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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.

„На дипломатите им е много интерес-
но, когато се запознаят с някой от Севе-
розападна България заради различния 
диалект там“, споделя Деница Мари-
нова, която обучава американски ди-
пломати на родния език. Нейната исто-
рия разказваме на страница 22. „Наред 
с езика, им обясняваме различни неща 
за България”, допълва тя и отбелязва, че 
им казва за корупцията. Не знам колко 
ще им е трудно на дипломатите да раз-
берат на какъвто и да е език и диалект 
защо някой от Северозападна България 
би си продал гласа за 50 лв., както пока-
за разследване на bTV от изборния ден.

Или как да им обясниш, че ЦИК би гло-
била телевизия, защото показва про-
блемите, които имат да решават в раз-
личните големи градове. Било агитация, 
казаха от ЦИК, след като Бойко Борисов 
и цялото им ГЕРБ-войнство се оплака-
ха от критичните репортажи на bTV.  То 
така става всъщност – създаваш си па-
ралелна реалност от послушни медии, 
които папкат на държавната хранилка, и 
изведнъж критични въпроси и репорта-
жи ти се струват заяждане. Пускаш Нова 
– там всичко е топ, изборите са като сит-
ком – леко, забавно, без проблеми. По 
БНТ е някак си по-сериозно, но пак без 
критичност. За частните медии от им-
перията на ДПС депутата Делян Пеев-
ски е ясно – кампанията за тях си мина 
само като ПР събитие за управляващи-
те и техните кметове по места. Въобще 
всичко е топ. И два-три критични мате-
риала за по 3-4 минути в следобедния 
ефир успяха да развалят настроението  
на премиера и обкръжението му. Дори 
го нарекоха “телевизионен Костинброд” 
– по онзи скандал с уж принтирани тай-
но бюлетини, които ГЕРБ щели да полз-
ват за манипулация на вота. Тогава на-
чело на атаката беше Мая Манолова със 
сигнал до прокуратурата и ТВ7, която 
все още беше близка до сърцето на Пе-
евски – преди да се скара с банкера Цве-
тан Василев. А сега палачинката е обър-

ната. Само Манолова продължава да е 
уж опозиция, но да не се заблуждава-
ме – веднага след изборите ще пасне на 
точното място на Пеевския пъзел, под-
реден от останките на комунистическа-
та Държавна сигурност за тотално ико-
номическо и политическо подчинение 
на страната.

Борисов дори отказа да отговаря на 
въпросите на репортерите на bTV в из-
борната нощ – единствената голяма ме-
дия в България, която все още управлен-
ската върхушка не е успяла да подчини 
на своите желания и интереси. Преми-
ерът явно вижда България като бана-
нова република, където властващият 
не е длъжен да отговаря на въпросите 
на гражданите, поставени чрез медии-
те. Където те трябва да му излъчват ода 
на радостта от сутрин до вечер за неве-
роятния късмет на нацията точно той да 
бъде на управленския връх. 

УЕФА наказа (не много) сурово Бъл-
гария за расисткия скандал, който из-
глежда все по-нагласен от същите тези 
агитки, които управляващите използват 
и в други активни мероприятия – кон-
трапротести или демонстрации в тяхна 
защита. Като например в подкрепа на 
единствения кандидат за главен проку-
рор Иван Гешев. Въпреки протестите, 
съмненията за зависимости, 10-часово 
изслушване във Висшия съдебен съвет, 
което беше демонстрация на политиче-
ска наглост и безпардонност, Гешев из-
глежда ще бъде утвърден като първи 
обвинител на републиката. Очаква се 
само указът на президента Румен Радев. 
Дори и той да се запъне  и да не подпи-
ше, това само ще отложи назначението 
– Радев няма право на второ вето вър-
ху назначението. Политически Хелуин – 
всичко е един голям trick и no treat.

Приятен уикенд,

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Политически Хелуин
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София разкри руски шпионин и 
го обяви за персона нон грата
Н

ово напрежение между 
Москва и София между два-
та тура на местните избори. 
Прокуратурата съобщи, че 
е разкрила като шпионин 

служител в руското посолство в Бълга-
рия, а Външно министерство обяви, че 
той е бил принуден да напусне страната. 
Ден по-късно обаче стана ясно, че слу-
жителят все още е в София.

Затова дипломатът, който е един от 
първите секретари в руската мисия, е 
бил обявен за персона нон грата и му е 
връчена нота 

с нареждане да напусне 
България до 24 часа

От Външно министерство няма никак-
ва официална информация по казуса, 
нито обяснение как са допуснали да се 
заблудят, че дипломатът е напуснал.

Няколко часа по-късно Русия обяви, 
че ще предприеме ответни мерки .

„Разбира се ние ще разгледаме ответ-
ни мерки, както е прието в дипломати-
ческата практика”, каза заместник-ми-
нистър на външните работи Александър 
Грушко.

И заместник-председателят на Коми-
сията по външни работи на Държавната 

дума и заместник-председател на Цен-
тралния комитет на руската Комунисти-
ческа партия Дмитрий Новиков комен-
тира напрежението.

„България, по един или друг начин, 
въпреки дългите исторически периоди 
на приятелство с Русия, днес е в общия 

контекст на европейската политика. И 
съответно тя е подчинена на всички тен-
денции, догми и митологии, които сега 
се формират в Европа по отношение на 
Руската федерация”, посочи Новиков.

Според изнесените по-рано данни от 
прокуратурата секретарят в руското по-

солство събирал данни, които предавал 
на чужда държава.

Установено е, че от септември 2018 г. 
в продължение на близо година той е 
осъществявал разузнавателна дейност. 
Провеждал „регулярни конспиративни 
срещи с български граждани, включи-
телно и с ръководен служител, разпо-
лагащ с достъп до класифицирана ин-
формация на Република България, ЕС и 
НАТО”.

Съгласно Виенската конвенция за ди-
пломатическите отношения обаче „ди-
пломатическият агент се ползва с иму-
нитет по отношение на наказателната 
юрисдикция на приемащата държава“ и 
затова прокуратурата не може да го об-
вини в шпионска дейност.

Преди по-малко от месец друг шпион-
ски скандал, отново свързан с Русия, из-
бухна в България. Тогава като шпионин 
на Москва бе арестуван председателят 
на сдружение „Русофили“ Николай Ма-
линов. По този повод бившият външен 
министър Соломон Паси коментира, че 
само в руското посолство в София шпи-
оните са около 68, а извън него са някол-
костотин и техните имена се знаят.

Сградата на руското посолство в София

�  Русия заяви, че ще предприеме ответни мерки
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У
ЕФА наказва България с 85 000 
евро глоба и затворени три-
буни за европейската квали-
фикация срещу Чехия заради 
расистките прояви отпреди 

две седмици. Новината стана ясна от съ-
общение в Twitter на кореспондента на 
BBC Натали Пиркс.

Националният отбор по футбол на 
България ще изиграе следващите си два 
домакински мача без право на публика.

Решението е било взето на заседание 
на Дисциплинарната комисия на фут-
болната централа във вторник.

Наказанието идва след мача на бъл-
гарския футболен отбор срещу нацио-
налите на Англия на 14 октомври. Тогава 
българите паднаха с шест на нула, а ма-
чът на няколко пъти 

бе спиран заради 
расистки жестове 

и скандирания от трибуните.
Последваха критики от целия футбо-

лен свят към България, а британските 
медии изобилстваха от груби комента-
ри по адрес на страната. Скандалът пре-

дизвика бързи реакции и в България, по 
искане на правителството шефът на Бъл-
гарския футболен съюз Борислав Ми-
хайлов подаде оставка, а заедно с него и 
екипът му, както и треньорът на нацио-

налния отбор по футбол на България 
Красимир Балъков. 

В глобата, наложена от УЕФА, 75 000 
евро е санкцията за проявите на расо-
ва и друга дискриминация по време на 

мача с Англия (0:6), а 10 000 евро са зара-
ди освиркване на химна на гостите.

Същата санкция 
от 10 хиляди евро 

има и за Английската асоциация, тъй 
като гостуващите фенове също не ува-
жиха „Мила родино” преди началото на 
двубоя. БФС получи и предупреждение 
за втори мач без публика, което влиза в 
сила автоматично при допускането на 
какъвто и да е инцидент при организа-
цията на мача с Чехия.

Очаква се българската централа да 
предприеме кампания за допускането 
на стадиона на деца до 14 г., което е поз-
волено от УЕФА при такава санкция. За 
това ще помогне и сравнително удобни-
ят час на двубоя - 19 ч. на 17 ноември.

УЕФА глобява България с €85 000, 
затваря „Васил Левски“
�  Причината са расистките скандирания по време на мача с Англия
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Централната избирателна ко-
мисия излезе с решение да 
наложи глоби за критични ре-
портажи към властта в деня 
на местните избори. Наказа-

нията идват след сигнал на ГЕРБ срещу 
материали на bTV, които разказват за 
проблемите в различни общини в стра-
ната.

На изборите през 2015 г. ГЕРБ спече-
ли кметските места в почти всички об-
ластни градове, както и в много мал-
ки общини и кметства. Така шансът bTV 
или друга медия да попадне на град или 
село, което не е управлявано от ГЕРБ, не 
е особено голям, припомня mediapool.

Партията на Борисов обаче вижда в 
това „индиректни внушения по отноше-
ние на решението на избирателите за 
кого да дадат своя вот”.

Засега ЦИК се е произнесла по две 
жалби, които очевидно много са под-
разнили управляващите. Едната е за 
това, че в деня на първия тур медията 
припомни емблематичния ремонт на ул. 
„Граф Игнатиев” в столицата, както и за 
поставените и после премахнати огра-
ничители тип „перки”, заради които по-
страдаха десетки пешеходци.

Излъчен бе и репортаж, в който се 
разказва как кметството в сливенско 
село

раздава пари на роми
уж като обезщетения за умъртвените 
им поради чумата прасета, но „дребна-
та” подробност е, че ромите са нямали 
прасета. 

Материалът е озаглавен „Чумата в пре-
дизборна употреба” с подзаглавие „Раз-
следване на bТV по сигнали за изпла-

щане на обезщетения на хора с прасета 
фантоми”.

Подобни репортажи са били излъчва-
ни в изборния ден и при отминали избо-
ри, но те не са били окачествявани като 

агитация. В жалбата на ГЕРБ се посочва, 
че репортерката на bTV е споменала, че 
ще разкрие името на селото след края 
на изборния ден, а в горния десен ъгъл 
на информационния банер в репортажа 

било изписано „Сливен”, с което се вну-
шавало, че посочените нарушения са из-
вършени в община Сливен, а в матери-
ал на сайта на bTV е посочено, че става 
дума за село Гавраилово.

За двата репортажа ЦИК се съгласява 
с управляващата партия и обявява, че 
„негативни квалификации и внушения 
срещу даден кандидат, дори извършени 
по индиректен начин, в изборния ден”, 
представляват нарушение на Изборния 
кодекс.

Така медията ще бъде 
глобена два пъти с от 2000 
до 5000 лв.

През март тази година правното ос-
трие на ГЕРБ Данаил Кирилов, който 
тогава беше председател на парламен-
тарната правна комисия, индиректно 
призна, че ЦИК не е независим орган, 
както е записано в закона, а членове-
те й са партиен придатък, припомня 
mediapool.

ЦИК наказва за критични 
репортажи към 
властта на изборите
�  Комисията глоби bTV след оплаквания от ГЕРБ
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М
алко чисти победи на 
първия тур, много труд-
ни балотажи за втория, 
общински съвети без ка-
тегорични мнозинства и 

избори без абсолютен фаворит. Това е 
резултатът от вота на българите за кме-
тове на 27 октомври. ГЕРБ и този път е 
формалният победител с повече кме-
тове и общински съветници в големите 
градове. Формален победител, но не аб-
солютен фаворит, както беше досега, за-
щото гласовете за управляващата пар-
тия този път са по-малко в сравнение с 
предишните вотове.

На първи тур ГЕРБ спечели Бургас и 
Стара Загора, където досегашните кме-
тове Димитър Николов и Живко Тодо-
ров печелят с почти 70% съответно чет-
върти и трети мандат. Кметове на ГЕРБ от 
първи тур бяха избрани 
и във Велико Търно-
во, Габрово, Монта-
на, Кюстендил и Ха-
сково. Но в две трети 
от общините канди-
датите на управлява-
щите отиват на втори 
тур. Включител-

но и в София, където за първи път от 14 
години ГЕРБ не печелят от първия път и 
ще трябва да продължат битката на вто-
ри.

София - голямата интрига
Разликата от близо 40 000 - 50 000 гла-

са между досегашния кмет от ГЕРБ Йор-
данка Фандъкова и независимия канди-
дат, подкрепена от БСП, Мая Манолова 
веднага подхрани две спекулации, пише 

„Дойче веле“. Едната - дали в столица-
та не може да се повтори прецедентът 
от Будапеща, където унгарската опози-
ция в лицето на леви и десни партии се 
обедини срещу авторитарния Орбан, и 
втората - дали президентът Румен Ра-
дев няма да се “включи” в прегрупира-
нето на силите за втория тур например 
с отказ да подпише указа за новия гла-
вен прокурор Иван Гешев срещу моби-
лизиране на (някаква) подкрепа за Ма-

нолова от градските десни.
Един от големите въпроси е коя от 

двете страни в женския балотаж ще по-
лучи гласовете на градската десница на 
втория тур. „Демократична България“ 
вече обясниха, че оставят избиратели-
те си да гласуват по съвест, а „Спаси Со-
фия“, формацията, която се превърна в 
изненадата на тези избори, все още не е 

излязла с позиция.
Кандидатките вече се 
обърнаха с послания към 

тях още в изборната 
нощ – Фандъкова по-
иска подкрепа от “де-
сните”, Манолова – от 
тези, които искат про-
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ВЕРА АЛЕКСАНДРОВА
vera@bg-voice.com

Политолози и социолози са много предпазливи в прог-
нозите си за изхода от втория тур в София - хем твърдят, 

че ГЕРБ и този път ще спечели, хем, че все пак същест-
вува вероятност Манолова да победи, в зависимост от 
това дали ще успее да консолидира протестен вот, 
пише DW. Близките до ГЕРБ анализатори смятат, 
че Фандъкова и този път ще спечели, както и че 
не е възможно десни избиратели да гласуват 
за Манолова.

Свързвани със социалистите от своя 
страна са убедени, че „сценарият от Буда-
пеща” е възможен и обединение на леви и 
десни в София ще доведе до победа, а от-
там и промяна в национален мащаб. „На-
зрява промяна, ще се случи не на мест-
ните, а на следващите парламентарни 

избори, въпросът е кой ще я овладее и ще 
поеме лидерството над нея”, смята Харалан 
Александров.

На въпрос дали е сигурна победата на 
Фандъкова на балотажа пък, Борисов отго-
вори: “Никога нищо не е сигурно в тоя жи-

вот. Единственото сигурно нещо е Орландовци”.

Избори 2019: 
Назрява промяна?

Борис БоневБорислав ИгнатовМая МаноловаЙорданка Фандъкова

Бойко 
Борисов

30 октомври - 5 ноември 2019

Корнелия 
Нинова

България на балотаж: 
Без победител в 
2/3 от страната
�  ГЕРБ губят мощ, БСП не правят пробив, изпитание за градските десни



мяна. В първото си изявление след края 
на изборния ден Фандъкова заяви, че 
“София е дясна” и поздрави ДБ и незави-
симия кандидат Борис Бонев за “добри-
те резултати”. Манолова пък призова 
софиянци да изберат “между диктата и 
демокрацията” и за “обединение, соли-
дарност и надпартийност, когато се бо-
рим за промяната в София”. Изследване 
на “Алфа Рисърч” показа, че 70% от под-
крепата, осигурена за нея, идва от БСП, 
а 18 на сто - от други, по-малки полити-
чески сили.

ГЕРБ се пропуква, 
БСП не пробива

Повечето наблюдателите на избори-
те обобщават, че макар и да няма кате-
горична промяна след изборите, вотът 
показва, че тя е на прага. Според ко-
ментаторите автоматизмът на партий-
ния вот при ГЕРБ е престанал да дейст-
ва и това показва, че управляващата 
партия се пропуква.

„Политическата хегемония на ГЕРБ е 
сериозно предизвикана. Има начало на 
промяна“, обясни социалният антропо-
лог Харалан Александров. Според него 
обаче тази промяна не е революцион-
на.

В някои градове ГЕРБ е в ерозия, 
а БСП – в слаба кондиция, коменти-
ра и политологът Даниел Смилов. Той 
уточни, че ерозията на управляващи-
те е подчертано видима в София: „През 
2015 г. Фандъкова получи над 60% от 
гласовете, а сега над 30%. Шарен и пъс-
тър ще е общинският съвет”, допълни 
политологът.

БСП също не е във върхова форма. Со-
циалистическата партия, макар и да се 
класира за балотажи срещу ГЕРБ на мно-
го места и да има шанс за свои победи в 
областни градове, отново не успя да се 
възползва от отслабващите позиции на 
ГЕРБ и да се превърне в победител.

„Неприятно e, че битката на БСП е 
да бъде втора сила, а не да бъде пър-
ва”, коментира политологът Татяна Бу-
руджиева.

За пробив на БСП не може да се гово-
ри, категоричен е и Смилов. Макар да 
се явява на балотажи в областни гра-
дове, БСП почти отсъства от най-голе-
мите четири града в страната и ще е в 
маргинална позиция в общинските им 
съвети. Дори и да спечели няколко об-
ластни града – Благоевград и Русе из-
глеждат възможни – БСП е далеч от 
ситуация, в която да е реален, равнопо-
ставен конкурент на ГЕРБ за местната 
власт“, смята той. Според Смилов при-
чината за това е в политиката на соцли-
дерката Корнелия Нинова, която води 
БСП далеч от политическия център.

Градската десница
От евровизията на ГЕРБ не успя да 

се възползва и градската десница. Въ-
преки че кандидатът на „Демократична 
България“ арх. Борислав Игнатов събра 
подкрепа, сходна с тази за кандидата на 
РБ през 2015 година, партиите зад него 
не успяха да стигнат процентите от ев-
роизборите. За този резултат причини-
те се търсят от късното издигане на кан-
дидата през негативната кампания към 
него до лидерски проблем в „Демокра-
тична България”. Анализатори, поли-
толози и социолози спорят и дали по-
явата на гражданския кандидат Борис 
Бонев от „Спаси София“ взе от гласове-
те на Игнатов.

Една част смятат, че това се е случи-
ло и че е грешка на градската десница, 
че не е успяла да консолидира гласове-
те на десните в София, а ги е разпокъ-
сала между двамата. Според други на-
блюдатели обаче градските десни не са 
гласували за Бонев, защото той е пред-
ставител на градската левица – нова, 
модерна и такава, от каквато София от-
давна има нужда.

Така или иначе, всички са единодуш-
ни, че Борис Бонев е една от изненади-
те на вота. Радан Кънев, евродепутатът 
на „Демократична България“, дори при-
зова Мая Манолова и Борислав Игнатов 
да се откажат от балотажа и да дадат 
шанс на Бонев да стане кмет на София.

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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Кои градове 
избраха кметове 

и къде ще има II тур?
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9 областни града избраха кметове 
на първи тур и там следващата не-
деля балотаж не се очаква. В оста-

налите 18 области ще бъде проведен 
балотаж.

Втори тур няма да има във Враца (Ка-
лин Каменов, ГЕРБ), Монтана (Златко 
Живков, ГЕРБ), Стара Загора (Живко То-
доров, ГЕРБ), Бургас (Димитър Николов, 
ГЕРБ), Велико Търново (Даниел Панов), 
Кърджали (Хасан Азис, ДПС), Габрово 
(Таня Христова, ГЕРБ), Кюстендил (Пе-
тър Паунов, ГЕРБ) и Хасково (Станислав 
Дечев, ГЕРБ).

За София при обработени 97.68% 
протоколи Фандъкова води пред Мая 
Манолова с около 37 хиляди гласа по-
вече.

За кметския стол в Шумен на втори 
тур ще се борят Любомир Христов от 
ГЕРБ и Венцислав Венков от БСП. Те по-
лучават съответно 32.35% и 22.02% от 
гласовете.

В Пловдив балотажът ще е между 
Здравко Димитров от ГЕРБ и Славчо 
Атанасов от местната коалиция НФСБ/
ВМРО. Двамата са с резултати съот-
ветно 36.14% за Димитров и 16.15% за 
Атанасов. Дани Каназирева от „Съюз за 
Пловдив” отпадна от надпреварата с 
11.35% от гласовете в нейна полза. При 
първите резултати, базирани на екзит-
полове, Каназирева отиваше на бало-
таж, което стана причина тя да обви-
ни управляващите в манипулиране на 
броенето на гласовете.

Другият обрат е във Варна, където 
на Иван Портних от ГЕРБ не му достига 
малко, за да бъде избран още на пър-
ви тур. Той отива на балотаж с Коста-
дин Костадинов от партия „Възражда-
не”. При 100% обработени протоколи 
резултатът е 49.29% за Портних и 14.30 
на сто за Костадинов, който измества 
от балотажа Анелия Клисарова от БСП 
за България.

В Русе на балотаж отиват Пенчо Мил-
ков от БСП – 35.16%, и Диана Иванова 
от ГЕРБ – 25.13%, а в Благоевград Ата-
нас Камбитов от ГЕРБ – 25.65%, ще се 
изправи срещу подкрепения от БСП Ру-
мен Томов – 20.50%.

В Плевен балотажът ще е между Ге-

орг Спартански, подкрепен от иници-
ативен комитет, и Мирослав Петров от 
ГЕРБ. Спартански има 36.90%, а Петров - 
30,29%, а в Перник сили на втори тур ще 
мерят Вяра Церовска от ГЕРБ с 40.98% и 
Станислав Иванов Владимиров от БСП с 
39.61%.

В Ямбол ще има балотаж между кан-
дидата на „Пряка демокрация” Вален-
тин Ревански, който получава 40.18% от 
гласовете и ще се изправи срещу Катя 
Георгиева от БСП за България, която е 
получила 21.54%.

В Добрич на втори тур силите си ще 
премерят Йордан Йорданов от Местна 
коалиция (41.22%) срещу Надежда Пет-
кова от ГЕРБ - 29.46%.

В Силистра при обработени 100% от 
протоколите Юлиян Найденов от ГЕРБ 
печели 48,51% от гласовете, втори е 
Момчил Неков от БСП за България с 
29.02%.

