в Лион

Снимкa: Renault Trucks

BG злато на европейското 
по вдигане на тежести

tvn.bg



ТЪРСИ ХАМАЛИ, 

Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 

работници почасово - здрави българи. 

Шофьорска книжка е в голям плюс. Не-

редовен график през седмицата и често 

работа в съботите. Текст на 312-919-8618 

№16826

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ 

Цена US$  1,800.00, Зипкод 60172, Малка 

транспортна фирма набира сериозни шо-

фьори за работа OTR Delivery, Hook and 

Drop в Чикаго. Volvo 2019, I-shift. Добро 

заплащане за добри шофьори: 55-65 цен-

та 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 ме-

ханик на камиони и трейлъри.Oпит не е 

задължителен но е препоръчителен.До-

бро заплащане.За повече информация 

обадете се на тел:773-656-8076 №16751

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор 

CDL за pick up/delivery. 60 цента за милял. 

Тел. 847-224-5462 8474205350 №16770

DISPATCHER, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Транспортна 

компания търси DISPATCHER . Говорене 

на български & English е задължително. 

Изисква се общ опит за работа с компю-

тър. Други езици са от голям плюс. Моля 

обадете се на 847 668 0373 №16785

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

Chicago + suburbs

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60169, Търся от-
говорен CDL Hazmat шофьор на ками-
он I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
$0.60/миля. Отлична работна с човешко 
отношение. Говоря руски, български и 
английски. 7737421234 №16973

SAFETY PERSON WANTED, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60007, Транспорт-
на компания от Elk Grove Village търси 
човек за длъжността safety. 2242069582 
№16981

OWNER OPERATORS!!!, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60048, Малка 
компания предлага работа за Owner 
Operators! Midwest; 24/7 Dispatch; Fuel 
Discounts up to 70 c/gal.; Предимно леки 
товари; Постоянни курсове; Чек всеки пе-
тък! Коректно отношение! -Tel. (847) 483-
8787 8476659273 №16986

LOCAL DRIVER , 

Цена US$  0.00, Зипкод 60126, looking for 
local driver for pick up and delivery on cars 
with pick up 2018 F-450 and trailer for 5 cars 
1000.00 weekly + option for more money, 
Monday-Friday 8477696668 №16954

DISPATCHER, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60018, now hiring 
dispatch, experience is a plus but not 
necessarily, 312-789-4448 3127894448 
№16962

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

ТЪРСИМ CDL DRIVERS , 

Цена US$  , Зипкод 60089, Предлагаме 
работа за шофьори. 2020 камиони Volvo 
и Frightliner с APU,Power Inverters и Хла-
дилници. Dry Van товари. Заплащане: 57 
цента на миля, 65 цента за шофьори с 
HazMat. За Повече информация позва-
нете на 847-666-5919 ext. 4 8479994960 
№16843

OWNER OPERATORS, 

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

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме ра-
бота 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 кон-
такт: 847-214-6268 (Владимир) №16866

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

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 личен транспорт. Теле-
фон за връзка 630-364-8586 6303648586 
№16822

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

DELIVERY DRIVER , 
Цена US$  0.00, Зипкод 60031, 
Шофьор-доставчик с любителска 
книжка, (Class: D) за доставки на 
хартия и офис консумативи. Изи-
сквания: желание за работа и ва-
лидна шофьорска книжка. Запла-
щане $18–$20 на час. Ежедневни 
маршрути от Buff alo Grovе. Работ-
на седмица, от понеделник до пе-
тък. (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

SEEKING DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, 
Plana Transportation Inc, looking 
for experienced dispatcher 
2245202269 №16970
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CDL A ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Dry van NO 
Hazmat,E log ONLY.С чист рекорд и опит. 
Започване- веднага. Каране и почив-
ка- по договаряне.15 години в бизне-
са. 60-65ц старт. 2500- 3000 мили/седм. 
7734128280 №16804

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 ра-
бота за почистване на домове да разпо-
лагате с личен транспорт опита в почист-
ването не е задължителен телефон за 
връзка 2244152174 2244152174 №16745

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

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Tърси 
диспечери,за а малки транспорт-
ни фирми или оунер оператори. 
Работа от вкъщи. Запишете се 
днес на сайта на FleetSys или на те-
лефон 224-659-3189 2246593189 
№16975

DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Търся ди-
спечер за 3 камиона. Заплащане на про-
цент 2247241694 №16953

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-мал-
ко (по договаряне). Около 80 хил/ год. 
Кара се законно-по лог бук. Само за най-
добрите професионалисти! 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 бъл-
гарски №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

ФЛОРИДА

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

ХОТЕЛ, 

Цена US$  0.00, Зипкод , Търся хора за ра-
бота в хотел в Пенсилвания в района на 
Питсбърг, различни позиции, безплатна 
квартира. Говоря български. 724-321-
6808 Джей. 7243216808 №16963

МЕНИДЖЪР , 

Цена US$  0.00, Зипкод 90720, Green 
Team търси да назначи мениджър за 
своята база в Лос Анджелис. Ако смя-
таш, че това си ти, моля свържи се с 
нас. Cell: (201)245-6113 - Ivan E:miglena.
minkova@greenteamworldwide.com www.
greenteamworldwide.com 2012456113 
№16929

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

FREIGHT DISPATCH, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60004, Диспечер с 
опит търси работа. Намирам се в Бълга-
рия.: +359-876-511-784 Viber №16967

ТЪРСЯ РАБОТА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Търся рабо-
та за предпочитане от дома. предложе-
ния на имейл: VsslPvlv@comcast.net или 
текст на тел.: 773-712-3757. №16974

РАБОТА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Търся рабо-
та като детегледачка-във вашия или моя 
дом.Имам дългогодишен опит.Предлагам 
добри условия,занимания и топла храна.
Живея в района на O’Hare Airport-N.East 
River Rd. 7737043463 №16980

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. Пред-
лагам домашно приготвена храна- закус-
ка, обяд и следобедна закуска. За пове-
че информация телефон- 2243394790. 
№16940

CAREGIVER

Цена US$ , Зипкод 60056, Мога да Ви за-
мествам 24 часа, в събота вечер и не-
деля.Намирам се Mount Prospect,имам 
опит.Телефон за връзка 224-425-6746 
2244256746 №16761

ОФИС АСИСТЕНТ

Цена US$ , Зипкод 60193, Търся рабо-
та като офис асистент. Тел за връзка: 
7088900577 7088900577 №16767

ПОЧИСТВАНЕ

Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи и 
офиси за почистване. Телефон за връз-
ка:7088900577 7088900577 №16768

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод 60171, Гледам деца в 
моят дом в River Grove.Предлагам домаш-
на вкусна храна,занимания и следобе-
ден сън! Телефон за контакт 7739712024 
№16728

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод 60561, Търся рабо-
та като детегледачка.Имам дългогоди-
шен опит.Живея в Darien IL 7739648330 
№16716

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с опит 
търси работа. Намирам се в България.: 
+359-876-511-784 Viber 359876511784 
№16627 

ПОЧИСТВАНЕ

Цена US$ , Зипкод 60193, Търся къщи или 
офиси за почистване. Тел.: 7088900577 
7088900577 №16519

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

APARTMENTS FOR RENT , 

Цена US$  0.00, Зипкод 60007, 2 bedroom 
apartments in Elk Grove Village, IL currently 
available for rent. Call or text 872-777-5659 
№16977

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод , Давам под наем 
едностаен апартамент (1bdr) в Des Plaines 
IL 347-543-6879 №16979

СТАЯ , 

Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам 
стая под наем, в районът на Джефърсън 
парк. 7735929395 №16952

СТАЯ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам под 
наем СТАЯ в ЧИКАГО 6308500701 №16958

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$  450, Зипкод 60634, Об-
заведена стая от двустаен призе-
мен 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

SKOKIE 3 BR 2BA, 

Цена US$  1,600.00, Зипкод 60076, 3BR 
2BA апартамент в Skokie. Ремонтирани 
кухня и двете бани. В отлично състояние. 
За повеяче информация се обадете на 
посочения телефон. Свободен веднага 
2247666445 №16960

СТАЯ С БАНЯ В ШАМБУРГ, 
Цена US$  , Зипкод 60193, Търся 
съквартирант/ка за самостоятел-
на стая с баня в двустаен апар-
тамент в Шамбург. Тел.: 312-953-
2101 №16988

ROOM 4 RENT 3BD ELK , 

Цена US$  550.00, Зипкод 60007, rooms for 
rent in 3bedroom townhome. 6303605577 
№16966

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, обзаведена 
стая под наем в къща Des Plaines за кон-
такт 847 609-3535 №16927

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  750.00, Зипкод 60016, Едноста-
ен 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, Еднос-
таен апартамент под наем в Des Plaines 
$750, Включено отопление. Свободен от 
Ноември 1ви. 224-659-0358 №16937

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

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 самостоя-
телна баня, перално 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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

Цена US$ , Зипкод 60018-1635, Давам под 
наем oбзавeдeна cтaя за мъж в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, 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 пове-
че информация търсете Илия на телефон 
(773)837-6657. 7738376657 №16730
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ОТДАВАМ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60133, Отда-
вам под наем реновиран таун Хаус в 
ElkGroveVillage ,на метри от Busse Woods 
и Allexian Brothers Hospital.Разполага с 
две спални, хол,кухня1.5 бани ,гараж и 
паркинг място.Законтакти - 8476300821 
8476300821 №16713

СТАИ ПОД НАЕМ, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Давам стаи под 
наем в Des Plaines IL 7739344547 №16720

УСЛУГИ 

Предлагам

Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод , Гледам деца в Hoff man 
Estates, почасово и целодневно. Живея 
в близост до Harper College. Имам кола 
и книжка и мога да карам детето ви на 
училище. Справки на тел.: 847-987-9524 
8479879524 №16989

РЕМОНТИ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 
всички видиве Перални, Сушилни, Съдо-
миални, Хладилници, Фризери, Микро-
вълнови 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

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$  , Зипкод , Боядисване и други 
ремонти. Професионално. Дълъг опит в 
USA. Достъпни цени. Тел.: 847-912-4242 
№16950

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 
детска градина „Червената шапчица” от-
вори врати в Buff alo Grove. Професионал-
ни учителки, поддготовка за 1-ви клас, 
органична храна. За записване тел.: 847-
877-3306 - Елена №16949

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.Адрес 350 
W 22nd Street, Lombard. 2243923431 
№16907