В Търговище при обработени 100% 
от протоколите Дарин Димитров от 
ГЕРБ печели 48,43% от гласовете, вто-
ри е Хамди Илиязов от ДПС с 37.36% от 
гласовете.

В Ловеч при обработени 100% от СИК 
протоколи в OИК Корнелия Маринова 
от ГЕРБ води с 28.82%, а след нея е Ра-
дина Банкова, БСП, с 26.30%.

В Разград при 100% обработени про-
токоли на първо място се нарежда кан-
дидатът на БСП за България Денчо Боя-
джиев с 25,38% от гласовете. Бояджиев 
отива на балотаж с кандидата на ГЕРБ 
Валентин Василев, който получава 
24.36% от гласовете.

При 100% обработени протоколи в 
Сливен кандидатът на ГЕРБ Стефан Ра-
дев получава 48.47% от гласовете и 
отива на балотаж с кандидата на БСП за 
България Кольо Милев, който е спече-
лил 24,33% от гласовете.

При 100% обработени протоколи в 
Смолян кандидатът на ГЕРБ Николай 
Мелемов е спечелил 39.84% от гласо-
вете и отива на балотаж с кандидата на 
БСП за България Стефан Сабрутев, кой-
то е получил 21.46% от вота.

Във Видин на балотаж ще участват 
Огнян Ценков, ГЕРБ, и Цветан Ценков, 
СДС.



НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

Б
ългарката Ружа Игнатова, 
прочула се като криптокра-
лицата на света, и нейната 
компания OneCoine, обявена 
от американските власти за 

престъпна пирамида, е имала приходи 
и печалба за милиарди евро само в рам-
ките на година. Това става ясно от под-
робни доклади на американските про-
курори по делото срещу нея, става ясно 
от материал на в. „Капитал“.

През 2015 г. Ружа Игнатова за пръв 
път навлезе по-осезаемо в публичното 
пространство с пищни партита и скъ-
пи придобивки на емблематични сгра-
ди в София. Ресторант „Крим” на ул. „Сла-
вянска” беше купен от контролирана от 
нея офшорка за 4.2 млн. евро, а къщата 
на Моллов срещу парламента - за 5 млн. 
евро. Сумите звучат внушително и не-
посилни за някого, който не е рокзвез-
да или наследник на фамилна империя.

Години по-късно обяснението ще ста-
не тривиално - тези две покупки са едва 
около 0.3% от постъпленията (и то само 
до септември 2016 г.) на нейната крип-
товалутна компания OneCoin, чието съ-
ществуване от зараждането й преди пет 
години е съпътствано с предупрежде-
ния от анализатори, медии и регулато-
ри, че е измама. Дори да добавим и дру-
ги известни придобивки - централата на 
компанията на пл. „Славейков”, имение в 
Созопол и луксозна яхта, паркирана на 
марината в морския град, сумата едва 
ли ще е над 1% от космическия оборот 
на OneCoin. А именно пари, привлече-
ни основно чрез продажба на „образо-
вателни пакети” на милиони души от цял 
свят. Тези пакети съдържат различни 
количества жетони, позволяващи да се 
участва в копаенето на onecoin, а също и 
обещават доходи от бонусна схема при 
привличането на нови членове, закупи-
ли нови пакети - неща, които карат аме-
риканските прокурори в прав текст да 
нарекат OneCoin пирамида.

Изчисленията сега стават възможни 

благодарение на документите в съдеб-
ните дела в САЩ срещу самата Ружа Иг-
натова (тя не се е появявала публично от 
края на 2017 г. и не е известно къде е), 
брат й Константин (арестуван в САЩ) и 
американския адвокат Марк Скот (обви-
нен в пране на пари и банкови измами в 
полза на OneCoin). Там са цитирани при-
добити от прокурорите вътрешни счето-
водни данни от OneCoin, според които 
приходите до края на третото тримесе-
чие на 2016 г. са 3.353 млрд. евро, а „пе-
чалбата” - 2.232 млрд. евро.

Макар автентичността на тези доку-
менти да не може да бъде доказана на 
100%, има достатъчно индикации да бъ-
дат приети за достоверни, като в неза-
личените метаданни се виждат и име-
на, свързани с OneCoin, включително и 
Ружа Игнатова.

Екселските таблици обхващат същия 
период и потвърждават числата, изне-
сени от американските власти. И те чер-
таят картина на феноменалния растеж, 
който няма как да е свършил рязко през 
септември 2016-а - оттогава ще мине 

една година до изчезването на Игнато-
ва, а дори и след него и досега компани-
ята работи и привлича и нови членове. 
Според таблиците активните членове на 
OneCoin са 2.1 млн. души, докато в след-
ващите години компанията говори за 
над 3.5 млн. - единственият файл, къде-
то се съдържат данни и за 2017 г., показ-
ва нови 1.8 млн. клиенти само през го-
дината.

Пирамида, по-голяма 
и от Хеопсовата

За да сложим нещата в перспекти-
ва, ако OneCoin оперираше през само 
едно дружество и то беше регистрира-
но в България, вероятно за 2016 г. то 
щеше да е първо или в най-лошия слу-
чай второ по оборот в страната след 
„Лукойл Нефтохим Бургас”. Данните по-
казват, че само до септември компани-
ята е събрала приходи от малко под 2 
млрд. евро. За щастие или за нещастие 
обаче, OneCoin оперира основно през 
чуждестранни компании, постъплени-
ята по различни канали постъпват в 
знайни и незнайни дружества, така че 
засега единствен източник за консоли-
дираното състояние са именно тези ме-
ниджърски отчети.

Ако се продължи с хипотетичната ана-
логия обаче, OneCoin би била българ-
ски лидер не само по обем, а и по гео-
графия. Основно продажбите идват от 
Китай (около 60%), което е отдавна из-
вестно. Но членове има от практически 
всяка точка на земното кълбо. Данните 
показват дори 4 пакета, закупени от Ан-
тарктида - континент без постоянно на-
селение, на който живеят основно екс-
педиции от учени и изследователи.

Ако се гледат в движение обаче, да-
нните показват интересна миграция. 
След първоначалния бум от Китай, Азия 
и от Европа, постепенно със засилване-
то на предупрежденията от регулатори 
и започналите разследвания все повече 
активността на компанията се насочва 
към други пазари като Латинска Амери-
ка и Африка.
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Космическите приходи на 
д-р Ружа: €3,3 млрд. за година

Ружа Игнатова

�  „Къде е Ружа?“ се превърна в един от най-слушаните подкасти на BBC
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България, където са част от офиси-
те на компанията, пък далеч не е от ак-
тивните пазари и до 2016 г. практически 
няма продажби. В единственото си ин-
тервю за „Капитал” през 2015 г. Ружа Иг-
натова обяснява, че не продава в Бълга-
рия, за да няма конфликт на интереси. 
А голямата част от членовете от страна-
та видимо са наследство от придобита-
та от OneCoin друга компания със съм-
нително минало и често обвинявана, че 
е измама - OPN (Opportunity Network), 
оперирала и под името SiteTalk. Зато-
ва вложенията от България за първите 
две години достигат едва 2 млн. евро от 
3347 души, което прави потенциалните 
щети доста ограничени.

Не такъв е случаят обаче навсякъде. 
Данните показват, че огромната част от 
членовете на OneCoin са влезли с мал-
ки суми - 88% от постъпленията са от 
най-евтините образователни пакети на 
цени от 110 до 1100 евро. Най-големи-
ят приход - почти 1 млрд. евро - обаче 
идва от продажбите на Tycoon пакета на 
цена 5500 евро. А над 1100 души, огро-
мната част от Китай, купуват най-скъпия 
към онзи момент Ultimate пакет на цена 
118 хил. евро. И това не е максимумът - 
от материалите по колективен иск, заве-
ден след ареста на Константин Игнатов 
срещу OneCoin от американски потър-
певши, се вижда, че един от водещите 
взискатели е д-р Доналд Бердо, кардио-
лог от Монтана. Той твърди, че в пери-
ода август 2015 - май 2016 г. е вложил су-
марно 755 хил. долара в OneCoin.

Фокуси с изчезване
Основателката на OneCoin не се е по-

явявала публично вече две години и 
„Къде е Ружа?” се превърна от въпрос, 
човъркащ скромна общност, в един от 
най-слушаните подкасти на BBC. Но не 
само тя липсва - не по-лесен за отгова-
ряне въпрос е къде са тези минимум 3.3 
млрд. евро.

Част от сумата отива за бонуси за при-
вличане на нови членове. Цитирана-
та от американските прокурори печал-
ба 2.2 млрд. евро показва именно това 
- приспадането на около 1.1 млрд. Евро, 
преведени като бонуси на 
активните членове. Тук оба-
че има няколко условности 
- компанията налага различ-
ни форми на ограничения 
за теглене на тези печал-
би, така че според данните 
във файловете едва около 
130 млн. евро са прибрани 
в кеш до септември 2016 г. 
Съдбата на останалите, ма-
кар да се водят по сметки на 
членовете, не е ясна.

Същевременно трябва 
да се отчете и че вероят-
но OneCoin е имала някак-
ви оперативни разходи не 
само по поддържане офиси-
те в София (и досега в бъл-
гарското „Уан нетуърк сър-
висес” работят около 60 
души), Дубай, Лондон и Хон-
конг, но и по организиране 
на лъскави събития по цял 
свят. Ако се съди по твър-
денията на американските 
прокурори, друго същест-
вено перо трябва да е било 
и „система от регулярни ко-
рупционни плащания към 
държавни чиновници по 
цял свят, с което да се уле-
снява измамната схема на OneCoin”. А 
също и такси за адвокати, като аресту-
вания Марк Скот, който за услугите си е 
получил милиони, вложени в придобив-

ки на имоти, яхта, луксозни коли, бижута 
и часовници. Известна част са блокира-
ни или конфискувани и от различни ин-
ституции по света - китайски медии през 

2018 г. съобщават за арестувани 98 души 
и възстановени 268 млн. долара след 
двегодишно разследване. Германски-
ят финансов регулатор BaFin през 2017 

г. пък съобщи, че е блокирал 29 млн. 
евро., по-малки суми са конфискувани 
при акции в Индия.

Така или иначе, каквито и да са били 
тези суми, няма съмнения, че остава ог-
ромна разлика от вероятно милиарди. И 
твърденията на САЩ са, че те под една 
или друга форма са стигали в голямата 
си част до съоснователите Ружа Игна-
това и Себастиан Грийнууд. Например 
твърденията на BaFin са, че през герман-
ското дружество за година от декември 
2015 до декември 2016 г. са преминали 
360 млн. евро...

975 млн. евро са приходи-
те от най-продавания 

пакет Tycoon, който струва 
5500 евро

118 хил. евро струва най-
скъпият пакет към 

2016 г. - Ultimate. 

113О бройки Ultimate 
са продадени

890 от тях в Китай, 334 
членове от България са 

вложили общо 2 млн. евро

Големите 
пари

Една от най-любопитните истории 
е от юли 2016 г., когато Мак Скот 
пише на Apex Fund Services, специа-

лизирана фирма, използвана за изграж-
дане на серия фондове, чиито услуги той 
ползва, че иска да се отпуснат 30 млн. 
евро кредит на CryptoReal Investments 
Trust, за да купи петролно находище 
(блок 3112) в Мадагаскар от хонконгско-
то Barta Holdings Limited. В писмото си 
той казва, че роднина на двама бивши 

американски президенти е представи-
тел на Barta и „ще пробваме да не пита-
ме повече за тази част от транзакцията”.

За целта дори има създаден сайт на 
CryptoReal Investments, който вече не 
е активен. Там като продавач е посоче-
на Hoifu Energy Group (регистрирана на 
бермудските острови и листвана в Хон-
конг), чийто изпълнителен директор и 
зам.-председател на борда действител-
но е Нийл Буш - брат на Джордж У. Буш 

и син на Джордж Х.У. Буш. Според отче-
тите на Hoifu тя наистина е собственик 
на находище в Мадагаскар, но друго - 
2101, а въпросният блок 3112 е в друга 
компания, контролирана от основния 
собственик на групата доктор Хуей Чъ 
Мин. Дали такава сделка е имало реал-
но, не е ясно, тъй като от хонконгската 
компания не отговориха на запитване-
то на „Капитал”. Според американските 
прокурори обаче впоследствие 10 млн. 
евро от сметката на Barta са изпратени 
по сметка на Себастиан Грийнууд, кое-
то ги кара да мислят, че става въпрос за 
пране на пари.

В откъслечните си спомени при раз-
пита Скот се сеща за необичайна сделка, 
в която участвал и един от братята Буш 
и това го поуспокоило, но не и за много 
повече детайли.

Криптокралицата и 
братът на президента

Ружа и Константин Игнатови
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BG ТЕЛЕГРАФ
Голям пожар в Стара планина 
над Чипровци

Голям пожар избухна в планината над 
Чипровци и се разраства в продъл-
жение на дни. Огънят вече е обхванал 

между 10 и 15 км само от българска стра-
на, а бушува и от сръбска страна.

Горят високи храсти и треви, а гасене-
то е трудно, защото теренът е труднодо-
стъпен.

Над 90 пожарникари, доброволци и горски служители се включиха в гасенето. 
Един хеликоптер е на място, очаква се да се включи и втори.

Дете почина, други две се 
борят за живота след отравяне

9-годишно дете почина, а две други са 
в болница след вероятно хранител-
но отравяне. Трагедията се е рази-

грала в добричкото село Кардам.
Семейство, което се състои от майка, 

дядо, баба и шест деца на възраст меж-
ду 4 и 13 години, вечеряло в събота, след 
което на няколко от децата им прилоша-
ло. В неделя сутринта е извикан лекар от 
спешния кабинет в Кардам. Лекарят сло-
жил инжекции срещу повръщане, защото 

децата са имали симптоми на неразположение от храна.

Бизнес климатът се влошава 
през октомври
Бизнес климатът в България се вло-

шава през октомври. Това показват 
последните данни на Националния 

статистически институт.
Понижението спрямо септември на по-

казателя е с 1.4 пункта в резултат на по-
неблагоприятната конюнктура в промиш-
леността, строителството и търговията на 
дребно.

Единствено показателят в сферата на услугите нараства с 0.9 пункта, сочат още 
данните на националната статистика.

Плевенчанин открадна 19 024 
лотарийни билета

Плевенчанин се изправя пред съда 
за кражба на 19 024 лотарийни би-
лета на обща стойност 91 614 лв. От 

тях 742 броя са били с изплатена печалба.
Мъжът е многократно осъждан за теж-

ки умишлени престъпления.
Разследващите разкриват, че престъ-

плението е било извършено на 17 януари 
тази година. Мъжът е отрязал метална ре-
шетка на офис в Плевен и успял да влезе в 

помещението, откъдето отмъкнал лотарийните билети.

Велосипедисти на протест 
пред Министерски съвет
Велосипедисти излизат на про-

тест пред Министерски съвет, 
озаглавен „Поход за живот“. Ко-

лоездачите настояват за законода-
телни промени, които да осигурят 
безопасността им на улицата.

Участниците в акцията призовават 
и за по-активни действия от страна на 
МВР и на гражданите при издирване-
то на шофьора, който избяга от мяс-
тото на инцидента, след като блъсна 
велосипедист преди дни край столичния стадион „Локомотив“. По-късно постра-
далият мъж почина в болница.

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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И
ван Гешев бе избран за 
нов главен прокурор след 
10-часово изслушване в 
четвъртък. Това стана на 
фона на безпрецедентни 

мерки за сигурност в района на Вис-
шия съдебен съвет, фалшива заплаха за 
бомбен атентат и протест на недоволни, 
блокирал Орлов мост. В крайна сметка, 
Висшият съдебен съвет гласува 20 на 4 в 
полза на единствения кандидат. Този из-
бор е широко отразен от международ-
ните агенции, цитирани от „Дойче Веле“.

„Могъщата позиция е ключова за 
борбата срещу подкупността в Бълга-
рия, класирана от „Трансперънси ин-
тернешънъл” като най-корумпираната 
членка на Европейския съюз”, комен-
тира Ройтерс. Агенцията съобщи и че в 
София над хиляда души са излезли на 
протест срещу избора на 48-годишния 
Гешев. „В четвъртък протестиращите в 
продължение на часове блокираха два 
основни булеварда, след като не бяха 
допуснати до сградата на ВСС, където 
привържениците на Гешев бяха издиг-
нали плакати „Гешев – шерифът на на-
рода” и „Достоен главен прокурор”.

Според Ройтерс липсата на конку-
ренция за поста главен прокурор е раз-
гневила много хора в столицата, които 
смятат, че

изборът на Гешев е 
предварително договорен

между склонни към корупция политиче-
ски елити и местни олигарси. Агенция-
та припомня накратко професионална-
та кариера на новия главен прокурор 
и добавя: „Прокурори, полицията и сле-
дователите похвалиха Гешев за успеха 
му в борбата срещу престъпните банди, 
срещу измамите с банкови карти, срещу 
трафика на мигранти и контрабандата 
на цигари. (…) Критиците обаче твърдят, 
че мълчаливата подкрепа на политиче-
ския истеблишмънт за номинирането 
му говори, че Гешев няма да преследва 
елитите и може да използва своите пра-
вомощия за атаки срещу съперници и 
противници”.

Ройтерс припомня, че на изслушва-
нето Гешев е отхвърлил всички обви-
нения и е казал, че процесът по изби-
рането му е бил напълно прозрачен. 
Главният прокурор е една от най-мо-
гъщите позиции в България с широки 

правомощия за започване и спиране 
на разследвания, пояснява агенцията. 
В края на кореспонденцията авторката 
Цветелия Цолова коментира: „Въпреки 
заявената политическа воля за премах-
ване на подкупността, в България все 

още няма високопоставени служители

вкарани в затвора 
за корупция

Липсата на резултати в борбата сре-
щу корупцията досега затваря пътя на 
България към Шенгенската зона на ЕС, 
възпира чуждестранните инвестиции и 
е една от пречките пред желанието на 
страната да приеме еврото”.

Кореспонденция за избора на Гешев 
разпространи и Франс прес. Агенци-
ята съобщава, че процесът по номи-
нирането му е предизвикал улични 
протести в продължение на месеци. 
Демонстрантите, подкрепяни от не-
правителствени организации и групи 
за защита на човешките права, поста-
вят под въпрос професионализма на 
Гешев, неговата стабилност и незави-
симост от задкулисието на олигарсите, 
което можело да повлияе върху реше-
нията на главния прокурор. Агенцията 
припомня, че според българските за-
кони срещу главния прокурор не може 
да бъде повдигано обвинение - факт, 
който се критикува от международни 
организации като Европейския съд за 
човешките права, Венецианската коми-
сия на Съвета на Европа и от Еврокоми-
сията. „12 години след приемането си в 
ЕС през 2007 г. България остава най-ко-
румпираната държава в това обедине-
ние според индекса на „Трансперънси 
интернешънъл”, четем в края на коре-
спонденцията.

Един кандидат, 
10 часа изслушване, 
1000 протестиращи
�   Липсата на конкуренция за поста главен 

прокурор разгневи много хора

Снимкa: БТА

Иван Гешев
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„Съжалявам, мамо! Умирам, 
защото не мога да дишам.“

И
сторията за камиона с 39-те 
тела на мъртви хора, който 
е регистриран в България и 
бе открит край Лондон, раз-
казана през личната драма 

на две семейства, събира още повече 
вниманието към престъплението и тра-
гедията на хората.

Федералната прокуратура на Белгия, 
която се занимава със случаите на теро-
ризъм и организирана престъпност, за-
яви, че е започнато разследване по слу-
чая. По първоначални данни камионът 
е минал през белгийското пристанище 
Зеебрюге, откъдето с ферибот е прис-
тигнал във Великобритания.

Жертвите - 31 мъже и осем жени, за 
които се предполага, че са китайски 
граждани - бяха открити в хладилния ка-
мион в промишлена зона на 32 км източ-
но от Лондон. Шофьорът е задържан по 
подозрение за убийство. По-късно бяха 
арестувани още трима души по

подозрение за 
причиняване на смърт

и за участие в престъпен сговор за не-
законен превоз на хора през границата.

Нгуен Ти Фонг и Фам Ван Тин живеят 
в малка къща в градче на виетнамската 
провинция Ха Тин. Семейството не раз-
полага с много средства. Изкарват общо 
400 долара на месец от работата си. Ус-
пели са все пак да съберат достатъчно 
пари, за да платят пътуването до Вели-
кобритания на своята дъщеря - Фам Ти 
Тра Ми заминава за Европа с надеждата 
да намери по-добър живот.

26-годишната жена обаче е в неиз-
вестност от няколко дни. Последното 
съобщение до родителите й е изпрате-
но късно вечерта във вторник и гласи 
следното: „Съжалявам, татко, мамо, пъ-
туването ми в чужбина не беше успеш-
но. Обичам ви толкова много. Умирaм, 
защото не мога да дишам. Съжалявам, 
мамо.”.

Родителите на Фам се страхуват, че мо-
мичето може да се окаже едно от 39-те 
тела, намерени в товарния отсек на ка-
мион в Есекс, разказват CNN и webcafe. 

Моментът на

изпращането на 
последния й sms

съвпада с времето, в което се предпола-
га, че камионът е пътувал между Белгия 
и британското пристанище Пърфлийт.

До момента властите във Великобри-
тания все още не са идентифицирали 
жертвите от камиона, а семейството на 
Фам продължава да няма връзка с нея. 
Полицейските служби в двете страни 
си сътрудничат при разпознаването на 
телата на загиналите.

Първоначалната информация на по-
лицията гласеше, че жертвите са китай-
ски граждани. Сигналите от Виетнам 
обаче подсказват, че е възможно ими-
грантите в камиона да са разполагали с 
фалшиви китайски документи за само-
личност.

„Загубих любимото си дете и парите 
си”, казва бащата на изчезналото моми-

че. Той твърди, че трафикантите, които 
са обещали да закарат дъщеря му неле-
гално във Великобритания, не са обяс-
нили на семейството по какъв начин ще 

стигнат до финалната точка. 
Родителите й знаят, че е пре-
минала през Китай и Фран-
ция. Оттам нататък следите 
й се губят.

„Каналджиите казаха, че 
маршрутът е безопасен, че 
хората ще пътуват със само-
лети и коли. Ако знаех, че ще 
тръгне по този път, никога 
нямаше да я пусна”, казва ба-
щата на Фам.

Още едно семейство от 
Виетнам очаква с притесне-
ние резултата от идентифи-
цирането на жертвите във 
Великобритания. Родите-
лите на 20-годишния Нгуен 
Дин Лонг

издирват сина си
който преди две седмици ги 
е информирал, че ще опи-
та да замине за Острова. От 

2018 г. младият мъж е живял като неле-
гален имигрант във Франция.

Преди дни бащата на Нгуен е получил 
обаждане от свой сънародник, който му 
е казал: „Моля да проявите разбиране, 
но се случи нещо неочаквано”. Послед-
ният му контакт с момчето е от 21 октом-
ври - два дни преди да бъде открит ка-
мионът в Есекс.

BBC съобщава, че нелегалният трафик 
на хора от Виетнам към Лондон става 
все по-честа практика.

Един от маршрутите преминава през 
Русия, Полша, Германия и Франция. Ко-
гато стигнат до границата, посредници-
те ги вкарват в товарни камиони и ги за-
ключват до преминаване на британска 
територия.

Мерките за сигурност край паркинга 
за ТИР-ове са засилени, но все пак кана-
лът работи.

Според свидетелствата на анони-
мен имигрант - желаещите да влязат в 
страната плащат предварително око-
ло 30  000 евро на трафикантите. Пари-
те често се осигуряват чрез заеми, които 
мигрантите се надяват да изплатят, ако 
успеят да си намерят работа на Острова.

�  Желаещите да влязат във Великобритания плащат предварително около 30 000 евро

Издирваните от родителите им Фам и Нгуен 

Близките в очакване на новини 

Камионът с откритите тела

Снимкa: webcafe

Снимкa: БТА

Снимкa: БТА
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И
миграционната служба USCIS 
отказва одобряването на пе-
тиции за работни визи Н-1В 
с рекордни темпове в ерата 
на Тръмп. Това сочи анализ 

на данните за тази година на Национал-
ната Фондация за Американски полити-
ки (NFAP). 

Цифрите сочат, че за първите девет ме-
сеца на 2019 година от USCIS са отказали 
молбите на 24% от кандидатите, което е 
многократно повече от предишни годи-
ни – 6% през 2015 г. например. Между 
2010 и 2015 г. отказите за първоначални 
Н-1В петиции не са надвишавали 8%, а 
сега са 3-4 пъти по-високи, се казва в ана-
лиза на данните.

САЩ издават 65 хиляди Н-1В визи вся-

ка година за хора с висока квалифика-
ция. Бизнесите се оплакват отдавна, че 
тази бройка е крайно недостатъчна за 
нуждите им. Заради високия брой канди-
дати всяка година се разиграва лотария 
за това кой от подалите документи ще се 
вмести в квотата от 65 хиляди.

Но сега е изключително трудно да се 
получи одобрение – не само за тези пър-
воначални петиции, но и когато става въ-
прос за удължаване или промяна на ра-
ботодател (тези петиции не се броят към 
квотата от 65,000). Отказите за тях са 12% 
за първите 9 месеца на т.г. За сравнение 
през 2015 г. в тази категория отказите са 

били 5% , а през 2017 г. - 5%.
Причините за този висок процент на 

откази е ясен – USCIS са променили кри-
териите за одобряването на Н-1В визи, 
без да формулират нови ясни правила 
или без да има нов закон за тях, приет от 
Конгреса.

„Аз непрекъснато сверявам часовни-
ка си и с други адвокати и всички сме на 
мнение, че 

има негласна политика 
тези петиции да бъдат 
одобрявани все по-трудно,

да се изпращат писма с искания за още 

доказателства. Процентът на одобрения-
та е толкова снижен до минимум, че това 
носи много тревоги на кандидатстващи-
те, много тревоги и за нас в офиса. Ние 
съпреживяваме историите на всеки“, каз-
ва имиграционният адвокат Кристина 
Крилчев, която има кантора в Лас Вегас.

По думите й петиции, които преди 
това са минавали по-лесно и са завърш-
вали с одобрения за виза, зелена карта 
или други документи, сега биват отхвър-
ляни – особено при работните визи за 
квалифицирани работници или такива 
с изключителни способности, както и за 
инвестиции.

Около 10% от петициите, изглежда, са 
отказани без искане за още документи и 
доказателства (т.нар. RFE), което ще рече, 
че работодателите са имали по-малка 
възможност да коригират грешки или 
да доуточнят случая, по който кандидат-
стват.

Имиграционните адвокати са катего-
рични, че администрацията на Доналд 
Тръмп продължава да създава още огра-
ничения за легалната имиграция и ви-
соквалифицирани служители в областта 
на компютърните технологии, науките, ин-
женерните специалности и други дейнос-
ти, изискващи поне бакалавърска степен.

При Тръмп: Отказват една 
четвърт от работните визи

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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US ТЕЛЕГРАФ
Още US военни в Сирия – 
„да пазят петрола“

Сили на САЩ се разполагат за гаран-
тиране на сигурността на петролни 
полета в Източна Сирия след смър-

тта на лидера на „Ислямска държава” Абу 
Бакр ал-Багдади, съобщи министърът на 
отбраната Марк Еспър.

Той заяви, че мисията на американски-
те сили предвижда силите на Дамаск и 
Москва да не получат достъп до петролните полета, но от първостепенно значе-
ние е да не се позволи достъпът на „Ислямска държава”.

Пожарите в Калифорния 
стигнаха до звезди и политици

Пожар достигна къщи на шоузвезди 
и политици в района на Лос Андже-
лис. Огънят принуди баскетболната 

звезда Леброн Джеймс, актьорът Арнолд 
Шварценегер и хиляди други хора да се 
евакуират.

Снощната премиера на филма „Терми-
натор: Мрачна съдба” беше анулирана.

Сред другите домове в зоната за евакуация са и къщите на сенаторката демо-
крат Камала Харис, шефа на компанията „Дисни” Боб Айгър и рапъра и продуцент 
Доктор Дре.

Около 2,2 милиона души в северната част на Калифорния са без електри-
чество.

Още разкрития за намеса 
на Тръмп в Украйна
Службата на американския предста-

вител за търговията това лято се е 
отказала да препоръча на Белия 

дом да поднови част от преференциал-
но търговско споразумение с Украйна 
под натиска на съветник на президен-
та Тръмп. Демократите започнаха проце-
дура по импийчмънт по подозрение, че 
Тръмп е оказал натиск над Украйна да разследва политическия му съперник Джо 
Байдън. Подозренията са, че президентът е поставил това разследване като ус-
ловие да отпусне на Украйна военна помощ. Според „Вашингтон пост“ в сделката 
са били включени и преференциални условия за търговия с Киев.

Двама убити и 12 ранени 
след стрелба в Тексас

Двама загинаха, а 12 бяха ранени след 
стрелба на студентско парти в град 
Грийнвил, недалеч от Далас, Тексас.

Няколко часа по-късно полицията арес-
тува 23-годишния Брандън Рей Гонсалес 
от Грийнвил. Той е бил задържан в мага-
зина за продажба на автомобили, в който 
е работел.

Според полицията нападателят може да е искал да убие само един от присъст-
ващите на партито общо около 750 души. Останалите пострадали са били прос-
треляни случайно. Шестима от 12-те пострадали са били ранени от куршуми, а 
останалите са били стъпкани в паниката.

Дупка на пътя погълна 
автобус в Питсбърг
Задната част на автобус потъна в дуп-

ка на улица в центъра на Питсбърг.
Освен шофьора в автобуса е имало 

само един пътник, който е откаран в бол-
ница с незначително нараняване. Самият 
водач не е пострадал. Инцидентът е ста-
нал в пиков час. Автобусът е чакал на чер-
вен светофар, когато улицата под него е 
пропаднала. На направената снимка се вижда предната част на автобуса във въз-
духа, а колелата на автомобила зад него висят на ръба на дупката.
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Ново отлагане на Brexit: 
До 31 януари догодина

Brexit бе отложен за пореден път. Ев-
ропейският съюз определи нова 
дата за излизане на Великобрита-

ния от блока - 31 януари 2020 г., съобщи 
председателят му Доналд Туск.

Премиерът на Обединеното крал-
ство Борис Джонсън поиска Брюксел да 
удължи срока след натиск от парламен-
та. Депутатите обаче одобриха законо-
проекта му за развод като цяло, отваряйки възможността да постигнат правилно 
споразумение и да сложат край на драмата.

Полицейски данни: 
Бум на насилието в Париж

Умишлените атаки и нанасянето на 
физически наранявания са се уве-
личили с девет процента в Париж, 

или с над 35 000 от началото на годи-
ната, съобщи „Фигаро”. В четвърти ра-
йон на френската столица насилието се 
е увеличило с над 70 на сто за деветте 
месеца - от 285 на 487 случая. Насилие-
то в Първи район, в района на градини-
те Тюйлери, се е увеличило с повече от 

40%, като са регистрирани близо 1000 нарушения. Само четири района в столи-
цата (5-и, 8-и, 13-ти и 15-ти) отчитат несъществено намаление на нападенията.

Спипаха 1 тон кокаин 
в куфари в Коста Рика
Огромно количество кокаин беше 

открито и конфискувано в Коста 
Рика. Близо един тон дрога е 

трябвало да отпътува за Белгия.
954-те килограма от наркотика, в па-

кети по един килограм, били разпреде-
лени в 29 куфара, скрити в големи бидо-
ни с бананова каша.

Централна Америка се превръща във 
важно място за транзит на големи количества наркотици. От началото на година-
та в Коста Рика са конфискувани над 37 тона дрога.

Тайният архив на Ватикана 
вече не е таен

Папа Франциск обяви в апосто-
лическо писмо, че променя наи-
менованието на Тайния ватикан-

ски архив, за да се избегнат негативни 
асоциации, свързани с определението 
„таен”.

Отсега нататък огромният масив доку-
менти, ръкописи и папируси вече ще се 
нарича официално Ватикански апосто-

лически архив. В апостолическото писмо папата посочи, че архивът отдавна е от-
ворен за учени и че той самият е издал указ част от архивите да бъдат отворени.

Непалски алпинист изкачи 
14-те осемхилядници
Непалски алпинист записа рекорд, 

изкачвайки всички 14 осемхиляд-
ни върхове на Земята. Последно 

Нирмал Пурджа е успял да достигне ви-
сокия 8013 м връх Шиша Пангма и поко-
ри така наречената Хималайска корона 
само за 190 дни.

„Мисията е приключена”, написа Пур-
джа във Facebook.

На 22 април той започна предизвика-
телството „Възможен проект”. Общо 40 души са изкачили успешно 14-те осемхи-
лядници. Пръв го направи италианецът Райнхолд Меснер - между 1970 и 1986 г.
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КАРЛА БЛАЙКЕР

А
мериканският президент До-
налд Тръмп е майстор на ин-
сценировките. В събота ве-
черта той написа в Туитър: 
“Нещо много голямо се слу-

чи!”. Тръмп визираше смъртта на Абу 
Бакр ал-Багдади. Лидерът на „Ислямска 
държава” (ИД) се самоуби при операция 
в Северозападна Сирия. В събота аме-
рикански войници пристигнали с хели-
коптери пред къщата, в която Ал-Багда-
ди се укривал. Той успял да се укрие в 
тунел, където по-късно се самовзривил 
- заедно с трите си деца - с помощта на 
жилетка с експлозиви.

“САЩ изправиха терорист номер 1 в 
света пред правосъдието”, каза Тръмп 
пред журналисти в Белия дом в неделя. 
“Търсех го три години”, допълни той.

Тръмп се опита да представи смъртта 
на Ал-Багдади като личен успех.

А от такъв успех в Близкия изток той 
има сериозна нужда в момента. Изтег-
лянето на американските войници от 
Северна Сирия, което Тръмп анонсира 
в началото на месеца и което беше пос-
ледвано от военната офанзива на Тур-
ция срещу кюрдските милиции, настрои 
дори приближени на американския пре-
зидент в Републиканската партия срещу 
него. Кюрдите, които се биеха рамо до 
рамо със САЩ срещу „Ислямска държа-
ва”, се почувстваха предадени. Породи 
се и опасението, че изтеглянето на САЩ 
от Сирия ще доведе до разрастване на 
терористичните групировки в района.

Това не решава 
автоматично проблема

Смъртта на един от най-търсените те-
рористи идва в точното време. Фактът, 
че три деца са загинали по време на ак-
цията, е “нещастие”, но все пак няма за-
гинали американци. Такова изглежда 
мисленето във Вашингтон, където отбе-
лязват операцията като голям успех. Но 
на военните стратези трябва да е ясно: 
смъртта на Ал-Багдади няма да реши 
нито един от проблемите, пред които 
САЩ са изправени в Близкия изток.

Доналд Тръмп иска възможно най-
бързо да излезе от “безкрайните вой-
ни” в региона. Той очевидно не се инте-
ресува на кои свои партньори вреди и 
кои съюзници губи. Един убит терорист 

не се равнява на тези, които са избягали 
от плен. Нито може да върне доверието 
на кюрдите, които загубиха съмишлени-
ци и част от семействата си по време на 
турската офанзива.

Заслужава ли Тръмп 
похвала?

Отвъд всички нерешени проблеми, 
американските военни извършиха една 

успешна мисия, при това така, както тех-
ният главнокомандващ се е надявал тя 
да протече. По време на речта си в не-
деля Тръмп благодари на Русия, Тур-
ция, Сирия, Ирак и на кюрдските борци 

в Сирия. Най-много внимание 
обърна обаче на самия себе 
си. Малко след като новина-
та за смъртта на Ал-Багдади 
беше оповестена, екипът на 
кампанията на Тръмп за пре-
избирането му през 2020 г. 
разпрати имейл на потенци-
алните гласоподаватели, в 
който се казва: “Американ-
ският президент изправи те-
рорист номер 1 в света пред 
правосъдието”.

Когато през 2011 г. амери-
кански „морски тюлени” лик-
видираха Осама бин Ладен по 
време на първия мандат на 
Барак Обама, Тръмп твърде-
ше, че е смешно заслугите да 
се приписват на президента. 
“Спрете да хвалите Обама, че 
е убил Бин Ладен. „Тюлените” 
го убиха”, написа Тръмп в Туи-
тър тогава. В няколко телеви-
зионни изяви след това Тръмп 
повтаряше, че Обама незаслу-
жено се бил хвалил със смър-
тта на терориста.

След смъртта на Ал-Багдади 
тонът в Белия дом сега е доста 
по-различен.

�  Президентът 
представя 
отстраняването 
на шефа на ИДИЛ 
като свой личен 
успех

А когато ликвидираха 
Бин Ладен, Тръмп 
не мислеше така!
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Социална работничка 
бе убита в Калгари

Полицията в Калгари арестува 
18-годишен младеж, след като на-
значената му социална работнич-

ка бе открита убита с нож в дома, в който 
той бил настанен и наблюдаван от соци-
алните служби.

Младежът е обвинен в убийство.
Трагедията се е разиграла в четвър-

тък. Сигналът до Спешна помощ е пода-
ден по обяд. Лекарските екипи дали първа помощ на жертвата, 47-годишната Де-
бора Оню, но жената починала от раните си.

Трюдо отказа коалиционен 
кабинет след изборите

Канадският премиер Джъстин Трю-
до отхвърли идеята за съставяне 
на коалиционно правителство. На 

изборите преди седмица той постигна 
победа, но без достатъчно мнозинство, 
което да му позволи да формира сам ка-
бинет.

На първата си пресконференция след 
изборите в понеделник Трюдо обеща, че 
през идните седмици ще обсъди с лиде-

рите на всички останали партии какви са техните приоритети и как могат да ра-
ботят заедно. „Но мога да ви кажа, че формирането на коалиция, официална или 
не, не влиза в плановете ни”, добави той.

Мъж заложи $2 в казино в 
Шарьолвоа, спечели $1,2 млн. 
Мъж от градче в Квебек отнесе 

рекордна печалба от казиното в 
Шарьолвоа. В петък вечерта той 

спечели 1,2 милиона долара само с миза 
от 2,25 долара в слот машина.

Това е най-голямата печалба в исто-
рията на казиното в Шарьолвоа, обяви 
Лото Кебек в събота сутринта.

Точната сума, спечелена от мъжа, кой-
то е на около 50 години, е 1 196 769 долара. Късметлията бил на посещение в ра-
йона със своята съпруга, уточниха от Лото Кебек.

Жена загина при експлозия
в къща в Брандон

Жена загина при експлозия на 
къща в Брандон. Мъж, който е 
ранен при инцидента, е бил об-

винен за убийството на жената.
Полицията в Брандон съобщи за ин-

цидента в събота.
Трагедията се е разиграла на 22 ок-

томври към 8 часа вечерта в къща на бу-
левард Куин Ест. Част от постройката е 

била разрушена, а разпилените части от нея са засипали съседните постройки.

Маргарет Атууд с кралски 
Орден на кавалерите
Канадската писателка Маргарет Ату-

уд добави още едно високо отли-
чие към колекцията си от награди, 

след като получи Ордена на кавалерите 
на честта за приноса си към литература-
та на церемония в двореца Уиндзор.

79-годишната авторка на бестселъра 
„Разказът на прислужницата” получи ор-
дена от кралица Елизабет Втора.

По-рано този месец Маргарет Атууд 
спечели престижната литературна награда „Букър” заедно с британската писа-
телка Бернардин Еваристо.
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ДИМИТРИНА ИВАНОВА

Т
я се казва Силвия Начева и 
наскоро се нареди сред най-
успешните блогъри в Канада. 
Силвия живее там от някол-
ко години и създава блога си 

Silvia’s Simple Life с идеята да усъвър-
шенства английския си. Никога не е тър-
сила платформа, в която да изразява ми-
слите и преживяванията си, но го прави 
толкова успешно, че наскоро получава 
номинация за най-добър блогър в То-
ронто и печели надпреварата.

Всичко започва с една училищна за-
дача на сина й, заради която той тряб-
вало да си направи блог и да качва до-
машните си в него. Много интерактивен 
начин за проверка – децата четат книги 
и ги анализират в блога си, а учителката 
може във всеки момент да провери ра-
ботите на всяко дете. След известно вре-
ме момчето казало: Мамо, това е чудес-
на платформа, ти трябва да имаш блог.

„Аз дори не знаех какво 
е блог“

споделя Силвия пред Bulgaria ON AIR. 

Момчето бързо направило акаунта й, 
накарало я да си измисли име на блога, а 
тя сложила в него своето. Сега смята, че 
е било грешка да го персонифицира до 
такава степен, но от друга страна, така 
хората я откриват по-лесно.

По това време Силвия била в мно-
го сериозна процедура да стане член 

на колегията на учителите в Онтарио. 
„И много сериозно се подготвях по ан-
глийски – четях, пишех. Английският ми 
беше проблем, най-вече заради стила, 
не заради речника“, спомня си днес тя.

И така, решила се, защо пък не. И за-
почнала да пише с единствената идея да 

упражнява езика си.
Но постепенно 

Silvia’s Simple Life се 
превръща в нейно 
любимо място за съ-
биране на най-кра-
сивите моменти от 
пътуванията, делни-
ците и празниците в 
текст и снимки. С нат-
рупването на статии 
и снимки идва и ин-
тересът, а след него и 
признанието.

Около три години 
след старта на бло-
га, една сутрин, про-

верявайки мейла си, Силвия открива 
съобщение, че Silvia’s Simple Life е номи-
ниран за наградата на уебсайт на всички 
блогъри в Онтарио и Торонто.

„И до ден днешен не зная кой ме е но-
минирал“, казва Силвия.

Тя разказва, че нещата, които публику-
вала, били

опит за пренастройка 
към живота в Канада

Това, което я интересува и за което 
пише и сега, е как да се адаптира. „Бло-
гът можеше да се казва просто Simple 
Life, а не Silvia’s Simple Life,” казва тя пред 
Bulgari ON AIR и допълва: „Разбрах, че 
единственият начин за адаптация, е да 
започна да обръщам внимание на мал-
ките неща от всекидневието“.

И всъщност нещата, които помества 
в блога, са тези, които прави ежеднев-
но. Тези, които изпитва и проверява. „И 
не правя всичко това с първата идея, 
че може да помогне на някой, а защото 
помага на мен. По-късно установих, че 
този процес помага и на други хора да 
живеят по начина, по който аз смятам, 
че се чувствам добре“, допълва Силвия.

И признава, че пред компютъра я 
води всичко, което е преживяла, труд-
ностите и негативните изживявания. „Аз 
самата се опитвам да се науча да живея 
в този нов свят, в който ценностите се 
променят“, допълва тя.

А какво не е хубаво в този нов свят?
„Това, че непрекъснато бързаме, че 

смятаме, че нещата трябва да ни се случ-
ват точно както ние си мислим, че иска-
ме да контролираме нещата, а се оказва, 
че ние нищо не можем да контролираме. 

Това е клише, но е истина – единствено-
то, което можем да контролираме, е по-
ведението си спрямо нещата, които ни 
се случват. Защото нещата ни се случват 
на всички – всички преживяваме тра-
гедии, всички преживяваме трудности 
като родители, проблеми с трафика... Но 
какво правиш ти в този момент и как по-
срещаш тези неща зависи единствено от 
тебе“, категорична е Силвия.

Другото, което много я вълнува, е

смяната на ценности, която 
се случва в целия свят

„Винаги съм вярвала, че хората сме 
различни, отделни планетки, но живеем 
заедно, защото имаме някакъв своеоб-
разен обществен договор, който спазва 
ценностите – кое е добро и кое е лошо“, 
казва тя и дава да се разбере, че това 
вече не е така.

Силвия смята, че всички трябва да жи-
веем осъзнато.

„Да се събудиш с удоволствието, че си 
жив, че след това те чака кафето – твоя-
та любима напитка. И когато седнеш да 
пиеш кафе, да усещаш, че пиеш кафето. 
Тоест да живееш осъзнато и да участваш 
с цялото си тяло и съзнание в нещата, 
които правиш“.

�  Българката започнала започнала да пише, за да подобри английския си

Силвия Начева – сред най-
добрите блогъри в Канада

Блогът Silvia’s Simple Life

Силвия Начева
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М
ечтаната работа в Щати-
те – да говориш на бъл-
гарски по цял ден и да ти 
плащат добре за това. С 
такава работа може да се 

похвали Деница Маринова от Вашинг-
тон. Тя преподава нашия език на амери-
кански дипломати. „На мен ми е лесно“, 
потвърждава тя. „Говоря по цял ден на 
български. На учениците им е по-труд-
но, защото трябва да научат нов език, но 
се справят много добре“, допълва бъл-
гарката.