BALLROOM DANCE , 

Цена US$  , Зипкод 60193, Запишете се 
на спортни танци при талантливите иван 
и Мария. За деца над 7 години. Спорта 
е дисциплина, здраве и 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, Професио-
нално почистване на канализация, кух-
ненски мивки, бани. Водопроводни услу-
ги. 224-563-6611 2245957923 №16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ услуги по премествания 
- апартаменти, къщи, офиси, антики, 
пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 
(312)919-8618. 15 години опит, достъпни 
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 телефон 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 целодневната група (E River Rd 
& Lawrence). Занимания на български 
език и класове по изкуства. Страница на 
Facebook, YouTube канал. Website: https://
vartelejka.webnode.com Email: vartelejka.
art@gmail.com 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 близост до късто-
вището 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. (сре-
щу Wal Mart) на границата на Шамбург/ 
Елк Гроув Вилидж. Домашно приготвена 
храна, включващи 2 закуски и обяд. Над 
18 години опит. За повече информация: 
773-931-8516 №16746

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна 
грижа за деца в Elk Grove Village.Предла-
гам три хранения с домашно приготвена 
храна,сън ,учебни занимания и забавле-
ния !За повече информация звъннете на 
2244253371 2247899297 №16375

COAST TO COAST

ТРЪК БУК, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Няма по 
евтино софтуерно решение за 
транспортни фирми. Безплат-
но за оунер-оператори. Намери 
своя диспечер във FleetSys.com 
днес. Ако си диспечер на свобод-
на практика, регистрирай се и ти. 
2246593189 №16976

АКАУНТИНГ / ТРАНСОРТ, 

Цена US$ , Зипкод 60169, Дистанционен 
офис за вашата транспортна фирма. За-
плати на драйвъри и оунер-оператори, 
сетъп с брокери, инвойсиране на клиен-
тите. Нагледна работа със специализиран 
софтуер. IFTA IRP maintenance records. 
Всичко необходимо за успех. 7278355206 
№16796

SOMEWHERE ELSE

PROPERTY MANAGMENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 1000, Ние пред-
лагаме пълния набор мениджмънт 
услуги и управление на Вашия имот.
Тел.:+359897463810 893669881 №16985

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 
мезотерапия с Aкне-аут ампули - уника-
лен серум-концентрат, третиращ възпа-
ленията- атакува четирите проблема на 
акнето: хиперкератоза, повишено отде-
ляне на себум, зачервяване и раздразне-
ние на кожата. 0885108502 №16786

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

TRUCK PARKING RENT, 

Цена US$  120.00, Зипкод 46401-46411, 
Отдаваме под наем паркоместа за ками-
они/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 оси-
гурен търси жена с американско граж-
данство. 7738959620 №16806

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

HONDA CIVIC, 

Цена US$  1,700.00, Зипкод 60176, 
Продавам HONDA CIVIC 2002г.Цена 
1700$.тел.630-880-4147 след 17 часа. 
6308804147 №16983

2013 VOLVO, 

Цена US$  26,900.00, Зипкод 60048, *2013 
volvo vnl670 *601 k miles *d13 volvo 
engine *apu carrier *new tires all around 
*new king pins *10 speed *truck is super 
clean and very well- maintained-*-Perfect 
Condition - Ready to Make Money $$$ CALL 
847-665-9273 №16987

ПРОДАВАМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Рифер 
трейлър \”great dane-thermo king\” 2014 
година в отлично състояние 3475436879 
№16951

2008 VOLVO D12 13SPE, 

Цена US$  14,900.00, Зипкод 60004, 2008 
Volvo VNL D12, 13 speed, нов съедини-
тел, нови спирачки и дръмове, нова 
водна помпа. Много добро състояние 
1235000ml..14900$ цената може да се 
коментира,все още се кара. 773 733 8399 
7737338399 №16968

VOLVO 670 2007Г, 

Цена US$  11.00, Зипкод 60525, Продавам 
VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, го-
тов за работа, нови батерии,гуми – 70% 
DYNO TEST може да се направи Mили – 
1,320,000, Цена - $11,999 Светлин (708) 
261-9099 7082619099 №16969

2003 MITSUBISHI , 

Цена US$  2,200.00, Зипкод 60007, Про-
давам 2003 Mitsubishi Lancer.В добро 
състояние на 115000 мили. 7739691133 
№16928

2006 VOLVO VNL670 , 

Цена US$  12,500.00, Зипкод 60106, Про-
давам Volvo VNL 670 2006г. Отлично със-
тояние! Готов за работа! 1,459,000 мили.
Цена по договаряне. Георги 773-344-8553 
№16847

ПРОДАВАМ CENTURY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, от-
лично състояние 773 954 2381 №16820

AUDI 6 ОТЛИЧНО, 

Цена US$ $2,250, Зипкод 60093, Продавам 
Audi 6 в отлично състояние 2003г. Подме-
нени нови гуми, накладки и акумулатор 
на 165000 мили, цена $2250. tel; 773 666 
3565 №16787

НАРОДНИ НОСИИ, 

Цена US$  , Зипкод 60656, Женски,мъжки 
и детски народни и стилизирани носии с 
апликации и бродерии.За връзка тел 773-
732-2843 Дима №16737

VOLVO 670 MONEYMAKER

Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Про-
давам VOLVO 670 2007г. Отлично състоя-
ние, готов за работа, нови батерии, гуми 
– 70%, имам документи от подръжката 
DYNO TEST може да се направи, мили – 
1,320,000 Цена - по договаряне Светлин 
(708)261-9099 №16629
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СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 550, Зипкод 60707, Са-
мостоятелна ,просторна стая под 
наем със собствена нова баня от 
приземен етаж.Стаята е обзаведе-
на с всичко необходимо за пълно-
ценната ви почивка.Включително 
собствен хладилник и диван. Пе-
ралня и сушилня в апартамента.
Свободен паркинг на безпермит-
на улица.Ще е свободна от 25 ок-
ромври.-$550 +ток 7733879465 
№16777 

УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$  0, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща обличане и 
декорация на столове и маси,арки 
и фигури с балони, фон с воали 
и хартиени цветя, украса за сла-
дък бар и мн.др. Услугите ни са 
съобразени с вашите идеи и бю-
джет, за да направят празника ви 
още по-незабравим.facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 
№16941
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МОНИКА ГРИБЕЛЕР

С
поред барон Мюнхаузен пъ-
туването до Луната изобщо 
не е сложно: право нагоре по 
бобеното стъбло чак до лун-
ния сърп. В действителност 

обаче това не е толкова лесно и до днес 
едва 12 души са стъпвали на лунната по-
върхност - до един астронавти от амери-
канската програма „Аполо”.