Деница преподава български за ди-
пломати в център за култура и езици, 
който от своя страна се явява контрак-
тор на американското правителство. 
Във Вашингтон има няколко такива цен-
търа, а също и преподаватели по бъл-
гарски. Деница разкрива, че в нейния 
център курсът продължава 10 месеца, 
като обучението е индивидуално (one 
on one). Дипломатите

учат български 
всеки ден по 6 часа

„Много е интензивно. Отначало, раз-
бира се, обучението не е изцяло на бъл-
гарски, но постепенно се преминава 
към това“, прибавя тя. Част от обучени-
ето е посещението на български съби-
тия (концерти, събори) във Вашингтон 
заедно с дипломатите. Целта е те да чуят 
повече различна българска реч, да се 
запознаят с българската общност и да 
създадат контакти с други дипломати и 
служебни лица, които може да са в Бъл-
гария в бъдеще.

„На дипломатите им е много интерес-
но, когато се запознаят с някой от Севе-
розападна България, заради различния 
диалект там“, споделя Деница. „Повече-
то от тях казват, че българският е тру-
ден език. Наред с езика, им обясняваме 
различни неща за България. За съжале-
ние се налага да разказваме за негатив-
ни факти като стресовото шофиране по 
софийските улици и неизменните нето-
лерантни шофьори, които ще се опитат 
да те прередят или засекат на кръсто-
вищата и дори да те напсуват, за свитата 
онлайн търговия, за политиката за връ-
щане на купени стоки и че много малко 
магазини ги приемат обратно, за сла-
бо развитата публична администрация 
и извършването на повечето услуги на 
място, а не електронно, за корупцията, 
която още е налице. Дипломатите, като 
много пътували хора, не се шокират от 
чутото, но искат да са подготвени за си-
туацията в страната, в която отиват“.

Българската държава не оказва по-
мощ за такова обучение. Ползват се оба-

че учебници по български език за чуж-
денци, издадени в България. Деница 
попада на тази „сладка работа“ по слу-
чайност. Преди три години

й се обадили по спешност 
да замества

една от преподавателките. „Буквално в 
четвъртък ми беше интервюто и в поне-
делник бях на работа“, спомня си тя. Ина-
че Деница е завършила стопанско упра-
вление в Лесотехническия университет, 
но е четвърто поколение учител, и не 
пропуска да спомене, че обясняването на 
нов материал й е много приятно и, така 
да се каже, в кръвта. „Тук преоткрих тази 
моя наследственост. В момента взимам 
онлайн лекции към Великотърновския 
университет, за да придобия учителска 
правоспособност. За учителски серти-
фикат от Америка ще мисля по-нататък“, 
казва тя.

Интелигентни хора, които задават въ-
проси и изслушват - така описва дипло-
матите Деница. „Те са много вежливи, 
изцяло са посветени на това да научат 
езика и отделят наистина много време, 
за да го постигнат. Още от тук са много 
нахъсани да се научат да говорят правил-
но“, казва тя. Тя е забелязала и че хората 
на такава отговорна длъжност са също 
много внимателни в изказванията си и 
много дисциплинирани. Има и диплома-
ти, които се интересуват как да продъл-
жат с хобитата си, с които се занимават в 

Америка. Семейните питат и за училища-
та, заниманията за деца и местата за от-
дих. Деница редовно получава обратна 
връзка от учениците си, след като са оти-
шли в България. Нещото, което най-мно-
го им харесва там, е нашата кухня, както 
и достъпните биопродукти, които са им 
много вкусни. „Има и неща в България, 
които не им харесват. Не мога да кажа, че 
на всички им харесва. Не е едностранно 
мнението“‚ пояснява българката.

Освен на дипломати Деница препо-
дава и на деца в училище „Ботев Акаде-
ми“ във Вашингтон. Тя също е и админи-
стратор. Преподава български като чужд 
език на смесен клас. „От тази година за-
почнах проектобазирано обучение. Ра-
ботим в партньорство с българската 

организация „Red Paper Plane“. Те имат 
разработени мисии, чрез които децата се 
впускат в различни знания по един мно-
го интерактивен начин. Аз следвам тех-
ните мисии. Много

училища в България 
ги ползват

в техните занимални и в часовете за до-
пълнително обучение. Сега например 
завършихме мисия архитект. Една ми-
сия се изпълнява в 5 учебни дни. Първи-
те 3 дни децата се запознават с профе-
сията – с какво се занимава архитектът, 
какви проекти има. Следва ден за гараж 
за идеи (brainstorming), в който проек-
тирахме сгради. Правихме план на къща 
или офис сграда. Последният ден е ден 
на създаване. Тогава създадохме макети 
на сгради и децата ги представиха в два 
отделни отбора. Излъчихме отбор побе-
дител, който получи символична награ-
да. Следващите мисии на децата ще са 
мисия космонавт, еколог, готвач, автомо-
билен дизайнер - все атрактивни за тях 
професии, които обаче им дават много 
важна лексика от ежедневието.

Нa 21 септември Деница и годеникът 
й Валентин вдигнаха традиционна бъл-
гарска сватба във Вашингтон с народни 
носии, хора и спазване на обичаи от Се-
верняшна България - като капански оби-
чай с три пъти прибулване с червен воал 
и наричане за здраве и любов, бръснене 
на младоженеца, откупване на булката, 
захранване с питка с мед и шарена сол и 
възстановка на свещен брак. „Много ху-
бава сватба беше. Радвам се, че успяхме 
да я направим по традицията“, казва Де-
ница.

Българка от Вашингтон учи 
US дипломати на български

�  Деница Маринова говори по цял ден на родния език в работно време

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com



30 октомври - 5 ноември 2019 23



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

30 октомври - 5 ноември 201924

ГЕРГАНА ПЕНОВА

Докато българката Детелина 
Събева се прочу преди време 
като банкерката, която потопи 
Мозамбик в дълг, една друга 
българка стана известна сред 

местните като жената, която помага на 
най-бедните в страната.

Смелост и желание са двете водещи 
сили за предприемане на мисия в по-
мощ на хората, обитаващи най-бедни-
те райони на Земята, категорична е Ре-
нета Митева. 30-годишната търновка е 
сред доброволците, решили да оставят 
зад гърба си екстрите на цивилизования 
свят и да живеят рамо до рамо с местно-
то население на Африка.

Българката пристигнала в качеството 
си на инструктор по развитие в няколко 
окаяни градове и села в Мозамбик и ос-
тавила сърцето си завинаги при децата 
там.

От ученичка искала да отиде в Афри-
ка, по-късно била на екскурзия до река 
Нил, но съдбата я изпратила там като до-
броволец в помощ на бедните.

“Един ден разбрах, че

актрисата Анджелина 
Джоли е осиновила 
африканче

Този хуманен акт провокира у мен же-
лание и аз да направя нещо в помощ на 
тамошното население“, разказва Ренета.

Дълго време проучвала различни до-
броволчески програми, но така и не се 
спряла на някоя, защото винаги откри-
вала несъответствия с идеята й. Случай-
но попаднала на информация за Коле-
жа по международно сътрудничество 
и развитие във Великобритания, който 
организирал провеждането на лагери в 
подкрепа на бедстващите хора в Африка 
и някои места на Азия. Въобще не се по-
колебала и кандидатствала в учебното 
заведение. Казва, че на един дъх написа-

ла мотивационното си писмо, което спо-
ред нея впечатлило оценяващите и най-
силно допринесло за приема й. За да 
стигне до желаната дестинация обаче, 

минала една година в обучение, подго-
товка, създаване и защитаване на про-
ект за благото на живеещите в нищета.

„Заедно с още шест колежки напра-
вихме разработката. Гладът е един от 
основните проблеми там и затова про-
ектът ни бе съсредоточен върху това та-
мошните да успяват да задоволяват най-
необходимите си потребности, за да 
могат след това да помислят за всичко 
останало – здравен статус, хигиена, об-
разование и професия“, уточни Ренета.

На 10 ноември 2018 г. групата отпъту-
вала за Мозамбик. Първото впечатление 
на търновката от страната обаче било 
изключително странно. Попаднала на

красиви сгради, 
луксозни комплекси

добра инфраструктура и въобще почти 
всичко онова, което може да се види в 

европейските страни. Когато обаче се 
отдалечили от столицата, видяла истин-
ското лице на страната.

„В първото село, в което отседнахме 
– Сюнарай, преди време е преминал ци-
клон, който го наводнил и сринал със 
земята къщите на хората. Те се опитва-
ха да вдигнат домовете си отново, но 
ситуацията изглеждаше безнадеждна. 
Като казвам домове, може би дори пре-
силвам нещата, защото срутеното напо-
добяваше примитивни бараки. Хората 
нямат електрически уреди, ток и вода. 
Умът ми не го побираше как оцеляват“, 
сподели 30-годишната жена.

По думите й семействата там имали 
оскъдна храна, затова си позволявали 
да се хранят само веднъж на ден. Била 
стъписана, когато видяла как коремите 
на малките деца са вдлъбнати, а ребрата 
им се четат. Имало едно африканче, кое-
то вече било на 3 годинки, но продължа-
вало да суче, защото родителите му ня-
мали достатъчно храна и за него.

„Едва когато видиш с очите си мизери-
ята, бедността и условията, в които жи-
веят хората от третия свят, започваш да 
осъзнаваш какъв голям късметлия си, 
задето си роден в други географски ши-
рини. Трудно е да се опише как реагира-
ха тамошните

при раздаване 
на храна и вода

Това беше истинско щастие. След като 
се опознахме и започнаха да се хранят 
по три пъти на ден, се отпуснаха и раз-
брахме повече за културата им“, разка-
за още тя.

Друга група от университета, към коя-
то се присъединили млади лекари, ор-
ганизирали ваксинация на населението. 
Преди да се пристъпи към това обаче, 
Ренета и колегите й провели информа-
ционна кампания за превенцията на 
най-разпространените заболявания. 
Първоначално хората категорично от-
казвали да се подлагат на имунизации, 
защото вярвали, че инжектирането на 
непознати за тях медицински препара-
ти, които не са направени от билки и ле-
чебни растения, е прокълнато от зли ду-
хове. 

Мнението им се базирало на странич-
ните реакции, които давали ваксините 
– температура, обща неразположеност, 
зачервяване на убоденото място и об-
риви при някои от хората.

„Отне ни доста време

да ги убедим, че ваксините 
са важни

за създаването на колективен имунитет. 
За съжаление не всички се съгласиха. В 
това направление трябва да се работи 
много усърдно, защото вярванията им 
пречат на съвременните методи за за-
щита от болести, изкоренени в Европа и 
САЩ“, коментира младата болярка.

Освен с безброй спомени от горещия 
континент и населението на Мозамбик 
Ренета се прибрала и с много подаръ-
ци от децата там. В знак на приятелство 
и любов те слагали на ръката й цветни 
гривни, които ще пази винаги.

�  Младата жена е оставила сърцето си при бедните деца в Мозамбик

Българката Ренета, която 
помага на най-бедните в Африка
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З
дравей, Ангеле! Моите родите-
ли четат статиите ти поч-
ти всяка седмица и покрай тях 
аз също започнах да се интере-
сувам от това как да се подгот-

вя за един по-късен етап от моя живот, 
така нареченото пенсиониране. Аз ра-
ботя в среда с много млади американци 
(от 25 до 35 г. средна възраст) и често си 
говорим за възможността да се пенсио-
нираме на 45-50-годишна възраст. Един 
от моите приятели твърди, че ако съ-
бере поне $500,000 в пенсионни и инвес-
тиционни сметки до 45, ще се пенсиони-
ра и ще пътува по света. Мислиш ли, че 
това са достатъчно пари и дали тази 
идея е реалистична за нашето поколе-
ние?

Здравейте и ви благодаря за хубавия 
въпрос. Много се радвам да мога да по-
лучавам всякакви въпроси и да съм из-
правен пред всякакви ситуации при ра-
ботата ми с всички вас, това ме зарежда 
и мотивира да търся отговори и разре-
шения на всевъзможни финансови цели.

В днешно време в Америка има едно 
популярно движение от сравнително 
млади хора, точно на възрастта, за коя-
то говорите във вашия въпрос, които ня-
мат търпение да достигнат до заветно-
то “пенсиониране”. Някои от тях мразят 
работата си, други пък просто обичат 
свободата на времето си, трети искат да 
обиколят света.

Независимо от причините им, се на-
блюдават интересни навици сред хора-
та, които са част (формално или не) от 
тази нова мода - ранното пенсиониране. 
Повечето от тях не правят големи пари 
от заплати, но почти всички

спестяват почти 
всеки цент

и го насочват към инвестиране с цел 
ранно пенсиониране. С две думи - живе-
ят като скотове днес, за да могат евенту-
ално да са свободни хора след 10-15-20 
години. Няма нищо лошо в това, просто 
нов модел на живот.

Но нека да видим от какво е породен 
този модел и доколко е приложим в ре-
алния живот.

Много от тези хора са свидетели на 
факта, че техните родители може би ще 
трябва да работят, докато са живи, защо-
то с държавните пенсии и малкото пари, 
спестени в частни пенсионни фондо-

ве, те няма да могат да се пенсионират 
спокойно на високия жизнен стандарт в 
Америка. Това се отнася в още по-голя-
ма степен за нас, българите, и особено 
за първата генерация, нашите родите-
ли, които са постлали пътя за нас с мно-
го труд и мъки, но очакващи минимални 
пенсионни доходи.

Младите хора днес имат достъп до 
много повече информация и много по-
вече възможности да избират как да по-
строят бъдещето си, в сравнение с по-
коленията на техните родители, и това 
им дава нови перспективи и шансове да 
планират живота си в по-късен етап.

Сега, дали $500,000 на 45 или на 50 го-
дини са достатъчни за пенсиониране? 
Трудно е да се каже, но едно е сигурно, 
тази сума ще предостави на всеки един 
от нас около $25,000 годишен доход за 
следващите 20-25 години, ако са инвес-
тирани правилно. Това са 5% от цялата 
сума и ако взимаме до $25,000 на година 
и живеем в този финансов лимит, може 
би ще изкараме с тези пари до 65-70-го-
дишна възраст. Нека все пак не забравя-

ме, че стойността на парите се променя
(моля прочетете това като “пада” по-
ради инфлацията) и това допълнително 
утежнява положението.

Според мен е 

нереалистично да можем 
да се пенсионираме 
адекватно на 45-50 години 

с $500,000, освен ако не планираме да 
живеем в някое кокетно селце сред при-
родата в държава с по-нисък житейски 
стандарт и да се препитаваме със земе-
делие и животновъдство. Да не говорим 
за обиколки около света и постоянни пъ-
тувания, защото те са просто нереални 
цели с $500,000, на които ще разчитаме 
за 20-30 години напред.

Аз лично не съм привърженик на това 
модерно движение от млади хора, защо-
то не споделям идеите им за ранно пен-
сиониране, но съм съгласен с това, че е 
важно да инвестираме част от доходи-
те си за далечното бъдеще. Според мен 
човек трябва да намери професия, коя-
то му харесва, да стане добър в нея през 

годините напред, да я работи с удоволст-
вие и да заделя между 10-20% от тези до-
ходи за пенсиониране.

Спестявайки повече от 10-20% от го-
дишния ни доход, ни ограбва от това да 
можем да се насладим на живота и него-
вите материални блага днес, с надеждата 
един ден в далечното бъдеще да може да 
имаме много повече. Но дали ще можем 
да се насладим на тези пари в далечно-
то бъдеще по начина, по който можем да 
го сторим днес? Това, за съжаление, ни-
кой от нас не знае и всеки е свободен да 
избира как да подреди живота си в годи-
ните напред, според своите цели и своя 
собствен мироглед.

Това е от мен за днес. Ако имате въпро-
си или се интересувате от различните 
аспекти на финансовата част от жи-
вота, вие можете да си запазите час за 
консултация на директния ми телефон 
- (224) 522-2413 или на електронната ми 
поща - Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.
com. Въпросите, които четете, са зада-
дени от клиенти, с които съм работил 
по време на консултации 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

Рано ли е за пенсиониране
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С
татистиката за пазара на не-

движимите имоти в Чикаг-

ския район се оказва една 

доста интересна тема за чи-

тателите на вестника. Имен-

но поради тази причина продължавам 

да ви давам информация за това как се 

променят цените с времето към днешна 

дата. Искам да отбележа, че това е само 

една малка статистическа извадка, така 

че ако някой от вас има конкретно за-

питване за нещо, свързано в ценовата 

или пазарната сфера като цяло, не се ко-

лебайте да ме потърсите! 

В днешните четири графики ще ви 

предоставя информация за друго пред-

градие на Чикаго, а именно Стриймуд. 

Това е предградие, намиращо се в окръг 

Кук (cook County, IL), Илинойс, Съедине-

ни Американски Щати. Населението е 39 

858 според преброяването от 2010 г. То 

се квалифицира като

Северозападно предградие 
на Чикаго

и е част от Чикагската градска зона. 

Стриймуд е една от трите общности, 

които съставят така наречената зона 

Трите Града, заедно с Бартлет (Bartlett) 

и Хановер Парк (Hanover Park). Учреде-

но е за първи път като предградие на 9 

февруари 1957. Много наши сънародни-

ци през годините, а и все още, населяват 

тази област.

Всички тези графики се отнасят за 

един и същи район (именно този, попа-

дащ в пощенски код 60107). Разделени 

са в 4 основни категории:

1. къщи (single family homes);

2. Долепено строителство (това е ком-

бинация от всички видове архитектурни 

жилищни сгради, който делят стена със 

съседа си - Townhomes, Condos, Coach 

homes (Villas), Duplex, etc.

3. Townhomes (т.нар. градски къщи, 

които видимо изглеждат на къщи, но са 

долепени една до друга)

4. Condos (апартаменти)

Всичките четири са:

- без ограничение на цената (any 

price),

- за двата типа - старо и ново строи-

телство (new and old construction),

- покриващ трите основни видове 

продажби (Traditional, Foreclosure and 

Short Sales),

- във всеки размер и брой стаи (any 

home size and room count)

Ще сравня Стриймуд с целия MRED ра-

йон (area), за да може да добиете повече 

яснота как то може да бъде отличавано 

и сравнявано с общите цени на продаж-

би за всички предградия в района, взети 

заедно. Това е много важно особено за 

тези от вас, които се замислят да прода-

дат жилището си в скоро време.

Ако някой от вас е любопитен да нау-
чи съвсем друга информация, свързана с 

конкретен географски район, моля, не се 
притеснявайте да ме потърсите на ди-
ректния ми номер и ще ви предоставя 
нужната за вас информация без никак-
ви облигации или задължения от ваша 
страна!

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

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

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

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

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

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

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

- Ако през 
януари 2016-
а в Стриймуд 
една къща се е 
продавала за 
$175 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
септември 2019-
а за $225 000.

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

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Стриймуд една 
такава къща се 
е продавала 
за $145 000, то 
същата такава 
се е продала 
през септември 
2019-а за $172 
500.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продавала 
за $175 000, то 
същата такава 
се е продала 
през септем-
ври 2019-а за 
$205 000.

- Ако през 
януари 2016-
а в Стриймуд 
апартаменти 
са се продава-
ли за $177 100, 
то същите са 
се продавали 
през септем-
ври 2019-а за 
$200 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-
а се е прода-
вало за $125 
000, то същото 
се е продало 
през септем-
ври 2019-а за 
$158 500.

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Стриймуд се е 
продавал та-
къв имот за 
$139 000, то съ-
щият се е про-
дал през сеп-
тември 2019-а 
за $170 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продало 
за $176 000, то 
същото такова 
се е продало 
през септем-
ври 2019-а за 
$202 000.

Какъв е пазарът на недвижимите 
имоти: Стриймуд (Streamwood, IL)

Стриймуд и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: къщи

статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 

информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 27 октомври 2019 г.

Стриймуд и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: къща от градски тип

статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 

информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 27 октомври 2019 г.

Стриймуд и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: апартаменти

статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 

информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 27 октомври 2019 г.

Стриймуд и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: долепено строителство

статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 

информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 27 октомври 2019 г.

Cредна цена на продадените имоти

Cредна цена на продадените имоти Cредна цена на продадените имоти

Cредна цена на продадените имоти

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     

— Стриймуд

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     

— Стриймуд

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     

— Стриймуд

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     

— Стриймуд

�  Районът е населяван от много българи през годините и до днес
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П
редизвикващ противоречия 
тръбопровод, разделение 
на източна и западна част, 
засилване на движението 
за независимост на Квебек: 

без абсолютно мнозинство новото пра-
вителство на Джъстин Трюдо ще трябва 
да преодолее много предизвикателства, 
за да се задържи на власт, пише Франс 
прес.

Спорове около 
тръбопровод

Национализирането на нефтопровода 
Транс Маунтин, купен от правителство-
то на либералите за 4,5 милиарда до-
лара, отблъсна част от лявото крило на 
електората на Трюдо. Тези избиратели 
видяха в действията на правителството 
противоречие с амбициите за защита на 
околната среда на преизбрания в поне-
делник вечер премиер.

Ръководейки правителство на мал-
цинството, на Трюдо ще му се наложи да 
си намери съюзници, но проектът, кой-
то предвижда пренос на петрол от бо-
гатите на петролни залежи пясъци на 
Алберта към бреговете на Британска 
Колумбия, бе сериозно разкритикуван 
от Джагмийт Сингх, лидер на Новата де-
мократическа партия, която е с лява по-
литическа ориентация. Партията, която 
има 24 депутати, поставя отказа от про-
екта като условие за сформиране на съ-
юзи.

„По въпроса с нефтопровода Транс 
Маунтин е възможно двете страни да 
трябва да направят компромиси”, твър-
ди Даниел Белан, професор по полити-
чески науки в университета „Макгил”.

За правителството на Трюдо основно-
то предизвикателство ще бъде „постига-
нето на споразумение с Нова демокра-
тическа партия, 

без да се отива 
прекалено наляво” 

и да се рискува разваляне на центрист-
кия имидж на Либералната партия.

Според Белан, „ако партията е толко-
ва често на власт в Канада, особено след 

Втората световна война, то е защото е 
доста прагматична и гъвкава. Ако завие 
прекалено наляво, това може да й на-
вреди, най-вече в Онтарио”, провинци-
ята с най-много представители в канад-
ския парламент.

Една разделена страна
Веднага след изборите стана ясно, че 

в Алберта и Саскачеван (където подкре-
пата за консерваторите е силна) не е из-
бран нито един кандидат на либерали-
те. Джъстин Трюдо е доста непопулярен 
в тези две провинции, чиито премиери 
проявяват открита враждебност към 
него.

„Ще е трудно да има правителство 
без никакви представители от Алберта”, 
която е четвъртата най-голяма канадска 
провинция и невралгичен център на ка-
надската петролна индустрия, твърди 

Белан.
„Либералите ще работят с Нова демо-

кратическа партия, което означава, че 
ще завият наляво. А това не са добри но-
вини за жителите на Алберта и Саскаче-
ван, които вече са недоволни от данъка 
върху въглеродните емисии”, наложен 
от правителството на Трюдо, уточнява 
експертът.

Евентуалният отказ от проекта Транс 
Маунтин в името на съюза с депутатите 
от Нова демократическа партия „би пре-
дизвикал огромна буря в тези две про-
винции” и, според Белан, би засилил ре-
гионалното напрежение, но сегашното 
положение прави всякакъв съюз с тази 
партия труден.

Засилването на движението 
за независимост в Квебек

Квебекският блок, който подкрепя не-

зависимостта на Квебек и е ръководен 
от Ив-Франсоа Бланше, бе една от изне-
надите на парламентарните избори: той 
утрои броя на депутатите си и с 32 депу-
татски места се превръща в третата пар-
тия в Камарата на общините.

Основният източник 
на търкания между 
Трюдо и Блока: 

предизвикалият доста противоречия за-
кон за светския принцип, приет наскоро 
от националистическото правителство 
на Квебек и забраняващ носенето на ре-
лигиозни символи от някои служители, 
заемащи важни позиции. Трюдо, който е 
пламенен защитник на мултикултурали-
зма, даде да се разбере, че може да ос-
пори закона пред правосъдието, което 
ще даде повод за конфликт с депутати-
те от Блока.

Трюдо и правителство на 
малцинството: Какво следва?
�  Той ще трябва да преодолее много предизвикателства, за да се задържи на власт
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АРМАН 
БАБИКЯН

Ние сме при 
Орлите, а Борисов 
го чака Сокола

 блог

Орлов мост е създаден под давлението на братя Прошек 
и служи за символична врата на града. Тук се е връчвал по-
четният ключ на града на хора като кайзер Вилхелм II и Юрий 
Гагарин. След Санстефанския договор тук са посрещнати за-
творниците от Диарбекир, които са надигнали глас срещу ос-
манлиите. Мястото е символ на протестите на СДС, на проте-
стите срещу Орешарски, на протестите срещу Борисов...

Натрупа се време и орлите видяха много. В годините се ока-
за, че на Орлов мост сме спирали повече пъти тези, които ис-
кат да ни окупират отвътре, отколкото онези, които ни напа-
дат отвън.

В четвъртък София се събуди почти във военно положение. 
Толкова полиция и жандармерия никой в България отдавна не 
е виждал. Вдигнаха клетите униформени момчета „на стойка“ 
още в 4 сутринта. Овъргаляха ги да пазят - заедно с мутри - 
един прокурор. Горките... Тези, които трябва да ни пазят, за-
станаха рамо до рамо с тези, от които трябва да ни пазят. Гор-
ките...

За какво бе това голямо вардене! Избира се Главен проку-
рор. Даже не се избира, а просто се назначава, защото друг 
кандидат няма. Защо е този страх?! Нито пръскачките около 
парламента ги нападаха, нито ромите на Джамбазки горяха 
гуми, нито идваше президент на Велика сила.

Дори никой не викна „долу Бойко”. Какво толкова уплаши 
властта? Дори не сме един милион, както някога. Какво тол-
кова има?

На Орлов мост имаше хора от БОЕЦ, майки на деца с увреж-
дания, хора от „Демократична България“, „Спаси София“, жур-
налисти, зелени, безпартийни, всякакви… но стотина - двеста 
души. От какво се уплашиха?

Обикновена търговска сделка. От какво толкова се уплаши-
ха? Гласуващите са назначени и осребрени отдавна. Какво тол-
кова ги уплаши? Ще пуснат компромати срещу участниците в 
протеста и готово. После прокуратурата ще се самосезира.

Бойко Борисов каза, че е безсилен, горкият, защото иначе 
щял да назначи Дани (Данаил Кирилов, отскоро министър на 
правосъдието, а преди това сервилен към вожда депутат). Гор-
кият премиер! Ами, той явно не вярва на никого и не познава 
никой друг. Явно познава само Дани и може да даде само чо-
век от ГЕРБ. Иначе щели да се появят зли хора като Лозан Па-
нов, Мая Манолова и Христо Иванов. Трагедия! А когато има 
„трагедия”, Борисов вдига ръце и побягва с репликата „да се 
оправят”.

КОЙ да ни оправи, господин Борисов? Нали? КОЙ! Иначе щя-
хте да дойдете на моста и да застанете до хората, а сега се кри-
ете от стотина-двеста души зад НСО, зад стените на кабинетче-
то си и зад кордоните жандармерия. Самотен ли се чувствате? 
Защото мнозинството мълчи и се страхува, а малцинството 
вика на моста и не се страхува.

Този път целувката не е на Орлов мост (помните Станишев 
и Местан, нали?), а във Висшия съдебен съвет. Тази целувка е 
по-мръсна, по-мазна и жалка - и хората го виждат. Кордоните 
не могат да скрият този срам. За тази сделка виновен ще сте 
Вие, господин премиер, а друг ще обере ползите. Когато рабо-
тиш под наем, е така. А хората на Орлов мост са много, защото 
съвестта им е 200 пъти по-силна от Вас и точно това Ви плаши. 
Вие сте сам!

Блокадата на Орлов мост е ценностен протест и няма „са-
лам“ за подхвърляне на тези хора. Това е големият проблем на 
Борисов и на съдружниците му. На знаковото място в центъра 
на София хората се усмихват - с лека горчивина, и споделят, че 
преди 30 години пак са били там и сега пак се изправят и знаят 
защо стоят. Стоят с лицата си срещу задниците на властта, коя-
то тича в обратната посока.

Но там, господа, орли няма. Там ви чака Сокола.
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 казана дума

„Как е Вучич? Да го цунеш от мене 
специално!”

Премиерът Бойко Борисов към 
министъра на енергетиката на Сърбия 
Александър Антич по адрес на сръбския 

президент Александър Вучич

“Аз да не съм баба Ванга, че да зная къде 
ще отиде патриотичният вот в София“

Един от лидерите на Патриотичния 
фронт - Валери Симеонов - коментира 

очакванията си за втория тур на 
местните избори в столицата

„За мен е важна 
световната титла. Когато 
стана световен шампион, 
съм готов да се бия с 
Тайсън Фюри всеки ден.“

Кубрат Пулев коментира 
нападките срещу него от 

страна на Фюри, който 
му каза, че може да се бие с 
него навсякъде, дори като 

кечист

„Всички знаем къде е 
„Манчестър Юнайтед” в 
момента. И трябва да ви 
кажа, че никой не иска да 
ги гледа там. Кара ме да се 
чувствам като лайно.“

Звездата на българския 
футбол Димитър Бербатов 

сподели чувствата си от 
класирането във Висшата 

лига

„БСП ще спечели София? 
На какво – на шах ли?“

Анализаторът Георги Харизанов 
иронизира очакванията в БСП да 

се поздравят с победа в София
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О
кoлo 10% oт вcички работе-
щи в САЩ пeчeлят 100  000 
дoлapa или пoвeчe гoдиш-
нo, нo пoвeчeтo oт тeзи 
виcoкoплaтeни paбoтни 

меcтa ca кoнцентpиpaни в гoлeми гpaдoвe 
нa изтoчнoтo и зaпaднoтo кpaйбpeжиe. 
Зa пo-гoлямaтa чacт oт ocтaнaлитe pe-
гиoни нa cтpaнaтa настъпиха трудни вре-
мена, тъй кaтo paзxoдитe зa живoт ce 
yвeличaвaт, a зaплaтитe в дocтa пo-малкa 
cтeпeн, пишaт aвтopитe нa блoгa zеrоhе-
аdgе.

Cпopeд cлyжбaтa зa coциaлнo ocигypя-
вaнe

cpeдният дoxoд в CAЩ
пpeз минaлaтa гoдинa e бил 32 838 дoлapa. 
C дpyги дyми, 50% oт paбoтещите в САЩ 
пeчeлят пoвeчe oт тaзи cyмa, a дpyгaтa 
пoлoвинa oт тяx пoлyчaвaт пo-мaлкo oт 32 
838 дoлapa или 2750 дoлapa нa мeceц.

Eднa тpeтa oт cpeднaтa клaca в CAЩ 
нe мoжe дa cи пoзвoли извънpeдни $400 
paзxoди.

Oкoлo двe тpeти oт вcички paбoтещите 
в САЩ пeчeлят 4000 дoлapa нa мeceц или 
пo-мaлкo, бeз дaнъчни плaщaния.

Teзи чиcлa пoмaгaт дa се paзбepe зaщo 
пoвeчeтo aмepикaнци живeят oт зaплaтa 
дo зaплaтa. Нараства и броят на aмepикaн-
ците, за които и плaщaнeтo нa cмeтки вeчe 
нe e лecнo. Пocлeдният дoклaд нa швeй-
цapcкaтa бaнкa UВЅ coчи, чe 44% oт вcич-
ки пoтpeбитeли в CAЩ

нe пeчeлят 
дocтaтъчнo пapи

зa дa пoкpият paзxoдитe cи.
Нивoтo нa бeднocт зa чeтиpичлeннo 

ceмeйcтвo в CAЩ e $25 750. Haд 40% oт 
paбoтещите пeчeлят oщe пo-мaлкo вcякa 
гoдинa.

Винaги съществува възможността за 
отваряне на coбcтвeн бизнec, нo тoвa 
изиcквa нaчaлeн кaпитaл, a блaгoдape-
ниe нa пpaвитeлcтвeнитe paзпopeдби ceгa 
e пo-тpyднo oтвcякoгa дa се yпpaвлявa 
мaлък бизнec.

Haпpимep пpoизвoдитeлитe нa млeч-
ни пpoдyкти. Πoвeчeтo xopa пият млякo и 
ядaт cиpeнe, тaкa чe мoжe дa миcлитe, чe 
тoвa e дocтa cигypнa дeйнocт. Ho вмecтo 
тoвa млeчнитe фepми ce зaтвapят c тpeвoж-
нa cкopocт. Taкa пpeз юли 42 подобни 
cтoпaнcтвa бяxa зaтвopeни в Уиcкoнcин, 
a oт янyapи щaтът e зaгyбил oбщo 491 
млeчни фepми cпopeд Дeпapтaмeнтa пo 
зeмeдeлиeтo, тъpгoвиятa и зaщитa нa 
пoтpeбитeлитe нa Уиcкoнcин.

Πpeз 2018 г. в CAЩ ca зaтвopeни 691 

cтoпaнcтвa, cпaд oт 7,9%. Πpeз пocлeднитe 
10 гoдини дъpжaвaтa e зaгyбилa пoвeчe oт 
5 xиляди фepми, или 40% oт лицeнзиpaни-
тe млeчни фepми.

Живот от заплата 
до заплата

33% oт paбoтещите в 
САЩ ca спечелили 

пo-мaлкo oт 20 xиляди дoлapa 
минaлaтa гoдинa,

46% oт paбoтещите в 
САЩ ca cпечелили 

пo-мaлкo oт 30 xиляди дoлapa 
минaлaтa гoдинa,

58% oт paбoтещите в 
САЩ ca cпeчeлили 

пo-мaлкo oт 40 xиляди дoлapa 
минaлaтa гoдинa,

67% oт paбoтещите в 
САЩ ca cпeчeлили 

пo-мaлкo oт 50 xиляди дoлapa 
минaлaтa гoдинa.

Eтo някoлко 
любопитни фaкти:

�  В някои райони на САЩ 
животът става все по-труден
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Ч
ленове на мрежа от наемни 
убийци в Китай бяха обвине-
ни в опит за предумишлено 
убийство, след като се опи-
таха да аутсорснат поръчко-

во убийство пет пъти, информира CNN.
Петимата килъри и бизнесменът, за 

когото се смята, че е поръчал първона-
чално убийството, получиха ефективни 
присъди на 17 октомври в южната ки-
тайска провинция Дзянси.

Според съдебните документи през 
октомври 2013 г. строителният пред-
приемач Тан Юхъ е наел първия килър 
Си Гуанган, за да убие неговия конку-
рент Уей Моу. 

В изявлението на съда се казва, че-
бизнесменът предложил на наемния 
убиец 2 млн. китайски юана (282 600 до-

лара) за мократа поръчка.
Си Гуанган взел парите и наел втори 

подизпълнител на име Мо Тиенсиен, 
плащайки му 1 млн. юана (141 300 дола-
ра), за да убие Уей, според съда.

След това вторият убиец наел друг 
килър на име Ян Кеншен, плащайки му 
270  000 юана (38 100 долара) предва-
рително с уговорката да му плати още 
500  000 юана (70 600 долара), когато 
свърши работата.

Ян Кеншен от своя страна 
предложил сходна сделка 

на четвърти наемен убиец на име Ян Гу-
ашен, за което му платил 200 000 юана 

(28  000 долара) предварително и обе-
щал да му плати 500 000 юана (70 600 до-
лара), след като приключи.

Четвъртият мъж наел пети и после-
ден килър Лин Дзянси, който се съгла-
сил да изпълни мократа поръчка срещу 
100 000 юана (14 100 долара). Вмес-
то обаче да си цапа ръцете, Дзянси се 
срещнал с Уей и му казал, че има мише-
на на гърба си, предлагайки му да ин-
сценират неговата смърт, вместо всъщ-
ност да го убива.

Така петият мъж помогнал на Уей 
да инсценира смъртта си, информира 
Australia Broadcasting Corporation (ABC). 
Направили снимки, на които Уей бил за-

вързан и със запушена уста, след което 
Лин Дзянси ги изпратил на своя работо-
дател. Новината се върнала обратно по 
веригата наемни убийци и 

стигнала до първоначалния 
клиент 

- бизнесмена Тан Юхъ.
След като били направени снимките 

обаче, всичко това някакси стигнало и 
до полицията, според ABC.

Строителният предприемач Тан Юхъ 
е осъден на пет години затвор, докато 
петимата наемници убийци са получи-
ли по между две и четири години зад 
решетките според CNN.

Да аутсорснеш убийство, 
или едно крими по китайски

Снимкa: Nanning Intermediate People’s Co

�  Наемни убийци бяха осъдени за прехвърляне на мокра поръчка
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Т
я е Катето Евро! Една от най-
лъчезарните, обичани българ-
ски актриси. Посветена 
майка, която иг-
рае свекърва на 

сина си, актьора Сашо 
Кадиев в комедийната 
постановка „Горката 
Франция“. Скоро Ка-
тето Евро, синът й и 
звездна компания 
актьори ще прис-
тигнат с пиесата от 
тази страна на Оке-
ана, за да разсмеят 
българите в САЩ и Ка-
нада. (Кога и къде може 
да ги гледате, вижте в ка-
рето по-долу).

Но пътят й към голямата сцена 
не е лесен. Споделя, че винаги в живота 
е искала да бъде актриса, но пък „нико-
га не съм правила нещо по този въпрос“. 
Без актьорско образование, младата ма-
некенка Катерина не се задоволява с 
предложените й второстепенни роли.

„Идваха хора, канеха ни да се снимаме 
във филмите им. Аз обаче винаги питах: 
„Каква е ролята?”. Ама малка… „О, не… 
Обадете се, като имате голяма…”, при-
помня си тя.

Така се стига до 1980 г., когато звез-
дата на Катето Евро изгрява и тя влиза 
с гръм и трясък в света на киното в об-
раза на певицата Рени в „Оркестър без 
име“. Всъщност тази роля също е поста-
вена под въпрос. Някъде по това време 
започва любовта на известнага актриса 
с бъдещия й съпруг Георги Кадиев. Тя е 

изправена 
пред избо-
ра да сбъ-

дне мечтата 
си за сметка 

на 3-месечна 
дълга и болезне-

на раздяла, тъй като 
филмът се снима в Со-

зопол. Следват десетки роли 
в киното и театъра. В последните години 
влиза и в ролята на телевизионна воде-
ща – на тв шоуто „Игрите на звездите“ по 
bТV, както и на кулинарното шоу на БНТ 
„Бързо, лесно, вкусно“. Участвала е във 
ВИП брадър и „Черешката на тортата“. Не 
бива да се пропуска и фактът, че е на ко-
рицата на втория брой на българското 
издание на „Плейбой“.

Напоследък Катерина Евро се изявява 
и на друго поприще.

Автор е на две книги
Първата е наречена „Тетрадка с ре-

цепти и спомени“, включваща готварски 
рецепти, приготвени лично от актриса-
та. Втората книга, която излезе съвсем 
наскоро - „Катерина Евро и още нещо“ - 

е биографична.
Всъщност готвенето е една от голе-

мите страсти на Катерина Евро извън 
киното. Разказва, че първия си зелен 
боб сготвила едва на 16. Имала и прова-
ли в кухнята, но и до днес най-обича да 
се събере на трапезата със семейство-
то и приятели. Заради желанието, с кое-
то приготвя храна, нейната майка й за-
вещава тефтер с рецепти. За нещастие, 
той бива изхвърлен по време на ремонт. 
Това кара актрисата да напише и първа-
та си книга „Тетрадка с рецепти и споме-
ни“, с надеждата, че по този начин тя да 
няма как да изчезне.

Другата й голяма любов са децата. 
„Откакто се почувствах жена, винаги 
съм искала да имам дете“, споделя 
Катерина Евро. Затова пък съдба-
та й праща сина й Александър Ка-
диев едва на третата година след 
сватбата. През цялата бременност 
актрисата очаква момиче. Дори 
купува розови пелени. Голяма 
е изненадата й, когато се поя-
вява нейният син. Но майка й, 
известна с ясновидските си 
способности, я успокоява, 
че на късни години ще 
има момиче, нарече-
но Катерина. И позна-
ва! Днес Катерина Евро 
се радва на внучката си, 
кръстена на нея.

Актрисата споделя, 
че освен сина си Сашо, 
има още двама важни 
мъже в нейния живот 
– баща й и съпруга й.

Катето слабо пом-
ни баща си – албан-
ският оперен пе-
вец Илия Евро. 
Той завършва 
Консерватория-
та в София и се 
жени за българ-
ката Йорданка. 
Дъщеря им Ка-
терина е на една 
година, когато се 
местят да живеят 
в Корча. Изкарва 
там детството си 

до 5-годишна възраст. През 61-ва майка-
та на актрисата довежда за няколко дни 
нея и брат й в България, за да се видят с 
баба си и дядо си. В това време Албания 
разваля отношенията си с всички социа-
листически държави и затваря граници-
те си за техните граждани. Така

семейството остава 
разделено

„За мен тези спомени са много тежки, 
защото аз си спомням всичко това, въ-
преки че бях едва на 5 години. Спомням 
си колко много тъгувах за баща си, колко 
исках да съм с него. И все съм пяла една 
албанска песничка, седнала на стълби-
те и гледаща към небето, за да видя дали 
татко ще дойде да ме вземе с един само-
лет. Никога не се видяхме повече в жи-
вота. Границите бяха затворени, а и пис-
мата не достигаха до него – нито пък 
неговите до нас. Той се е опитвал да бяга 
през Италия, но са го хванали. И нашето 
семейство не е единственото разделено 
семейство. Такова беше международно-
то положение тогава”, добавя още тя.

Години по-късно, когато Албания от-
ново отваря границите си, бащата на Ка-
терина Евро вече е починал. Отишъл си 
млад, на 48 години. Там остават обаче 
много нейни роднини, с които тя се среща 
при посещението си в Корча през 2005 г.

„Заведоха ме в квартирата, където е 
живял татко със семейство-

то си, навсякъде има-
ше мои снимки. И на 

брат ми Пепи, раз-
бира се, но най-
вече мои. Баща 
ми до края е тъгу-
вал за нас.“

И друга голяма 
болка бележи живо-

та на Катерина Евро. 
Нейният съпруг Ге-

орги Кадиев си отива 
през 2012 г. след 8-ме-
сечна борба с рака. 

Той знае диагноза-
та си, но до последно 
вярва, че ще се излеку-
ва, и крои планове за 
бъдещето. Актрисата 
пък не му казва цялата 

истина.
„Как се казва на чо-

век в очите така нови-
на?“, и до днес тя се дали 

е постъпила правилно.
Въпреки преживяното 

Катерина Евро вярва, че

съдбата е била 
благосклонна

към нея. Смята, че е 
постигнала всичко, 
за което е мечтала в 
живота. Нейното ве-
рую, което се опитва 
да предаде и на сина 
си, и на внучката си, е: 
„Винаги трябва да меч-
таеш за хубавите неща 
в живота и те просто 
идват“.

�  Въпреки изпитанията, актрисата вярва, че съдбата е била благосклонна към нея

Катето Евро, за която 
мечтите се сбъдват

ВАЛЕРИЯ ДИНКОВА
valeria@bg-voice.com

В ролята на Рени в „Оркестър без име“ - една от култовите сцени в българското кино

� 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

Със сина си 
Александър 

Кадиев

Снимки: Facebook

О
бичаната от няколко поко-
ления актриса Катето Евро 
идва на турне в Северна 
Америка през ноември. Но 
не само с комедията “Горка-

та Франция”, а и да представи новата си 
биографична книга.  Неразказвани ис-
тории от детството и живота й връщат 
читателите 60 години назад в една ат-
мосфера на тъга, сантименталност и ус-
михнати моменти.

В повечето градове, където гостува 
“Горката Франция”, Катето Евро ще се 
срещне със своите почитатели преди 
или след представлението, където ще 
разкаже истории от книгата си, ще се 
снима и ще раздава автографи.

В Чикаго ще има две 
възможности за среща

с обичаната от три поколения актриса 
– преди самото представление от 5 РМ 

в Copernicus center и пре-
ди това – в 2 РМ в новата 
сграда на МБУ – Център 
“Малката България” в Дес 
Плейнс.

“Когато представям ня-
коя от книгите си и ме по-
питат толкова ли съм весе-
ла и в живота, както и вие 
ме попитахте дали живо-
тът ми е изпълнен само с 
кино, театър, с пътувания, замислям се... 
Всеки човек може да издаде автобио-
графия, всеки може да разкаже своите 
истории – и тъжни, и весели. 