Засега лунни 
екскурзии няма

Русия обяви, че от 2021 г. ще започ-
не да изпраща туристи в Космоса - но 
само в Космоса, без посещения на спът-
ника на Земята. Китай пък планира да 
построи база на Луната, но засега не се 
знае кога. Най-конкретни са планове-
те на САЩ: те искат през 2024-а отново 
да изпратят астронавти на Луната. За ту-
ристи не се споменава нищо.

Но пък има частни космически компа-
нии като “Blue Origin” на изпълнителния 
директор на „Амазон” Джеф Безос или 
„SpaceX” на основателя на „Тесла” Илон 
Мъск. Той дори вече е приел резерва-
ция за предстоящо лунно пътешествие 
през 2023 година - на японския мили-
ардер Юсаку Маезава, който смята да 
вземе със себе си и хора на изкуството. 
В случая обаче има две уловки: първо, 
не се планира кацане на Луната, а само 
нейна обиколка от около 200 километра 
разстояние, и второ - в миналото част-
ните космически компании постоян-
но отлагаха началните дати за полетите 
си поради твърде големите технически 
препятствия и предизвикателства.

Как би изглеждала 
лунната ваканция

Междувременно астронавтите раз-
полагат с доста разнообразно меню - от 
ядки и плодова салата за закуска през 
наденички с гарнитура за обед до го-
веждо месо и сирене за вечеря. Въпреки 
това бъдещите лунни туристи не бива да 
се надяват на деликатеси, макар НАСА 
да работи вече със звездни готвачи. По-
голямата част от храната преминава 
през интензивна термична обработка и 
лиофилизация, което я прави изключи-
телно трайна. Пресните плодове са ряд-
кост, а чипсът, например, е забранен, 

тъй като трохите могат да попаднат в ар-
матурите или филтрите. Въпреки това 
има и добра новина: от 2015 г. совалките 
разполагат с космическа машина за ес-
пресо, наречена „ISSpresso”.

Но никой не бива да разчита на петз-
вездно лунно обслужване. „Ние не летим 
до Луната заради това, че там е прекрас-
но - всичко е сиво, прашно, има вакуум, 

ярка слънчева светлина, температурите 
достигат до минус 150 градуса през но-
щта и плюс 150 градуса през деня”, каз-
ва германският астронавт Александър 
Герст.

Предизвикателствата 
на необичайния курорт

Европейската космическа агенция ра-
боти върху проект, който включва по-
строяването на „лунно село” в следва-
щите години. При това положение там 
биха могли да бъдат приемани и турис-
ти, смята генералният директор на аген-
цията Йохан-Дитрих Вьорнер. Разбира 
се, засега става дума само за визия. Но 
това, което едва ли ще може да се избег-
не, е постоянният шум от вентилацион-
ните двигатели и помпите, които ще 
гарантират оцеляването на лунните по-
сетители.

Почивката в Космоса задължително 
ще трябва да е активна. Защото извън-
земният престой поставя хората пред 
особени предизвикателства: сърцето 
се свива, слъзните жлези спират да ра-
ботят, уригването е невъзможно. Мус-

кулите атрофират, поради което трябва 
всеки ден да се спортува. Но пък с неве-
роятен изглед към Земята.

В екскурзионната програма може да 
бъде включена обиколка на лунните за-
бележителности с лунамобил до крате-
ри като Пири, най-високият връх на Лу-
ната, или до площадката за кацане на 
„Аполо 11”.

Няма да бъде евтино
Пътуването в Космоса би струвало 

значително по-скъпо от круиз до Кари-
бите или луксозен курорт на Малдиви-
те. Затова засега само свръхбогати хора 
биха могли да си го позволят. Първи-
ят космически турист Денис Тито пла-
ти през 2011 г. 20 милиона долара, за да 
попадне на борда на Международната 
космическа станция. Колко ще трябва да 
плати японският бизнесмен Маезава, за-
сега не е известно. Но ако НАСА започ-
не да води туристи на Международната 
космическа станция от следващата го-
дина, те ще трябва да плащат около 35 
000 долара (около 31 000 евро) на ден. 
Без разходите за долитането и замина-
ването. Според главния финансов ди-
ректор на НАСА Джеф Деуит това ще 
струва допълнително около 50 милиона 
долара. Ползването на интернет също 
се плаща отделно, но то би било напра-
во евтино - 50 долара за един гигабайт.

Този, който не разполага с тези сред-
ства, няма нужда да се отчайва - и на 
Земята може да се постигне близост до 
Луната. Световните музеи, като напри-
мер Музеят на модерното изкуство в Ню 
Йорк или компютърният музей в Падер-
борн, предлагат специални изложби. В 
Нордлингер Рийс в Бавария пък преди 
около 15 милиона години е паднал асте-
роид и е създал огромен кратер, който 
също може да се посети. Астронавтите 
от космическата мисия „Аполо 14” са го 
използвали като тренировъчна площад-
ка за пътуването си до Луната.

Ваканция на Луната: 
Как и за колко пари?

NASA

MGN

MGN

�  Наденички и сирене могат да са менюто на първите туристи
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В индийския град Тривандрум в щата Керала 
работници спасиха свой колега от голям пи-
тон, който се опитал да го удуши, увивайки 

се около врата му.
Влечугото плътно обгърнало врата на 58-го-

дишния Бухванчандран Наир, когато той почист-
вал двора на местен колеж. Колегите на работни-
ка бързо реагирали и му се притекли на помощ. 
Видеото по спасяването се появи в Туитър. На за-
писа се вижда как един от притеклите се на по-
мощ държи питона за шията, а друг го отвива, 
държейки го за опашката.

Координираните действия на двамата мъже 
спасили колегата им от удушаване. След като зми-
ята била обезвредена, тя била положена в чувал и 
била предадена на сътрудници на местното лес-
ничейство. Те пуснали питона на свобода в горис-
та местност.

Сребристите мравки от Сахара спечелиха 
короната за най-бързите в света, като ско-
ростта им може да достигне 0,855 метра в 

секунда, установи германско изследване.
Харалд Волф и Сара Пфефер от университета 

в Улм успели да заснемат на видео невероятните 
атлетически способности на тези насекоми. Те по-
стигали скорост, равна на 108 пъти от телесната 
им дължина, измината за 1 секунда. Официалното 
наименование на вида е Cataglyphis bombycinas. 
Той беше познат на учените и със способността 
му да броди из дюните в търсене на храна при 
температури от 60 градуса по Целзий. Немските 
учени изследвали мравките в тяхно местообита-
ние в пустинята в Тунис. Било установено, че тези 
спринтьорки са по-бързи, когато температурите 
са по-високи.

В Индия едва спасиха работник 
от смъртоносен питон

Най-бързата мравка в 
света заснета в Сахара

Ден след като падна от сце-
ната на концерт в Лас Вегас, 
ексцентричната поп звезда 
Лейди Гага е присъствала на 

моминско парти, на което е разкри-
ла, че вече е необвързана.

Преди броени дни 33-годишна-
та певица падна от сцената заедно 
със свой фен по време на шоуто си в 
столицата на хазарта. Впоследствие 
Лейди Гага разкри, че й е направен 
рентген на цялото тяло, за да се из-
ключат счупвания. Изпълнителка-
та сподели също, че доста я боли. 
Болките и натъртванията обаче не 
й попречиха на следващия ден да 
присъства на моминското парти на 
приятелката си Сара Никол Тано.

По време на купона Лейди Гага е 
загатнала с публикация в Instagram 
за раздялата си със звукорежисьора 
Дан Хортън след продължила едва 
няколко месеца връзка. В поста си 

поп звездата нарича приятелката 
си „една жена, която е на път да се 

омъжи”, а себе си - „една необвърза-
на дама”.

П
евецът Елтън Джон, който 
бе собственик и президент 
на футболния клуб „Уот-
форд” през 80-те години на 

миналия век, разкрива в автобио-
графичната си книга „Аз”, че навре-
мето клубът му вероятно му е спа-
сил живота.

„Бях президент на „Уотфорд” в 
най-лошия период от живота си, 
през години, свързани с пристра-
стяване към дрогата, депресия, 

лоши бизнес решения, съдебни 
процеси и безкрайни тревоги”, е на-
писал 72-годишният певец. „За мен 
тогава клубът бе непрестанен из-
точник на щастие. Ако не беше той, 
кой знае какво щеше да се случи. Не 
преувеличавам, когато твърдя, че 
„Уотфорд” вероятно ми спаси живо-
та.”

През 1976 г. Елтън Джон оглавя-
ва клуба, който току-що е изпаднал 
в четвърта дивизия.

П
рез следващите две сед-
мици актрисата Фелисити 
Хъфман, прочула се с роля-
та си в сериала „Отчаяни съ-

пруги”, ще бъде известна като затвор-
ничка No.77806-112. Тя се яви във 
федерален затвор в Калифорния, за 
да излежи 14-дневната си присъда.

Петдесет и шест годишната 
Хъфман се е явила доброволно в за-
твора в Дъблин, в района на залива 
на Сан Франциско, Калифорния, при-
дружена от съпруга си, актьора Уи-
лям Мейси.

Затворът, в който Фелисити 
Хъфман ще прекара две седмици, е с 
ниска степен на охрана. В миналото 
в него е лежала друга известна особа 
- „Холивудската Мадам” Хайди Флайс. 
Подобно на останалите затворнич-
ки, Хъфман ще получи униформа и 
бельо и към нея ще се обръщат с но-
мера й. Актрисата ще дели стая и тоа-
летна с три жени.

Хъфман беше осъдена, след като 
се призна за виновна по обвинени-
ята, че е платила подкуп, за да уле-
сни влизането на дъщеря си София в 
престижен университет.