Аз съм имала много тъжни 
моменти в живота си – 

като всеки един човек. Загуба на роди-
тели, загубих съпруга си... Животът не 
е само усмивки и смях, но не трябва да 
униваме, не трябва само да се оплак-
ваме, да сме тъжни. Защото животът ни 
предлага и много други хубави неща”, 
казва Катето Евро за своята биография. 
Но е категорична, че маските падат на 
страниците на книгата.

“Разказвам всичко за живота си - още 
от рождението си, за живота си в Алба-
ния, за раздялата си с баща ми, който ос-
тана там и аз съм израснала без баща. 
Разказвам всичко честно, откровено, 
без да спестявам нищо, защото само 
така, когато говориш истината, хората 

могат да те 
харесат, да 
р а з б е р а т 
какъв чо-
век си. Ако 
ги лъжеш и 

разказваш ня-
какви неистински истории, никой няма 
да ти повярва.”

Книгата разказва увлекателно въл-
нуващи истории за баща й, за братята 
й и щурите им истории заедно, за сина 
й, който не е искала да става актьор, за 
мъжа й и за любимите колеги от театъра 
и киното.  Катето Евро не смята, че й е 
рано за тази равносметка.

„На 63 години съм вече, всичко, което 
съм искала, ми се е случило в този жи-
вот. Нищо друго не искам вече. Не ми се 
вярва, че ще ми се случи още нещо кой 
знае какво, за да бъде описано. Имам 
добра кариера, имам си дете, сега имам 
и внучка. Имах човек до себе си, съпру-
гът ми, който много обичах, но за съжа-
ление почина. Беше време за мемоари”, 
категорична е любимата актриса.

В момента освен че играе в няколко 
представления,

Катето Евро е жури в 
“България търси талант” 
по bTV, където водещ 
е синът й Сашо Кадиев

“Случват ми се хубави неща, може да 
има още роли. Още неща, за които да 
разказвам. Например, много ми е емо-
ционално в „България търси талант”. 
Много интересни хора срещнах там. 
Благодарна съм, че още имам работа, и 
то на тази възраст”, казва Катето и при-
знава, че някой ден може да напише 
втора част на биографията си.

А тя неотлъчно е до Сашо Кадиев – и 
на сцената в “Горката Франция”, и в жи-
вота, където е грижовна баба. Казва, 
че се разбират добре. “Той на мен ми 
дава съвети, защото децата винаги си 
мислят, че знаят повече от родителите 
си, че са направили повече от тях. Той 
и в „Горката Франция” ми прави някак-
ви забележки по някой път. Но аз като 
майка му прощавам, защото много го 
обичам. Той е много талантлив, дейст-
вително доста разбира от театър, въоб-

ще от шоу. В „България търси талант” се 
закачаме, нещо правим, че се караме, 
че да става шоу. Интересно е там”, каз-
ва Катето Евро и признава, че най-лю-
бимата й роля в живота е да бъде баба 
на внучка си, която е кръстена на нея.

Съвсем скоро 

предстои да излезе 
нов филм

в който тя играе главна роля – “Пъту-
ващо кино” с Любен Чаталов и Юри Ан-
гелов. “Не бях снимала от 2005 година. 
Мисля, че хората ще бъдат много из-
ненадани от мен, защото играя нещо 
съвсем различно, нещо, което не съм 
играла досега. Играя една тъжна, по-
възрастна жена, актриса, на която жи-
вотът е бил много тежък. С двама мъже, 
силно драматична, тежка роля”, разказ-
ва Катето.

Но сега е обзета от емоции преди 
първото си посещение в САЩ и Кана-
да. “Имам много приятели там, които 
не съм виждала с години. Искрено се 
надявам да дойдат да ме гледат, как-
то и да си купят книгата. Интересна е 
на хората книгата, доста колеги актьо-
ри вече я прочетоха, харесват я. Ще се 
радвам да се видим с българите зад 
Океана, чрез мен и представлението да 
им стане по-хубаво. Сигурна съм, че им 
е тъжно понякога за България”, казва 
Катето Евро, но обещава да ги развесе-
ли с неподправеното си чувство за ху-
мор и забавни истории от сцената, ки-
ното и живота.

Катето Евро 
представя 
биографията си 
в Чикаго

C i

�  Любимата актриса ще се срещне 
с почитателите си за смешни 
истории, снимки и автографи

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

10 ноември, неделя
�  2 РМ – Център „Малката България“

832 Lee St, Des Plaines, IL 60016

�  5 РМ – Copernicus Center
5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630

ВХОД СВОБОДЕН

Книгата може да намерите в МБУ и ма-
газини „Малинчо“ и „Сердика“

Къде да 
се срещнете 

с Катето Евро?
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в цифри

60% 11 

10 000 000 000 15 

от възрастните и 30 на сто от децата в България са с наднормено тегло. Това обяви 
директорът на най-големия център за лечение на затлъстяване в Германия - проф. 
Пламен Стайков.

тротинетки бяха извадени от Сена само за ден. Париж е един от градовете, където 
стават множество инциденти с най-модерното средство за придвижване. Два от тях 
завършиха фатално.

вместо 14 дни престоя в затвора актрисата Фелисити Хъфман, защото бе освободена 
предсрочно. Тя бе зад решетките, защото е платила 15 000 долара подкуп, за да може 
по-голямата й дъщеря да бъде приета в престижен университет.

долара е стойността на договора за облачни услуги, който Пентагонът предостави 
на интернет гиганта Microsoft. Търгът за огромния проект, известен като ДЖЕДИ, 
изправи един срещу друг Microsoft, Amazon, Oracle и IBM.
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Х
елоуин е забавен празник не 
само за децата, но и за въз-
растните. Обличане на кос-
тюми, обикаляне по къщите 
(trick or treating) за събиране 

на бонбони и шоколадчета и хапване на 
различни сладкиши. Но Хелоуин крие 
и някои опасности, които можете да си 
спестите, ако спазвате следните препо-
ръки.

 Носете ярки костюми 
 от незапалим материал

На този ден, ако обикаляте за бонбони 
с децата или участвате в парад,трябва 
да сте сигурни, че вашето дете ще бъде 
лесно забележимо за преминаващи по 
улицата шофьори, както през деня, така 
и когато е тъмно. Ако детският костюм, 
който сте купили, не е в ярки цветове, 
добавете отразяваща лента или светли 
аксесоари.

Препоръчително е мечове, ножове и 
други подобни аксесоари за костюми 
да бъдат леки, къси и меки. Преценете 
дали детският костюм е по мярка. Ако 
е твърде голям, може да стане причина 
за неприятни падания. Добре е облекла-
та за Хелоуин да са от незапалима мате-
рия. Макар да се срещат рядко, свещите 
все още се използват за декорация от-
вън - поставени в издълбана тиква или 
направо на земята - и може да предиз-
викат пожар и запалване на крачолите 
или ръкавите.

Постарайте се и вие като придружите-
ли на обикалящите деца да носите кос-

тюм в светла цветова гама.

 Избягвайте 
 декоративните лещи

Лещите за очи са продукт, който тряб-
ва да бъде предписан от лекар. Това 
важи и за цветните лещи, които много 
често се продават в магазините за кос-
тюми. Те обаче се купуват без рецепта. 
На опаковката обикновено пише „раз-
мерът е подходящ за всички“, което не 
бива да ви заблуждава, че са подходящи 
и за вашите очи.

Според агенцията по храните и ле-
карствата (FDA) декоративните контакт-
ни лещи без рецепта могат да причинят 
сериозни проблеми като инфекции или 

алергични реакции и дори слепота. За-
това купувайте само одобрени от FDA 
продукти. Също така използвайте неток-
сична боя за лице вместо маски, за да 
виждате по-добре.

  Носете зареден 
  телефон

Телефонът ви трябва да е зареден 
както за снимки и разговори, така и за 
да може да го ползвате като фенерче в 
тъмното. Ако все пак ви се наложи да из-
ползвате друг източник за осветление, 
използвайте традиционно фенерче, а не 
светещи пръчки (glow in the dark sticks), 
тъй като децата може да ги счупят и от-
ровният химикал в тях да попадне по 
ръцете, а оттам в очите и устата. Бъдете 
сигурни, че и вашият дом също е осве-
тен отпред за деца, които идват при вас.

Използвайте пешеходни пътеки, ходе-
те, а не бягайте. Статистиката показва, че 
децата са повече от два пъти по-склонни 
да бъдат ударени и убити от кола на Хе-
лоуин, отколкото всеки друг ден от годи-
ната, така че безопасността по улиците е 
от огромно значение.

Ако следвате детето или децата си с 
кола, спазвайте дистанция, оглеждайте 
се непрекъснато и винаги заобикаляй-
те колата, преди да се качите, за да сте 
сигурни, че зад нея няма никой. По въз-
можност, когато спирате, паркирайте 
колата назад, за да потеглите после на-
пред.

  Не влизайте в 
  къщите на непознати

По правило повечето хора раздават 
лакомства пред прага на входната врата. 
Ако вашето дете излиза за „trick or treat” 
с деца, без вие да сте там, инструктирай-

те го да не се доверява на никакви пока-
ни да влиза в който и да е дом на непо-
знати, включително и в коли.

Ако трябва да изчакате пред вратата 
да получите бонбони, бъдете нащрек за 
домашни любимци, които може да про-
явят враждебност или агресивност. Не 
притеснявайте собствениците на къщи 
или апартаменти, където изрично е по-
ставен знак, че не участват в празни-
ка. Предупредете децата, че пакости от 
типа на хвърляне на яйца по къщите мо-
гат да им докарат арест.

  Не яжте събраните 
  сладки в тъмното

За децата е много забавно да се при-
берат с пълни с шоколад и други захар-
ни изделия кошници или торби. Много 
често събраното количество стига за ня-
колко месеца. Би било добре обаче те да 
отворят пакетите чак вкъщи, след като 
вие или друг възрастен проверите ети-
кетите за срока на годност и съмнител-
ни съставки, както и такива, които во-
дят до алергии. Прочетете всеки етикет, 
дори и да е лакомство, което изглежда 
познато, защото го купувате често.

Избягвайте сладки, които не са изра-
ботени фабрично - например домашни 
бисквити или бонбони. Не се колебай-
те да изхвърлите опаковките, които са 
отворени или леко скъсани, дори и съ-
държанието вътре да изглежда недокос-
нато.

От ваша страна пък може да смените 
тактиката и вместо шоколад и дъвчащи 
бонбони, да раздавате малки пакети със 
солети, други соленки, стафиди или за-
харосани плодове, както и цели ябълки 
или банани. Друг вариант може да бъдат 
и малки играчки.

�  Ето какви могат да са опасностите на празника и как да ги избегнете
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5 съвета за безопасен Хелоуин 
и събиране на бонбони

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Shutterstock
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Почина актьорът Йосиф Шамли. 
От безпаричие и унижение?

ДИМИТРИНА ИВАНОВА
dimitrina@bg-voice.com

А
ко нещо е убило актьора Йо-
сиф Шамли, то това е безпа-
ричието и унижението. Това 
смятат някои от неговите 
приятели.

В понеделник бе обявена внезапната 
смърт на 47-годишния Шамли, който е 
част от трупата на Народния театър.

“Приятелю, има ли някаква работа за 
мене в твоето предаване, каквато и да 
е”, бил последният въпрос, който Тошев 
чул от своя приятел преди месец. Шам-
ли е актьор, който има постановка поч-
ти всяка вечер.

“Той търсеше достоен начин да хра-
ни и издържа трите си дъщерички, без 
да се унижава. А как става това с 600-800 
лева заплата”, гневно попита Тошев, ци-
тиран от „24 часа“. “Защото Йосиф си за-
мина от безпаричие, от унижение, но 
не изневери на добрия вкус, не затъна 
в халтура. А има много театри с актьори 
на ръба на мизерията! Закрийте ги! Ос-
тавете 5, но плащайте достойно на тво-
рците”, призова още продуцентът.

“Няма живот за мен вече. Загубих де-
тето си. Вчера моята обич и гордост си 
тръгна от нас. Йосе, маме, няма слън-
це и въздух за мен вече до края на дни-
те ми. Йосенце, защо съдбата беше така 

жестока, рожбо ненагледна, златно 
мое талантливо момче?”, проплака във 
Facebook майката на актьора журна-
листката Искра Банкова.

“Сбогом, обич моя. 
Сърцето ми се къса...”

сподели съпругата му Полина Костова в 
социалните мрежи.

“Йосиф Шамли играеше в “Опит за 

летене” на голямата сцена, а аз - в “Г-н 
Ибрахим и цветята на Корана” на ка-
мерна, разказа директорът на Народ-
ния театър “Иван Вазов” Мариус Донкин. 
- Срещнахме се зад кулисите на път за 
гримьорните си. Смеехме се, разказва-
хме си вицове. Затова вестта за кончи-
ната му е такъв огромен шок за мен.”

В последния сезон той беше част от 
спектаклите,,Нощна пеперуда”,,Наблю

дателите”,,,Калигула”,,,Спускане от връх 
Морган”. Зад гърба си Йосиф Шамли има 
и десетки филмови роли в хитови бъл-
гарски сериали като “Под прикритие”, 
“Дървото на живота”, “Откраднат живот”, 
“Дяволското гърло” и др.

“Възможни са всякакви спекулации, 
но той не би изоставил семейството си и 
трите си дъщери. Беше стабилен психи-
чески”, категоричен е Донкин, който от 
години играе в Народния театър на една 
сцена с Шамли и добре го познава. Нас-
коро актьорът най-после си купил нов 
автомобил, който все още изплащал.

“Йосиф беше най-внимателният, лю-
безен, примерен, мъдър, умен и отзив-
чив човек, когото познавам - сподели 
негова колежка. - Остави три сирачета 
- има голямо момиче от първия брак и 
две малки дъщерички от втория. Кара-
ше една стара кола и все спорехме за 
място на паркинга. Чуха се слухове, че 
може би е посегнал на живота си. Аб-
солютно не го вярвам! Но ако нещо го е 
убило, това е безпаричието - така страш-
но за нашата професия! Особено когато 
си с три деца...”

Приятели на Йосиф Шамли и Съюзът 
на артистите събират пари да подпомог-
нат семейството му и да го изпратят до-
стойно днес.

�  Звездата на Народния театър почина преди дни на 47 години
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ВЕСИСЛАВА АНТОНОВА
“Капитал”

С
екретно. В този стил тв во-

дещият Слави Трифонов уч-

реди партията си и сглобява 

телевизията си. След някол-

комесечно отсъствие от ек-

ран той вече е собственик на „Тв Стара 

Загора” и обяви завръщането си пред 

зрители в началото на ноември. И тол-

кова. Без въпроси от медии и с режиси-

рано изявление по темата във Facebook. 

А всички неизвестни с математиката как 

и до колко зрители ще достига, какви 

ще са рекламният модел и нужният бю-

джет и финансиране поне за първите 

месеци, остават без отговори.

Епизод 1: Покупка
За купената телевизия се чу неофи-

циално, и то още през септември, а се 

оказва, че сделката е от началото на ок-

томври. Тогава в Търговския регистър 

Слави Трифонов е вписан като краен 

собственик на старозагорското друже-

ство „Статис”, което притежава регис-

трация за кабелна телевизия с нацио-

нален обхват на име „Тв Стара Загора”. 

Цената на сделката за „ТВ Стара Загора” 

не е посочена, но неофициално на паза-

ра се твърди, че е около 500 хил. лв. Три-

фонов е придобил телевизията от адво-

ката Дамян Георгиев.

Епизод 2: Вечерно шоу
Програмата на новия канал 7/8 TV ще 

се снима в София. Слави Трифонов и 

екипът му имат договор с „Доли медиа 

студио”, които разполагат със свой мо-

дерен студиен комплекс в квартал „Лев-

ски Г”. Оттам преди години излъчваше 

каналът на Цветан Василев TV7.

От 4 ноември Трифонов отново ще е в 

ефира на собствен канал и ще води „Ве-

черното шоу на Слави Трифонов”, кое-

то ще започва всяка делнична вечер в 

22 часа. И това е всичко, което се обявя-

ва официално. Слави Трифонов избягва 

пряк досег с журналисти и не е отгова-

рял на въпроси. Същото важи и за сце-

наристите му.

Новият телевизионен проект ще за-

почне с петчасова собствена програ-

ма, която ще се излъчва всеки делничен 

ден от 19 до 24 часа, бе обявено в излъ-

чено във фейсбук интервю. „Избрахме 

да започнем създаването на програма в 

праймтайма, защото тогава хората гле-

дат най-много телевизия”, заяви Трифо-

нов. И допълни: „Ще заложим на ентър-

тейнмънт и свободно изразено мнение.”

Водещият вече е говорил с няколко 

журналисти, които да развият свои ру-

брики. Сред поканените по информа-

ция на „Капитал” са били Миролюба Бе-

натова, Милен Цветков, Валя Ахчиева, 

Иван Гарелов. До момента единстве-

но Бенатова написа във Facebook, че е 

имала среща с шоумена и партиен ли-

дер, но не е приела поканата му.

Секунди за реклама
Телевизията ще се издържа от рекла-

ма, лаконичен е Трифонов. Тарифата и 

обещаваният зрителски интерес не са 

известни. Евгени Димитров прави сре-

щи с директорите на водещите медиа 

агенции на пазара, за да обсъди с тях 

как ще работят и как ще набират ре-

кламодатели през тях. Четири агенции 

потвърдиха пред „Капитал”, че такива 

срещи са се състояли, но засега се въз-

държат от коментар, за да видят каква 

програма ще предложи екипът на теле-

визията.

Според Светослав Дъбов от агенция 

Argent създаването и налагането на нов 

телевизионен канал през 2019 г. е скъ-

по и рисковано начинание. „От една 

страна, обемът на тв рекламния пазар 

е значителен (240 млн. лв. според БАКА 

за 2018 г.), от друга - това е зрял пазар с 

много и утвърдени играчи и е трудно да 

се намери незаета ниша. От трета стра-

на, има силни телевизионни групи, кои-

то взимат лъвския пай от рекламните 

бюджети за телевизия”, обръща внима-

ние Дъбов.

По думите му обаче, със сигурност 

това, че Слави Трифонов ще е лице на 

водещото предаване на телевизията, е 

най-силният й коз. От екипа на шоумена 

твърдят, че двата проекта - телевизион-

ният и политическият, ще са независи-

ми един от друг, но това твърдение ще 

трябва бъде доказано и на практика.

„Най-големите рекламодатели избяг-

ват политическата обвързаност и поне 

в началото e възможно някои от тях да 

се въздържат от реклама в 7/8 TV. Така 

или иначе, тези компании имат годишни 

сделки с телевизионните групи, в които 

рекламират, т.е. техните телевизионни 

бюджети за 2019 г. отдавна са разпреде-

лени”, коментира Дъбов. Той е категори-

чен, че рекламодателите са предпазли-

ви, когато става въпрос за нова медиа.

А пари?
Другата голяма неизвестна е колко е 

осигуреното финансиране за начало - 

най-малко за наем на студио и заплати 

на екипа. Поне във формата на шоуто по 

bTV той е бил от поне 100 души (дори да 

са на минимална заплата, това значи го-

дишен разход поне 1 млн. лв.). „Капитал” 

потърси директора на новата телеви-

зия Евгени Димитров, за да получи още 

информация за канала, но той каза, че 

няма какво да добави към вече излъче-

ното интервю във фейсбук.

Другият проблем е, че телевизията 

засега е невидима. В момента Димитров 

води и разговори с големите кабелни 

и сателитни оператори каналът да вле-

зе в пакетите им, тъй като досега ста-

розагорската телевизия не е влизала в 

основните им пакети. Вече са сключе-

ни договори с А1, „Булсатком”, Vivacom, 

Net1, а 7/8 TV е поискала и 78 позиция в 

програмата им, обяви Трифонов.

7/8 неизвестни
�  Ясни са само каналът и часът на шоуто. Но не и източниците 

на приходи, екипът, съдържанието и финансирането
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ЕЛИЗАБЕТ ГРЕНИЕ

З
а пионери на явлението, смята-
но доскоро за класически мо-
ден гаф, се смятат германските 
туристи - белите хавлиени чо-
рапи с кожени сандали са въз-

лова част от техния имидж. Но не само те 
имат афинитет към необичайната ком-
бинация - сред останалите, например, са 
много от възрастните хора в целия свят, 
които не се интересуват особено от мода 
и стил.

Носили са ги още 
древните римляни

Образът на германеца, обут в чора-
пи със сандали, се смята за национален 
стереотип. Но дали германците първи 
са измислили тази „модна” комбинация? 
Интернет не разкрива много детайли за 
произхода й. В Уикипедия се спомена-
ва, че най-ранните документирани дока-
зателства за това съчетание са открити 
при разкопки в Северен Йоркшир. Ана-
лиз на останките разкрил, че римляните 
са носили сандали с чорапи още преди 
2000 години.

В края на 19 век в гробница в Египет са 
намерени чорапи с цепка между палеца 
на крака, създадени за носене със санда-
ли. Тяхната датировка е между IV и V век, 
днес те са част от колекцията на музея 
„Виктория и Албърт” в Лондон. Подобно 
съчетание се среща и в Япония. Тради-
ционните чорапи „таби” от 15-и век имат 
разделители между пръстите на крака-
та и са направени специално, за да бъ-
дат комбинирани с чехли и сандали. Те 
се носят както от мъже, така и от жени 

по различни поводи и все още са част от 
официалното облекло при чайните це-
ремонии.

Удобството - на първо 
място

За германските носии съчетанието 
„чорап-сандал” не е характерно, макар 
носенето на 3/4 вълнени чорапи с коже-
ни панталони до коленете да се смята за 

проява на добър вкус. Според Лена Се-
ман, шеф на модния отдел в германския 
Vogue, клишето за германците, които но-
сят сандали с чорапи, се е разпростра-
нило именно чрез туристите. „Години на-
ред те изумяваха останалите европейци, 
изкачвайки планините, обути в хавлиени 
чорапи и сандали, обяснява Семан. Но 
е много вероятно за привързаността на 
германците към тях да има чисто прак-

тическа причина - чорапите абсорбират 
потта в сандалите и не са толкова без-
полезни, колкото изглеждат на пръв по-
глед.

Въпреки че не е ясно откога това кли-
ше се свързва с германците, страната 
поне може да се гордее с триумфа на ор-
топедичния сандал - Birkenstock се пре-
върна в една от най-известните марки 
в света. Емблематичният статус на тази 
обувка се дължи главно на германско-
американската дизайнерка Марго Фрей-
зър. Пътувайки из Германия през 1966 г., 
тя открива колко са удобни сандалите и 
започва да ги продава в Калифорния, къ-
дето те стават популярни сред хипитата. 
През 80-те Фрейзър превръща марката в 
многомилионен бизнес в САЩ.