Лейди Гага казала „Сбогом“ 
на приятеля си

Елтън Джон: Футболът 
ми спаси живота

Актрисата Фелисити Хъфман 
влезе в затвора за 14 дни
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Собственикът на ресторант Джеф Ланъм ще 
живее на покрива на заведението си, дока-
то любимият му отбор „Синсинати Бенгалс” 

не спечели някой мач.
Г-н Ланъм е собственик на „Хог рок кафе” в град 

Милан, щата Индиана. Преди любимците му от от-
бора по американски футбол да се срещнат със 
съперниците си от тима на „Аризона кардиналс”, 
ресторантьорът дал обещание, че ако неговите 
„Бенгалс” загубят, той ще се премести да живее 
на покрива на кафенето. Любимците му били по-
бедени и той се нанесъл на палатка на покрива. 
Нещата се усложнили още повече, след като ти-
мът му загубил от „Балтимор рейвънс”. Сега г-н Ла-
нъм се надява да слезе от покрива и стиска палци 
за победа на „Бенгалс” срещу „Джаксонвил джагу-
арс”.

75-годишната Прабха Деви от град Кота, 
щата Раджастан, стана най-възрастната 
родилка на планетата, като даде живот 

на момиченце.
Рекордьорката заченала ин витро от 80-годиш-

ния си съпруг. Тя роди със секцио в частната бол-
ница „Кинкер” в град Кота. Прабха силно желае-
ла да стане майка и не я плашели нито възрастта 
й, нито фактът, че е без един бял дроб. Още по-
малко се притеснявала и от това, че съпругът й 
е с 5 години по-възрастен от нея. Новороденото 
момиченце видяло бял свят преди термина. Ме-
диците провели планово цезарово сечение на 
седмия месец от бременността. Родилката стана 
най-възрастната майка на света.

Фен от Индиана ще живее на 
покрива заради отбора си

Индийка роди на 75 г., 
бащата е на 80 години

А
ктрисата Дженифър 
Анистън, прочула се с 
ролята си в хитовия ко-
медиен сериал „Прия-

тели”, ще бъде почетена с приза 
„Икона” на предстоящата цере-
мония за наградите „Изборът на 
публиката”.

Петдесетгодишната Анистън 
ще стане втората носителка на 
почетния приз. Миналата годи-
на наградата беше присъдена 
за първи път на комедийната 
звезда Мелиса Маккарти.

Отличието „Икона” е призна-
ние за приноса на Дженифър 
Анистън към киното и телеви-
зията и за превъплъщенията й 
в няколко „знакови и запомня-
щи се” роли.

Актрисата е носителка на се-
дем награди „Изборът на пуб-
ликата”. Тази година Анистън е 
номинирана в категорията за 
филмова звезда на 2019 г.

Наградите „Изборът на пуб-
ликата” ще бъдат раздадени за 
45-и път на церемония в Санта 
Моника, Калифорния, на 10 но-
ември. 

С
ъпругата на американския 
актьор Рой Ели, превъплъ-
тил се на екрана в ролята 
на Тарзан през 60-те годи-

ни, е била убита с нож от сина им, 
който по-късно е бил застрелян от 
полицията.

Полицаи от Санта Барбара прис-
тигнали в луксозното имение на се-
мейство Ели след спешно обаждане 
за битов скандал. Блюстителите на 
реда се натъкнали на безжизненото 

тяло на 62-годишната Валъри Лън-
дийн Ели, която издъхнала от мно-
жество прободни рани.

Заподозреният 30-годишен син 
на жертвата, Камерън Ели, бил за-
стрелян от полицията, тъй като се 
държал заплашително.

Не е известно дали 81-годишният 
Рой Ели е бил ранен при инцидента. 
Актьорът е бил откаран в болница 
за преглед, но скоро след това бил 
изписан.

К
уба Гудинг-джуниър се яви 
в съда в Ню Йорк, за да даде 
показания. Причината са об-
винения в сексуално посега-

телство на три жени. С това той ста-
ва поредната холивудска звезда, 
която се сдобива с дело поради тази 
причина.

Случаите са от 2008, 2013 и 2015 
година. Всички са от барове и рес-
торанти, които актьорът посещавал.

Една от жените е обяснила в пока-
занията, че Куба Гудинг-джуниър я 
хванал за задните части, а друга по-
сочила, че й бръкнал под полата.

Марк Хелер, който е адвокат на 
звездата, коментира пред медиите, 
че за момента са повдигнати две об-
винения за два случая, като сега се 
запознава с допълнителните иско-
ве.

Синът на Тарзан закла майка си, 
застреляха го

И Куба Гудинг-джуниър на съд 
за секс посегателство

Почитат Дженифър Анистън 
с награда „Икона“
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Австралийка, която се била изгубила в пусто-
шта, е била спасена благодарение на изпи-
сан върху пясъка надпис SOS.

Дебора Пилгрим била открита от мъж, който 
наблюдавал дистанционно имението си с виде-
окамера. Австралийката изчезнала в неделя ве-
черта, след като била на къмпинг с приятели на 
стотина километра от град Аделаида. Тя напусна-
ла палатката и се изгубила в пущинака. В продъл-
жение на три дни била издирвана от полицаи и 
хеликоптер, но не била открита в този отдалечен 
район.

Дебора била открита от човек, който случай-
но разчел с охранителната си камера надпис SOS, 
изписан върху пясъка на един път в близост на 
претърсваната зона. Той веднага известил поли-
цията, която към полунощ открила 50-годишната 
жена.

Петдесет години след изчезването й, започ-
ва издирването на бас китарата, на коя-
то е свирил легендата на „Бийтълс” Пол 

Маккартни.
Музикантът закупил своя Hoefner 500/1 през 

1961 г. от музикален магазин в Хамбург. Сър Пол 
свирил на музикалния инструмент в продълже-
ние на две години, включително при записите на 
първите два албума на „Бийтълс”.