И Джъстин Бийбър 
ги харесва

„По улиците на Берлин на всеки ъгъл 
може да забележите момчета, които из-
глеждат като съвременно превъплъще-
ние на бившия типичен германски ту-
рист - с къси панталони, рибарска шапка, 
хавлиени чорапи и сандали“, разказва 
редакторката на Vogue Семан. Тъй като 
напоследък някогашната модна изцепка 
се превръща във все по-популярна мод-
на тенденция.

От около десет години насам манеке-
ните на различни модни марки редовно 
се появяват на подиума с чорапи и сан-
дали. Те се харесаха и на хипстърите, 
които ги носят, за да изглеждат „умиш-
лено смотани”. Много звезди, сред които 
любимецът на тийнейджърите Джъстин 
Бийбър, също са „жертви” на тази модна 
приумица.

Сандали и 
бели чорапи! 
Една запазена 
марка
Необичайната комбинация 
превзема все повече подиуми

Снимкa: Flickr
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10 топ тенденции: Чантите 
на есента и зимата!

ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

О
т минимодели с размери-
те на длан до безформени 
обемни чанти, вижте кои са 
топ тенденциите на сезон 
есен/зима 2019-2020.

Чанти за минималисти
Ако харесвате семпли чанти, то ще 

се зарадвате да чуете, че те са сред топ 
тенденциите на есен/зима 2019-2020. 
Тук формата и стилът не са от значение. 
Най-актуални са едноцветните кожени 
модели с минималистични ципове, без 
катарами и каквито и да е декорации.

На другата крайност са чантите куб. 
Когато геометрията и модата се срещ-
нали, се родила чантата куб. Тя е мал-
ка, симпатична и със солидна структура. 
Обикновено има къса дръжка и е подхо-
дяща за по-специални поводи. Не е мно-
го практична, но няма да остане незабе-
лязана.

Сред хитовете на този сезон са и ми-
ничантите. Те са не по-големи от длан-
та ви, пише Rozali. Не можете да събере-
те много неща в тях, но изглеждат доста 
кокетно. Много дизайнери заложиха на 
миничанти при представянето на колек-
циите си. Миничантите обикновено са с 
тънка дълга дръжка или верижка, за да 
се носят през тялото.

Двойни чанти
Какво е по-хубавото от една дамска 

чанта? Ами... две дамски чанти. Интерес-
на тенденция за есен/зима 2019-2020 
са двойните дамски чанти. Най-просто 
обяснено, това представлява една го-
ляма дамска чанта, а от външна страна, 
подобно на портмоне, има прикрепена 
втора, по-малка.

Кръглите чанти са друга топ тенден-
ция за сезона. Актуални са както мо-
делите с къса дръжка, така и тези през 
тялото. Красива бродерия или малка ви-
сулка са приятно допълнение към този 
модел.

Сред хитовете тази есен са и чан-

ти, имитиращи змийска и крокодилска 
кожа. Животинските принтове винаги са 
част от модните тенденции по един или 
друг начин. Този сезон ги виждаме при 
чантите под формата на змийски или 
крокодилски принтове.

Повечето, разбира се, са изработени 
от екокожа, защото все повече дизайне-
ри се отказват от естествената. Модели-
те, максимално близо до оригинала, са 
най-често срещани, но не липсват и по-
необичайни и цветни варианти.

Пухкави и рошави чанти
Пухкавите и рошави чанти не са за 

всеки вкус. Всъщност се харесват на 
малцина, но дизайнерите ги определиха 
като топ тренд за есента. Съчетавайте ги 
със семпли дрехи и обувки. Внимавайте 
и не излизайте с тези чанти в по-влажно 
време. Лошите климатични условия не 
им се отразяват добре.

Друга интересна тенденция за есен-
та и зимата са чантите в златисто и сре-
бристо или с металически акценти. Лю-
бопитното е, че сребристите и златисти 
чанти все по-често присъстват в еже-
дневния стил и при модните блогърки. 
Блясъкът вече не е само за свободното 
време.

А ето и един хит, който вероятно ще 
събере много фенове - безформени-
те чанти. Те много приличат на пазар-
ски торби. Изработени са от мека кожа. 
Може да имат, може да нямат дръжки. 
Най-често са средни или средноголеми. 
Плюсът им е, че са практични и побират 
доста вещи. Минусът е, че не изглеждат 
особено елегантно, но пък без проблем 
можете да ги носите с дънки и тениска.

Обемни чанти
Какво има в една дамска чанта? От-

говорът е „Какво ли не?!”. Е, в обемната 
дамска чанта, която и този сезон ще е 
на мода, можете да поберете всичко (не)
нужно. Най-актуални са големите чанти 
с къси дръжки, които са без много ак-
центи.

Вижте новите тенденции в 
модата на този любим аксесоар
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Б
ензинът, който купуват бен-
зиностанциите в Америка, е 
един и същ. Според Минис-
терството на енергетиката в 
страната има 168 000 бензи-

ностанции, които се снабдяват с гориво 
от 140 рафинерии. След това бензинос-
танциите слагат различни добавки, кое-
то прави бензина по-различен и дава от-
ражение върху цената. Но няма голяма 
разлика в бензина от малките бензинос-
танции и големите гиганти, познати из 
цялата страна. В повечето случаи малки-
те играчи на пазара купуват от големите, 
така че качеството е едно и също.

Проучването на американската асоци-
ация на автомобилистите (AAA) показва, 
че когато става дума за избор на бензи-
ностанция, шофьорите взимат под вни-
мание удобството и цената над качест-
вото. 3/4 от водачите решават къде да 
заредят с гориво въз основа на местопо-
ложението на бензиностанцията.

Цената е от първостепенно 
значение

за също толкова от запитаните, но тя е 
комбинирана с местоположението. 29% 
от анкетираните зареждат на място, къ-
дето има промоционални програми за 
намаления в цeната въз основа на съ-
брани точки или ползване на кредитна 
карта, издадена от бензиностанцията. 
12% от шофьорите държат бензинът да 
съдържа подобрени почистващи състав-
ки за двигателя.

По-евтиният бензин обикновено съ-
държа минимално количество добав-
ки. „Мобил”, например, твърдят, че тех-
ният бензин съдържа два пъти повече 
от добавките в сравнение с безолов-
ния бензин на конкурентите. И все пак, 
всички бензиностанции, включително и 
най-малките, които не са част от някоя 
голяма верига, предлагат бензин, кой-
то трябва да отговаря на минимални-
те стандарти за добавките, изготвени от 
агенцията по околната среда, и трябва 
да съдържа определен процент етанол, 
октан и почистващи двигателя добавки.

Единствената разлика с големите ве-
риги е, че бензиностанции като Mobil и 
Shell слагат повече добавки за почиства-
не на двигателя.

Според някои блогъри за коли обаче 
общото качество на бензина е по-добро 
в южните щати. Много важно е са се спо-
мене, че има 3 щата, в които няма мест-

ни проверки за качеството на горивата. 
Това са Охайо, Небраска и Аляска. В Оха-
йо около

25% от бензиностанциите 
не са изрядни

но това се установява със забавяне и 
често има собственици на коли, които се 
оплакват, че им се е налагал скъп ремонт 
след зареждане на некачествен бензин.

Що се отнася до добавките, заради тях 
е създадена категорията премиум бен-
зин (top tier). Той е разработен през 2004 
г. за по-добра защита на все по-сложни-
те двигатели от натрупване на въглерод 
и отлагания върху всмукателните кла-
пани, което може да доведе до пробле-
ми при ускорението и по-голям разход 
на гориво. Предлага се от бензиностан-
ции като Shell, Exxon, Chevron, Kirkland, 
BP, CITGO и други. Обикновено премиум 
бензинът има октаново число 92 или 93, 

докато средният клас е с 89, а обикнове-
ният с 87, според Федералната комисия 
по търговията.

Обикновено високоскоростните авто-
мобили изискват премиум бензин, до-
като други автомобили могат да рабо-
тят добре на бензин с по-ниско октаново 
съдържание. Специалистите казват, че в 
повечето случаи използването на бен-
зин с по-високо октаново число от пре-
поръчаното в ръководството на вашия 
автомобил не носи абсолютно никак-
ви допълнителни ползи. Така че ако ко-
лата ви не изисква премиум бензин, не 
го купувайте и може да спестите до 100 
долара на месец. И въпреки че малки-
те бензиностанции като цяло предла-
гат бензин с качество като от големите 
марки, не е изключено да има и търго-
вци, които прибягват до измамни схеми 
с разреждане на горивото с вода, напри-
мер, така че бъдете внимателни.

�  Ето няколко съвета как да се ориентирате за качеството на горивото

Коя бензиностанция 
продава най-добрия бензин

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

MGN
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В
сички сме чували за чудесата 
на рибеното масло при пости-
гане на солидна имунна систе-
ма. Мастните киселини Омега 
3 - 6 - 9 са богати на витамини-

те А и D, сквален, EPA и DHA. EPA и DHA 
са базови вещества за производство на 
холестерол и стероидни хормони. Сте-
роидните хормони се произвеждат от 
нашите полови органи и надбъбречни 
жлези.

Омега-3 играят важна роля при из-
граждане структурата на клетъчната 
мембрана в човешкото тяло. Те са осо-
бено важни за здравето на сърцето, мо-
зъка, ендокринната ни система и рети-
ната на окото. Те са мастни киселини, 
които не се произвеждат от тялото или 
се произвеждат в недостатъчни количе-
ства. Затова ние трябва да си набавяме 
компонентите за производството им от 
храната. Тези компоненти се съдържат 
в големи количества в мазните студено-
водни риби като

сьомга, скумрия, 
риба тон

херинга и сардини.
Лененото семе, соята, семената от чия 

и орехите са също богати на алфа-ли-
поева киселина, която е друга състав-
ка, участваща в производството на маст-
ните киселини, наречени Омега-3. Този 
вид мастна киселина предпазва сърцето 
от учестяване на сърдечния ритъм към 
опасни честоти и намалява опасността 
от кръвни съсиреци.

Маслото от водорасли също съдържа 
компонентите EPA и DHA, но в малки ко-
личества. То не съдържа холестерол и се 
продава замразено. Ако има неприятен 

мирис, това означава, че е размразявано 
повече от два пъти и е гранясало. В този 
случай не е подходящо за консумация.

Омега-6 също не се произвежда от тя-
лото ни. Те се съдържат най-вече в масла 
като тези от соя, слънчоглед, царевица 
и др. Масла, които съдържат ниски или 
здравословни нива на Омега-6, са кра-
ве масло, кокосово масло, палмово мас-
ло, зехтин и свинска мас. В последните 
2-3 години се публикуваха резултати от 
проучвания, които не определят Оме-
га-6 като “изключително вредни” как-
то се смяташе преди. Засега се казва, че 
няма убедителна информация, че при-
ети в малки количества, Омега-6 предиз-
викват възпаления в тялото.

Говеждото месо
съдържа Омега-6 и Омега-3. Ако тези жи-
вотни се хранят с трева, съотношението 
между двата типа мазнини е 2:1. Ако до-

битъкът се храни с царевично зърно (и 
други хранителни добавки), това съотно-
шение се променя от 2:1 на 10:1 отново 
в полза на Омега-6. Това от своя страна 
вече насърчава възпалителните проце-
си в тялото поради факта, че този вид 
консистенция на месото води до по-бър-
зи процеси на токсификация и граняс-
ване на мазнината в продукта. Доколко-
то съм информирана, месата от бизон и 
агне са единствените, които със сигур-
ност съдържат здравословно съотноше-
ние 2:1 в полза на Омега-6, тъй като тези 
животни не се хранят със зърнени хра-
ни.

Омега-9 се съдържат както в живо-
тински, така и в растителни храни като 
авокадо, макадамия, лешници, слънчог-
ледови семки и други храни, богати на 
фолиева киселина. Омега-9 се произ-
веждат от тялото ни и са много важни за 
изграждане на здрави клетки. Те спома-

гат за намаляване на кръвното наляга-
не и изгаряне на ненужни нам мазнини. 
Те имат способността да намаляват раз-
рушаващата функция на свободните ра-
дикали върху тялото ни. Те увеличават 
добрия холестерол (HDL) и намалява ло-
шия холестерол (LDL), който предизвик-
ва образуване на полепи по артериите 
ни.

Прибавянето на меса с минимално 
съдържание на мазнина, повече риба и 
растителни белтъчини към диетата ви 
ще ви награди с добро здраве. Ако се 
храните навън и нямате друг избор, то 
подборът на най-малката порция месо 
ще ви се отплати с най-добрия здраво-
словен резултат.

Рибеното масло от

черен дроб на акула
е изключително полезно при възстано-
вяване след химиотерапия и радиация, 
особено ако прибавите пробиотик. Това 
масло се приема за не по-дълъг период 
от един месец. Акулите са на върха на 
хранителната верига в океаните, т.е. те 
акумулират биологично много токсични 
вещества, включително и тежки метали. 
Според някои специалисти тяхното мас-
ло е нечисто и не бива да се приема по-
дълго от един месец.

Трябва да знаем, че витамин D се ак-
тивира частично в бъбреците, след кое-
то се превръща в напълно активиран ви-
тамин и хормон под въздействието на 
ултравиолетовите слънчеви лъчи върху 
кожата. Тъй като витамин А и витамин D 
се конкурират за определен рецептор 
(XRX retinoid рецептор), то високи дози 
от рибено масло - над 3000 IU на ден в 
продължение на месеци - ще блокират 
здравословното влияние на витамин D 
върху костите, сърцето и раковите обра-
зувания.

Рибеното масло: За какво е 
полезно и в кои храни се намира
�  Мастните киселини Омега 3 - 6 - 9 са богати на витамините А и D, сквален, EPA и DHA

МАРИЯ ТАНЕВА
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З
асегнатите от редки болести са 
над 300 милиона, или 4% от на-
селението на Земята, сочат ре-
зултатите от изследване.

„Следователно, взети заед-
но, редките болести не са толкова ред-
ки - заявиха авторите на изследването 
от Френския институт за здравеопазва-
не и медицински изследвания. - Болест 
е смятана за рядка, когато засяга не по-
вече от 5-има на всеки 10 хиляди души.”

Досега бе трудно да се прецени раз-
пространението на редки болести по-
ради липса на достатъчно данни. Сега 
френските учени използвали нова база 
данни на института. „Всъщност засегна-
тите от редки болести вероятно са по-
вече от 300 милиона, тъй като повечето 
случаи на редки заболявания

не са проследими 
от здравните системи

в отделните страни”, отбеляза Ан Рат от 
института.

Екипът й установил също, че 149 от 

6000 болести, за които има информа-
ция в новата база данни, са свързани с 
80% от случаите на редки заболявания 
на планетата. Седемдесет и два про-
цента от тези болести са с генетичен 
произход. Установено е, че 70% от за-
боляванията са в детството.

„Тези преценки са важни, за да се оп-
ределят приоритетите в областта на 
здравеопазването”, отбелязаха учени-
те.

Резултатите от изследването са пуб-
ликувани в European Journal of Human 
Genetics.

Над 300 млн. души 
на Земята живеят 
с редки болести Ако искате да отслабнете, може-

те да спазвате няколко прости 
правила на закуска, препоръч-

ва австралийска диетоложка.
Денят според Сузи Бърел тряб-

ва да започва с изпиването на меж-
ду 300-500 мл вода за хидратиране 
след нощната почивка и за задей-
стване на храносмилателната сис-
тема. Диетоложката препоръчва 
сутрин да се пие също билков или 
зелен чай. Кофеинът подобрява ме-
таболизма и подпомага отслабване-
то. На любителите на кафето Бърел 
препоръчва да го пият без мляко.

По отношение на закуската съ-
ветът на диетоложката е тя да бъде 
протеинова за регулиране на нивата 
на кръвната захар. Стартът на деня с 
протеини освен това допринася за 
по-продължително усещане за си-
тост. Така се избягва похапването на 
изкушения и допълнителни калории 
до обяд.

Сузи Бърел препоръчва освен 
това да се консумират и фибри - до 
20-30 грама дневно. Желаещите да 
отслабнат могат да започват деня 
със закуска с плодове, добавени към 
йогурт или овесени ядки. Фибри мо-
гат да се набавят и от зеленчуци, 
трици и пълнозърнест хляб.

Вода, чай 
и протеини 
сутрин помагат 
за отслабване

�  Учени: Това поставя въпроса редки ли са наистина редките болести
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С
ъбуждате се с неприятна каш-

лица или настинка. Обаждате 

се на доставчик на здравни 

услуги и молите да изпрати 

лекар до дома ви.

Вместо това, за ваша изненада той ви 

предлага да пробвате новата му услу-

га за онлайн консултации. Любопитни-

те сте, защото звучи бързо, лесно и мо-

дерно.

Така че приемате и на екрана на 

смартфона ви се появява лекар.

По един или друг начин това се пре-

връща във все по-честа практика за 

аржентинците, докато предплатените 

здравни услуги използват технологии 

за допълване или заместване на тради-

ционните визити по домовете с „виде-

оконсултации”, поне за по-простите за-

болявания.

На пациента се дава алтернативата да 

бъде посетен у дома, както е било пре-

ди, или да разговаря с лекар онлайн 

през компютър, таблет или телефон. 

Практиката е относително нова, но бе-

лежи ръст от 40-50 на сто годишно, казва 

Габриел Барбагало, президент на ACTRA 

- Аржентинската гражданска асоциация 

по телемедицина, която насърчава упо-

требата на дистанционно лечение.

Платформите за здравни услуги OSDE 

регистрира 20 000 онлайн консултации 

годишно в Буенос Айрес и предградия-

та му.

В процентен дял това е малко, като се 

има предвид, че фирмата извършва от 

8 до 14 хил. консултации дневно, раз-

казват Worldcrunch и Mobilecafe. При-

чината е, че дистанционните консулта-

ции изключват комплексен медицински 

преглед или спешни ситуации. Дистан-

ционните консултации

се използват 
за леки случаи

като настинка или оплаквания за лошо 

храносмилане.

За тях, както посочва Барбагало, пър-

во се урежда видеоконсултация, така че 

лекарят да започне да разпитва обажда-

щия се за симптомите му. Едва след това 

се прибягва до визита у дома, която ви-

наги изисква 2-3-часов период. Той е ка-

тегоричен, че резултатите от тази прак-

тика са добри.

Президентът на ACTRA обяснява, че в 

около 80% от случаите проблемът се ре-

шава само чрез видеоконсултация.

Друга компания, Galeno Group, има 

приложение, наречено Llamando al 

Doctor („обаждане на лекар”). Фирмата 

казва, че услугата започва през ноември 

2018 г. с 200 обаждания в първия месец, 

които постепенно са нараснали до пове-

че от 5000 обаждания месечно в послед-

но време, тъй като пациентите вече се 

чувстват по-комфортно да я използват. 

Galeno Group я намират за „много поле-

зен инструмент.”

Swiss Medical заявяват, че видеокон-

султациите регистрират сериозен ръст, 

но като цяло дистанционните решения 

все още са незначителна част от всички 

медицински консултации.

Някои лекари и медицински асоциа-

ции обаче се съмняват в ефикасността 

на дистанционните консултации.

Те са на мнение, че лекарите правят 

всичко по силите си да избягват тази 

практика. Смятаме, че медицински-

те грижи са нещо свещено, коментира 

един аржентински медик и допълва, че 

това е нещо, което трябва да се случва 

само лично - между лекар и пациент. В 

телеконсултациите се избягва личният 

контакт и отношението лекар-пациент 

не се изгражда по подходящия начин.

Липсва физически преглед, няма из-

слушване и допир, няма начин да се из-

гради връзка. Асоциацията на частните 

практикуващи лекари (AMAP) се опла-

ква, че дистанционната медицина прави 

медицинската работа несигурна. Гене-

ралният секретар на асоциацията Хек-

тор Гарин коментира, че лекарите, рабо-

тещи като дистанционни консултанти, 

са самонаети и данъчното им облагане 

е по опростената схема за независими 

работници, като те „печелят по-малко, 

отколкото ако 

бяха официално наети, с почивни дни, 

заплата и отпуск по болест.”

Единствената полза от телеконсулта-

циите според него е за частните здрав-

но-осигурителни фирми, които пестят 

пари. Те са комерсиални организации и 

имат за цел единствено печалба. С дру-

ги думи - просто бизнес, нищо повече.

От своя страна Барбагало отбеляз-

ва, че таксите на лекарите са еднакви, 

независимо дали консултацията се из-

вършва лично или виртуално. Това, кое-

то може да намалее, са транспортните и 

трансферните разходи. По отношение 

на достъп, допълва шефът на ACTRA, 

телекомуникациите всъщност могат да 

подобрят нещата, защото пациентът 

има по-бърз достъп до здравни услуги, 

ако живее в отдалечен район.

А самите пациенти? 
Какво смятат те?

Лорена Гутиерес, която живее в райо-

на Ретиро в Буенос Айрес и се обажда 

за проблем със стомаха, определено из-

тъква удобството като фактор. „Изпра-

тиха ми линк и изтеглих приложение, 

казва тя. - Почаках няколко минути и се 

появи жена лекар. Тя беше приятелски 

настроена и обясни, че трябва да про-

дължавам да си почивам, да пия 

вода и изотонична напитка. Ней-

ната диагноза беше гастроенте-

рит. Приключих разговора и 

две минути по-късно получих 

имейл със сертификат и ин-

струкции за възстановяване 

на разходите, ако си купя ле-

карство срещу киселини.”

Тя обаче споделя, че впо-

следствие се е почувствала 

неудобно от ситуацията, защо-

то лекарят нормално преслушва 

стомаха за звуци, преглежда лице-

то и очите. Затова не смята да използ-

ва услугата повече.

Дистанционните консултации са от-

носителна новост в Аржентина в срав-

нение с други държави.

Изданието Annals of Internal Medicine 

наскоро публикува изследване сред 

1274 нуждаещи се от първични грижи 

пациенти в Калифорния.

Приблизително 90% от респонденти-

те са заявили, че телеконсултациите са 

удовлетворили техните нужди, че въ-

просният лекар е знаел медицинската 

им история и че медицинският специа-

лист им е отделил сериозно внимание.

И все пак, 41% от участвалите в из-

следването казват, че предпочитат пъл-

ноценна визита от лекар.

Снимки: Pixabay

�  Да проведеш видеоразговор с лекар 
или да отидеш на преглед?