Сега баварската фирма производител е пред-
приела мащабно издирване на бас китарата. Ней-
ният представител Ник Вас заяви: „Инструментът 
изчезна преди 50 години. Крайно време е той да 
бъде издирен!”

Сър Пол е бил уведомен за новата инициатива 
по издирването на отдавна изгубения му бас.

SOS върху пясъка спаси 
жена в пустошта

Издирват изгубена преди 
50 г. китара на Пол Маккартни

П
евицата Кристина Агиле-
ра разкри, че й е трудно да 
комбинира живота си като 
майка с кариерата си, но че 

никога не се оплаква, защото обича 
онова, с което се занимава.

Изпълнителката на хита „Beautiful” 
има 11-годишен син Макс от бившия 
си съпруг Джордан Братман и 5-го-
дишна дъщеря Съмър от годеника 
си Матю Рътлър. Певицата увери, че 
й допада да е на сцената, но смята 
тръгването на турне за лудост, за-
щото иска да прекарва дълго време 
с децата си и да им чете приказки, 
преди да заспят.

„Сцената винаги е била моят дом - 
каза тя. - Но тръгването сега на тур-
не е лудост. Не съм била по турнета 
от 10 години. Децата имат опреде-
лено време за лягане. Питала съм се 
„Как се справят другите родители?”. 
Не е малко да слезеш от сцената и 
да се прибереш у дома, за да четеш 
приказки на децата си, преди да зас-
пят, да прекарваш качествено вре-
мето си с тях.”

Деси Цонева роди дъ-
щеричка. Това е вто-
ро дете за дъщерята 
на покойния Димитър 

Цонев. Бебето е от съпруга на 
Деси – издателят Явор Стефа-
нов, а щастливите родители са 
решили то да се казва Бианка-
Димана.

„В реанимация съм, добре 
съм“, каза веднага след щастли-
вото събитие Деси Цонева. По 

думите на майка й – Мариана 
Цонева, бебето е много хубаво 
оформено. Родило се е 49 см и 
почти 3 кг.

Раждането е било в „Майчин 
дом” и Деси благодари на еки-
па на проф. Костов. Деси Цоне-
ва има и голямо дете – сина й 
Янчо.

Деси и Явор сключват брак 
на 6 юли. Тя приема дори фами-
лията му – Стефанов.

А
лек и Хилария Болдуин оч-
акват да им се роди моми-
ченце. Това е радостна вест 
за единствената им дъще-

ря Кармен, която има три по-малки 
братчета.

Щастливата двойка очаква пето-
то си дете. Във видео, постнато от 
Хилария в Инстаграм, се вижда как 
двамата се готвят да приветстват 
появата на още една дъщеря в се-
мейството им. Видеото показва, че 
6-годишната Кармен, 4-годишни-
ят Рафаел, 3-годишният Леонардо и 
16-месечният Ромео са въведени в 
стая от родителите си. Там всяко от 
децата получава кукла на бебе, по-
вито в бяло одеяло. След това 35-го-
дишната Хилария окуражава децата 
си да разгърнат одеялата, за да раз-
крият пола на детето. Кармен - най-
голямото дете и единствена засега 
дъщеря в семейството, възкликва 
„Момиче е”, след като забелязва, че 
бебето е облечено в розови дрешки.

На Кристина Агилера й е трудно 
между децата и музиката

Деси Цонева роди дъщеричка - 
Бианка-Димана

Алек и Хилария Болдуин 
очакват момиченце
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Броят на последователите на актрисата Сал-
ма Хайек в Instagram достигна 12 милиона 
и за да отпразнува това събитие, 53-годиш-

ната мексиканско-американска актриса сподели 
снимка в социалната мрежа от акупунктурния са-
лон.

На снимката се вижда как холивудската звезда 
лежи на медицинска маса, като от гърба й стър-
чат 12 специални игли. „Много съм благодарна за 
вашата любов и подкрепа“, написа Салма Хайек.

За по-малко от ден публикацията натрупа над 
770 000 харесвания. Фенове наводниха секцията 
под снимката с коментари, за да поздравят Хайек 
за успеха и й пожелаха късмет, както в личен, така 
и в професионален план.

Точно когато сте решили, че е безопасно да 
отидете в кухнята и да си направите чаша 
ободрителен чай, се сблъсквате... с акули. 

Именно такъв артикул - пакетчета за чай по по-
добие на страховитите хищници, предлага япон-
ска компания.

Нетрадиционните пакетчета на Дайшо Суйсан 
не само изглеждат като голяма бяла гневна аку-
ла, готова да ви отхапе кутрето, докато изискано 
държите чашата, но и пускат „кръв” във водата. 
Кръвта всъщност е ароматен чай с червен цвят - 
смес от шипка и хибискус.

Ако се осмелите да „плувате с акули” следващия 
път, когато решите да си направите чай, цената за 
подобно „преживяване” е 11 долара за три пакет-
чета, ако живеете в Япония, и около 20 долара за 
чуждестранни ентусиасти.

Салма Хайек се съблече 
в Instagram

Нова мода: Пакетчета за 
чай във форма на акула

Ф
илмът с българско участие 
„Босият император” откри 35-
ото издание на Варшавския 
международен фестивал. В 

полската столица, по време на своята 
европейска премиера, лентата бе пред-
ставена от Джесика Удуърт, актьорите 
Петер ван ден Бегин (в ролята на краля) 
и Луси Дебе, българския копродуцент 
Мира Сталева, художника Сабина Хри-
стова и част от българския екип, съоб-
щиха от „Арт фест”.

Режисьори, сценаристи и продуцен-
ти на филма са Джесика Удуърт и Пе-
тер Бросенс. Лентата проследява но-
вите приключения на белгийския крал 
Николас в продължение на комедията 
„Белгийският крал”, донесъл на автори-
те номинация за Европейска комедия 
на годината.

„Босият император” имаше и своята 
белгийска премиера в рамките на 46-
ото издание на най-големия белгийски 
фестивал в Гент.

Л
ятото на Азис продължава. 
След като пя пред 40 000 
души в Турция, изпълните-
лят се отдаде на почивка, 

но не в тази страна, а на Миконос, 
Гърция.

Певецът сподели как релаксира с 
плодове, вино и пица.

„Добро утро“, написа Азис във 
Facebook и сподели снимки, на кои-
то е в басейна. До него, на табла във 
водата, са му поднесли вкусните из-
кушения за закуска, заедно с раз-
лични коктейли.

На един от кадрите до него има 
фотографка, което вероятно значи, 
че все пак изпълнителят е в баров-
ския хотел и заради работа.

Певецът е избрал да си почива в 
луксозен хотел, в който пред всяка 
стая има басейн с невероятна глед-
ка.

Филм с BG участие откри 
фестивалa във Варшава

Азис се глези с плодове и вино 
в Миконос

М
анекенката Бела Хадид 
е най-голямата хубави-
ца в света, ако се прило-
жи т.нар. златно сечение 

за красота, използвано от древните 
гърци.

Прилагайки метода, д-р Джули-
ан де Силва от клиниката за лице-
ва козметика и пластична хирургия 
в Хамърсмит, Лондон, е установил, 
че с резултат от 94.35% пропорции-
те между очите, веждите, носа, устни-
те, брадичката, челюстта и формата 
на лицето на 23-годишната Хадид се 
доближават максимално до древног-
ръцкия идеал за физическо съвър-
шенство.

Второ място с 92.44% заема певи-
цата Бионсе. Актрисата Амбър Хърд е 

трета с 91.85%, следвана от певицата 
Ариана Гранде с 91.81%.

Сред британките най-високо кла-

сирани са супермоделите Кейт Мос - 
шеста с 91.05%, и Кара Делевин - де-
сета с 89.99%.

Манекенката Бела Хадид 
е хубавица №1 в света
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�  Минус 98°C или 58°C над нулата, най-високо или най-ниско. Ето къде!

Там е най на Земята!

В Антарктида е не просто студено - там е смразяващо. През зимата температу-
рите падат до над минус 90 градуса по Целзий. Преди няколко месеца учени от 
Колорадо измериха рекордните минус 98,6 градуса. Но това може да се про-

мени: американски учени са измерили на това място най-високата отчитана някога 
месечна концентрация на въглероден двуокис. Спорно е обаче дали това ще доведе 
до осезаемо покачване на температурите.

Парещата жега в град Сиверек във вилаета Шанлъурфа, Югозападна Турция, 
вероятно би стреснала дори най-големите почитатели на слънцето. През тази 
година там бе измерена най-високата температура: 58 градуса по Целзий.

Най-високото място на Земята, разбира се, е Еверест (8848 м) в Хималаите. Ново-
зеландецът Едмънд Хилари и индиецът Тенсинг Норгей са първите хора, които успя-
ват да го изкачат - през май 1953 г. Лавините, активизирани в резултат от тежкото зе-
метресение в Непал през 2015 г., отнеха живота на поне 18 алпинисти в подножието 
на върха и сложиха за известно време край на алпинисткия сезон. Но не за дълго. В 
последните месеци се забелязва небивала активизация на желаещи да изкачат най-
високото място, което предизвика задръстване от хора към върха.

Само с батискаф може да се достигне до най-дълбокото място на Земята: 
Challenger Deep е на 11 километра дълбочина в Марианската падина в Тихия 
океан. Досега на това място са били само трима души. Единият от тях е режи-

сьорът Джеймс Камерън.
Най-сухото място на Земята пък се намира в централните части на пустинята Ата-

кама в Чили - има места, където досега не е падала нито една капчица дъжд - поне 
откакто метеоролозите водят статистики.

Най-дъждовното място е индийският щат Мегалая. Той е разположен на граница-
та с Бангладеш, а жителите му навярно на драго сърце биха подарили няколкосто-
тин литра дъжд на южноамериканците. С годишни валежи от 11.873 мм/кв.м (тоест 
- над 11 метра!) село Моусинрам е най-дъждовното място на Земята. За сравнение: в 
Лондон годишните валежи възлизат на 65 см/кв.м.

24,15 милиона са жителите на цяла Ангола, но и на един-единствен 
град в Китай: Шанхай. Поради тази пренаселеност китайската 
метрополия има сериозни проблеми с качеството на въздуха. 

Заради множеството превозни средства и строителни обекти градът често е обвит 
в гъст смог.

Най-”високото” езеро на Земята пък се намира на 3810 метра над морското равни-
ще. То е най-високо разположеното плавателно езеро в света. Част от него е на тери-
торията на Перу, а друга част - в Боливия. Това езеро е най-големият воден басейн в 
Южна Америка. Особена забележителност са островите Урос, които са изкуствени 
- направени са от тръстика.

Най-
студеното 
място на Земята

Най-
горещото 
място на Земята

Най-
многолюдното 
място

Най-
дълбокото 
място
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