���ДДДДДДДаа ппрррроооввввввввввввеееддеешшшшшш вввввввииииииииииииддддддддддддддеееееееоооооррррааааазггоовввввввооорррр ссссс ллеекккккккааааааррррррДДа проовввееддееш ввииддееооразговвор с лекар

Полезна или 
опасна: Новата 
ера на онлайн 
медицината
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Facebook пуска експериментална 
секция за новинарско съдържа-
ние. Facebook News ще бъде дос-

тъпна засега само за някои американ-
ски потребители.

Социалната мрежа иска да има спе-
циално място, на което хората да четат 
и да подреждат новинарско съдържа-
ние. То обаче ще се появява и в основ-
ния фийд. За тази идея основателят 
на компанията Марк Зукърбърг гово-
ри през лятото по време на дискусия 
с изпълнителния директор на „Аксел 
Шпрингер” Матиас Дьопфнер.

Ходът идва след години, в продъл-
жение на които Фейсбук променяше 
тихомълком алгоритмите и подред-
бата на съдържанието си. Целта му бе 
да пречи на мнозинството читатели да 
отидат в друг сайт – включително но-
винарските такива. А повечето от тях 
разчитат на посещения за голяма част 
от приходите си и неколкократно се 
налагаше да финансират нови работ-
ни стратегии, за да запазят видимост-
та си в социалната мрежа.

В секцията „Новини” ще има подбор 

на най-важните информации от деня, 
правен от журналисти. Съдържанието 
ще се подбира по аналог на това, кое-
то потребителят следи, споделя и чете, 
но ще се показват и „нови” теми, раз-
казва „Дневник“. Ще има и разделение 
по теми, например „бизнес”, „забавле-
ние”, „здраве”, „наука и техника”, „спорт”. 
Потребителите ще могат и да скриват 
текстове, от които не се интересуват.

Facebook ще подбира медиите по 
това дали присъстват в неговия ин-
декс, създаден в сътрудничество с ин-
дустрията, както и ще следи дали се 
спазват правилата му против дезин-
формацията.

Сред критериите са дали страни-
цата публикува т.нар. кликбейт загла-
вия – т.е. заблуждаващи заглавия, кои-
то служат, за да привлекат читатели 
да влязат в страницата. Такова пове-
дение ще се наказва с по-ниско пози-
циониране във фийда. Същото важи 
за призивите потребител да „хареса” 
или „сподели” информация, публику-
ването на подвеждащо или крадено 
съдържание.

Facebook пусна отделна 
секция за новини

П
ътуването в Космоса и от-
криването на нови хори-
зонти все още е недости-
жима цел за обикновените 
хора. Технологичният гигант 

Samsung обаче предлага иновативен 
начин за сбъдване на тази мечта, давай-
ки шанс на потребителите да изживеят 
галактическо приключение, като си на-
правят собствено космическо селфи.

Космическата мисия е поверена на 
Galaxy S10 5G. Телефонът ще бъде в спе-
циална кутия, която ще се издигне на 
19,78 км височина. За целта ще се из-
ползва голям балон с високо налягане, 
който ще излети от Южна Дакота в САЩ.

Galaxy S10 5G ще пътува до стратосфе-
рата, за да даде възможност за безброй 
селфита. 5G смартфонът на Samsung, 
който ще се захранва със слънчева 
енергия, ще се издигне на почти 20 км 
височина, откъдето ще прави перфект-
ни снимки на фона на земната повърх-
ност и хоризонта. На Земята потребите-
лите ще имат шанс да получат

снимка на лицето си 
в Космоса

като си направят селфи с помощта на 
собствения си смартфон и го качат на 

специалната страница на мисията на уе-
бсайта на Samsung.

Част от мисията са и две нови прило-
жения, разработени от компанията. Те 

ще помогнат за реализирането на ми-
сията, която е част от инициативите за 
50-годишния юбилей на компанията. 
Едното приложение е за Наземния кон-

трол на мисията и ще 
помага за изпращането 
и получаването на сел-
фитата.

Второто приложение 
управлява допълни-
телната камера, която 
ще пътува с телефона. 
Тя ще прави снимка на 
телефона и показано-
то на дисплея му селфи 
на потребителя. След 
това снимката ще се об-
работва и изпраща об-
ратно до Контролния 
център, а от там и на съ-
ответния потребител, 
който ще може да я спо-
дели в социалните мре-
жи.

Една от целите на ми-
сията SpaceSelfi e е да 
демонстрира и издръж-
ливостта на Galaxy S10 
5G. Телефонът е тестван 
на температури до -65 

градуса по Целзий. Тествана е и издръж-
ливостта на дисплея и стъклото, което 
да не се кондензира или спука по време 
на мисията.

Бъдещето сега: Селфи 
от ръба на Космоса

�  Отговорната 
мисия е поверена 
на Galaxy S10 5G

Снимкa: Pixabay
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- Знаеш ли, че измислих начин за за-
богатяване?

- Знам. Вече взе назаем от мен.

� � ☺
Блондинка стреля по ято щъркели. 

Питат я:
- Защо!
- Предпазвам се – отвърнала тя.

� � ☺
Седмицата на българина:
Мрънday.
Тюхday.
Вреденday.
Трънday.
Фалитday.
Сатърday.
Сънday.

� � ☺
- Съседите дълго мислили как да кръс-

тят сина си – Димо или Иван.
- И какво се получило?
- Накрая го кръстили Диван.

� � ☺
Питат Радио Ереван:
- Какво е общото между град София и 

любовницата?
Радиото отговаря:
- И София, и любовницата винаги по 

празниците остават сами!

� � ☺
В съда:
- Заклевате ли се да казвате истината и 

само истината?
- Да, вие сте дебела жена с мустаци!

� � ☺
- Ново гадже ли имаш?
- Не, старото е. Прано е с первол.

� � ☺
Философ разсъждава:
- Когато се запознаеш с момиче, тя ти 

говори с очи. Когато ти стане любовни-
ца, ти говори с тяло. А когато ти стане 
жена, не млъква и не млъква...

� � ☺
- Що е ластик?
- Конец с опънати нерви.

� � ☺
Обява
Хибрид от акула и златна рибка из-

пълнява последни 3 желания...

� � ☺
- Какво е „смесени чувства”?
- Когато тъща ви пада от ска-

ла с новата ви кола!

� � ☺
Чукча си купил КАМАЗ. След 

месец от завода отиват да ви-
дят дали е доволен. Чукчата се 
хвали:

- Много е хубаво! Вътре вина-
ги е топло, много дърва съби-
ра. Само едно нещо е лошо.

- Кое е то?
- Кучетата много се изморя-

ват...

� � ☺
Питали Радио Ереван:
- Как може една жена да отслабне?
- Като върти обръч.
- А ако не влиза в обръча?
Тогава се обадило радио Истанбул:
- Не разваляйте хубавата жена?

� � ☺
Руснак засяда в преспа в Чукотка. За-

почва да вика:
- Люди! Люди!
Крещял така 1-2 часа и се отчаял. То-

гава зад преспата се подал един чукча и 
казал:

- Ну так! В Москве – чукчи, здесь – 
люди, а?

� � ☺
Чукча се прибира у дома, отваря вра-

тата на хладилника, затваря и набива 
жена си. На третия ден жена му през 
сълзи го пита:

- Какво става? Защо ме биеш?
- Как защо? Такава висока сметка за 

ток имаме, а ти все оставяш лампата на 
хладилника светната...

� � ☺
Чапай и Петка си купили папагал. 

Дали му да пие бензин. Папагалът летял 
бясно няколко минути, след това паднал 
и умрял.

- Чапай, какво му стана?
- Как какво – свърши му бензинът.

� � ☺
Пътува Зайо във влака. По едно време 

му откраднали шапката. Той казал:

- Върнете ми шапката, че ще стане 
като миналата година!

Животните не реагирали. Заекът пак 
ги заплашил:

- Върнете ми шапката, че наистина ще 
стане като миналата година.

Вълкът се стреснал, върнал му шапка-
та и попитал:

- Зайо, не се ядосвай, само ми кажи 
какво толкова стана миналата година?

- Не ми върнаха шапката.

� � ☺
Един се прибира много пиян. Жена му 

го пита:
- Колко водки изпи?
- Две.
- Не вярвам, ще питам кучето! Ела, 

Шаро, колко водки е изпил тоя?
- Бау, бау, бау, бау.
На другия ден мъжът пак се прибира 

пиян. Жена му:
- Колко водки изпи?
- Две малки.
- Шаро, колко водки е изпил?
- Бау, бау, бау, бау.
На третия ден се прибира. Мъжът едва 

се държи на краката си. Жената пита:
- Колко водки изпи?
- Две.
- Шаро, колко водки е изпил?
- Бау, бау.
- А ракия колко е изпил?
- Аууууууууу!

� � ☺
Две жени си говорят:
- Пено, моят мъж много пие. Какво да 

направя?
- Пусни в бурето с ракията една умря-

ла котка, да види дали ще пие вече от 
там.

Пуснала жената една умряла котка в 
бурето и отишла на нивата. Вечерта се 
прибира, гледа мъжа си пиян, хванал ко-
тето и му говори:

- Котенце, котенце, моля те, пусни още 
100 грама...

� � ☺
- Иванчо, като гледам в бележника, 

само двойки имаш. Защо изобщо ходиш 
на училище?

- За да не ми пишат отсъствия, дядо.

� � ☺
- Защо се усмихваш безпричинно, скъ-

па?
- Аха, безпричинно ли? Виж новите ми 

зъби – 120 евро!
- Толкова много пари и се усмихваш...

� � ☺
- В чашата ви виждам човек, застанал 

на пътя ви...
- Как изглежда?
- Не мога да го опиша точно.
- Какво? От КАТ ли е или не?

� � ☺
През нощта мъж буди жена си:
- Чувам шум. Скъпа, облечи си някоя 

рокля и иди да видиш дали не са влез-
ли крадци!

- Коя рокля – розовата или синята?

Една баба от село отишла в града и 
като се върнала, я питат:

- Как беше в града?
- Много ми хареса. Качвам се в автобу-

са, поглеждам едно място и веднага ста-
ват и ми го отстъпват.

Друга баба решила да опита и тя. Оти-
шла в града, качила се на автобуса и си 
харесала едно място. Погледнала чове-
ка, но той не й отстъпил мястото. Тя не 
се стърпяла:

- Няма ли да станеш, момче, стара 
жена съм.

- Бабо, автобусът е почти празен. Из-
бери си друг стол.

- Ама аз искам на този стол, бе момче. 
Айде стани.

- Е, добре, ама карай внимателно!

� � ☺
Митничар проверява багаж:
- Господине, защо вашият куфар е пра-

зен?
- Защото съм нудист.

� � ☺
Във фоайето на театъра. Жена шепне 

на мъжа си:
- Да не си откачил, че даде на гардеро-

биерката бакшиш 20 лева?
- Но, скъпа, виж какво кожено палто 

получих в замяна! В магазина то струва 
поне 220 лева!

� � ☺
Двама крадци сядат в пристанищна 

кръчма.
- Ти днес си обядвал в баровски рес-

торант.
- Откъде знаеш?
- Имаш нов часовник.

� � ☺
- Капитане, вярно ли е, че всяка седми-

ца спите с жена ми?
- И какво от това, г-н подполковник? 

Вие спите с нея всеки ден.

� � ☺
- Защо да уча, татко?
- Ами, за да пишеш някога домашните 

на децата си, сине.

� � ☺
Между два рунда треньорът казва на 

своя боксьор:
- Ако не се активизираш и не се бок-

сираш както трябва, ще те предложа за 
Нобелова награда за мир!

� � ☺
- Докторе, вечер преди да заспя, с ча-

сове броя моркови.
- Защо не броиш овце?
- Защото съм вегетарианец.

� � ☺
Жена споделя с приятелка:
- Мисля да се разделя с мъжа ми.
- Защо – учудва се тя – та мъжът ти е 

икономист?
- Точно затова. Само лежи в леглото и 

ми обяснява как ще се оправят нещата 
в бъдеще.

� � ☺
- Пешо, знаеш ли, че имаш двойник?
- Много ли прилича на мен?
- Изобщо не прилича, но ходи с жена 

ти.

� � ☺
- Животът е станал толкова еднообра-

зен...
- Защо?
- И вчера нямах пари, и днес нямам.

� � ☺
Мъж се оплаква на приятели:
- Жена ми е ужасно подозрителна. Ако 

се прибера вкъщи рано, си мисли, че си-
гурно искам нещо от нея. А ако се при-
бера късно, си мисли, че вече някъде 
съм го получил.

� � ☺

Виц в снимка

аанияя....

ттвва””?
оот сккаа-

. ССлледд 
ддаа ввии-

чатта сее 

ее ввиннаа-
съъббии-

шшоо.

ззморряя-

Запитали Ван 

Гог дали някога 

сърцето му е било 

привлечено от 

жена. Отговорил:

- Не, само окото.
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ЯБЪЛКОВА
крем пита

ТЕЛЕШКО С ЖЪЛТ ФАСУЛ  
и пресни картофки

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Ива. Докторат. Матадори. Плесени. Прага. Ам. 
Аноними. Кухни. „Аве”. Оли. Соли. Тахан. Джип. Еко (Умберто). 
Авиатори. Израел. Аста. ИБИСА. Срив. Толар. Инок. Нафора. Ау. 
Арп (Жан). Итал (Йоан). Гири. Отс (Георг). Диск. Доходи. „Дано”. 
Реси. Мадан. Илюзии. Рампи. Клип. Илик. Хореограф. Ер. ИС. Талер. 
Креп. Име. Ударник. Блузон. Ок. Инат. Акри. БУРАН. Усилия. Лампи. 
Анит. Ноа (Яник). Млекар. Квота. Син. Заем. Таро. Дол. Байкал. Ваза. 
Ра. Ремарке. Абонати. НОКИА. Финт. Робот. „Ядран”. Диктат. Маси. 

ОТВЕСНО: Дни. Копнеж. Бордеро. ДИСНИЛЕНД. Кло. Писар. 
Анион. Мор. Стенописи. Симетрала. Бака. Осил. Заник. Поанти. 
Зарин. Премиер. От. Мигли. Ямайка. Ани. Каскада. Река. Леке. И 
Ти. Соер. Лодкар. Клема. Фи. Ко. Лин. Халф. Брак. Лаик. Ампула. 
Вагони. Климат. БНТ. Архива. ФИД. Перу. Правота. Стан. Истории. 
Резби. Ран. Агитатори. Ли. Поу. Козар. Ода. „Атала”. Дюли. Нрав. 
Атом. Ахо (Юхани). Оазиси. Анод. ИБА. Кравар. Ратник. Монитор. 
Ос. Имение. Усои. Век. Таланти. 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

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

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

СУДОКУ

В дълбока тенджера с олио леко се 
запържват 1 глава кромид лук, 2 
броя нарязани на колелца мор-

кови и 600 г пресни или 2 по-големи 
картофа. Добавят се и 2 ч.л.червен пи-
пер. Като се позапържат зеленчуците, 
се долива вода малко над нивото на 
зеленчука, добавят се два настърга-
ни на ренде домата и ½ чаша черве-
но вино. След завиране се прибавят 

около 400 г почистен и нарязан жълт 
фасул и 2 скилидки чесън, на тих огън 
се оставя зарзаватът да се свари. Ко-
гато е готов, се добавя консервирано-
то телешко, което може да замените с 
прясно свинско месо по около 150 г за 
порция, сварено и овкусено предва-
рително със сол. Поръсвате със сит-
но нарязан магданоз и черен пипер на 
вкус.

Разреждаме готов пудинг с 3 
с.л. студено прясно мляко. За-
топляме 250 мл прясно мля-

ко, добавяме пудинга. Оттегляме от 
котлона, разбъркваме енергично и 
оставяме сместа да се охлади

За тестото разбиваме 125 г краве 
масло със 100 г захар, докато се по-
лучи пухкава смес. Постепенно при-
бавяме 3 яйца, поръсваме с ванило-
ва захар. Добавяме и 1 чаена чаша 
предварително пресято брашно, 1 
ч.л. сода бикарбонат, загасена пред-
варително в лъжица кисело мляко, и 
разбъркваме добре.

Прехвърляме половината тесто 

върху тавичка с хартия за печене на 
дъното. 

Отгоре нанасяме гъстия пудинг, 
покриваме с останалото тесто. 
Обелваме ябълка, режем я на тън-
ки филийки, които редим върху тес-
тото, като частично ги припокрива-
ме. Намазваме ябълките с разтопено 
краве масло, отгоре поръсваме с 
кристална захар. Поставяме в пред-
варително затоплена фурна и печем 
на 170 градуса за около 50 мин.

Да ви е сладко!  
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ОВЕН
Седмицата ще 
бъде добра за 
повечето семей-
ни двойки. Влю-
бените тандеми 
може да попад-
нат в конфликтни 
ситуации, които 

вероятно ще възникнат изневидели-
ца. Самотните най-вероятно ще бъдат 
лишени от възможността за установя-
ването на сериозна връзка. Изглеж-
да, ви очакват известни притеснения, 
които ще се отразят неблагоприятно на 
работния ви процес. Затова първо се 
уверете дали сте в състояние да прео-
долеете тези тревоги, или ги разреше-
те, преди да се впуснете в работните си 
ангажименти.

Астрологична прогноза 
30 октомври - 5 ноември 2019 г.

РАК
В случай че сте 
самотни, не се 
препоръчва да 
се заблуждавате 
от всяка първа 
среща. Има риск 
едно или друго 
лице, с което сте 
разговаряли за 

романтика, да не се окаже човекът, за 
когото се е представял. Възможност-
та да бъдете подведени е голяма. Въз-
можно е да поемете и висящи работни 
задачи, освен текущите ви, и това опре-
делено ще ви натовари. Въпреки това 
денят е благоприятен и с малко повече 
усилия ще приключите успешно задъл-
женията си.

ВЕЗНИ
Имате добрият 
шанс да се насла-
дите на взаимо-
отношенията си, 
забравяйки за 
нерешените си 
проблеми в ли-
чен план. Веро-

ятно някои от тези проблеми да бъдат 
решени без много усилия. Възможно 
е да не се чувствате комфортно на ра-
ботното си място заради някой ваш ко-
лега. Уверете се, че може да обсъдите 
различията си по един или друг казус, 
свързан с работата, ако и това не по-
могне, адресирайте сигнал към шефа 
си за съвет. 

КОЗИРОГ
Самотните няма 
да бъдат лише-
ни от приятни из-
ненади. От една 
вълнуваща среща 
с някой може да 
разцъфне дъл-
готрайна връз-

ка. Така че не бъдете от стеснителните, 
вероятно ще имате повод да празнува-
те. Бъдете изключително предпазливи 
особено в отношенията си с най-близ-
ките до вас хора. Вероятно ще си имате 
проблеми с някой ваш близък, който 
ще се отнесе некоректно с парите, кои-
то ще му заемете. Затова внимавайте на 
кого и колко давате, за да не останете 
огорчени.

ТЕЛЕЦ
Очакват ви много 
спорни дни. Голя-
ма част от случва-
щото се днес няма 
да изглежда това, 
което е в действи-
телност в личен 
план. Възможно е 

вашата половинка да ви сподели нещо, 
което е лишено от всякакъв смисъл. Се-
мейните да избягват всякакви раздори. 
Звездите са благосклонни към финан-
совото ви развитие, което ще ви позво-
ли да излезете от сложни парични си-
туации и да получите повече яснота за 
разплащанията и задълженията си.

ЛЪВ
Трябва да обър-
нете по-голямо 
внимание на близ-
ките членове от 
семейството ви. 
Унесени в дина-
миката, сте проя-
вили неволно без-

различие, което ги е натъжило. Вие 
сте едно цяло и най-малкият пропуск 
може да доведе до сериозни послед-
ствия. Може би ще се сблъскате с ня-
кои трудни предизвикателства на ра-
ботното място. Може да се наложи да 
вземете важни решения при критич-
ни обстоятелства. Макар и трудно, ще 
се справите.

СКОРПИОН
Ако си мислите, че 
всичко вече е при-
ключило, може би 
ще осъзнаете, че 
невинаги неща-
та са приключи-
ли с една раздя-
ла. Вероятно това 

ще бъде една пауза, през която да 
обмислите дали има място за ком-
промиси, или са изчерпани всички 
чувства. Периодът е благоприятен 
предимно за купуване и инвестира-
не в недвижими имоти. Най-вероятно 
ще пожънете успехи в продажбите, 
което ще доведе до увеличаване на 
вашите доходи.

ВОДОЛЕЙ
Романтиката едва 
ли ще бъде фла-
гман във взаимо-
отношенията ви, 
по-скоро очак-
вайте да се заба-
влявате. Самот-
ните спокойно 

да приемат всякакви покани за срещи. 
Повечето от семейните ще бъдат в по-
лезрението на обичайните „заподозре-
ни“. Може да имате сериозни пробле-
ми с финансовото си положение през 
този ден. Вероятно това ще ви натъжи, 
но все пак се опитайте да мислите по-
зитивно, защото ви предстоят много 
добри дни.

БЛИЗНАЦИ
Ще ви се предос-
тави възможност 
вашето настро-
ение да бъде 
възхитително 
позитивно, под-
крепено от верига 
положителни съ-

бития в личен план. Сред тези приятни 
обстоятелства ще бъде и среща с при-
ятел от детството ви или флирт с при-
влекателен човек от противоположния 
пол. Изглежда, ви предстои период на 
финансово благоденствие, считано от 
днес. Би било добре да продължите по 
добрия път, по който се движи бизнесът 
ви, ще увеличите доходите си и ще ум-
ножите печалбите си.

ДЕВА
Внимавайте през 
тези дни, защото 
има вероятност да 
се увлечете в при-
казки със своите 
колеги и да споде-
лите неща, които 
биха могли да ви 

костват кариерата. Трябва да задей-
ствате целия си финансов опит и ин-
струментариум, защото ви предстои 
да управлявате паричния поток. Ако 
стоите, чакайки парите да паднат от 
небето, най-вероятно ще бъдете затру-
пани от парични проблеми. Те ще из-
искват от вас наложителна финансова 
динамика. 

СТРЕЛЕЦ
Опитайте се да 
имате балансира-
но, приятелско от-
ношение към все-
ки човек, с когото 
се срещате днес. 
Вероятно ще има-
те възможността 

да срещнете такъв събеседник, който 
да разпали любовния ви интерес през 
този период. Очаквайте частичен на-
предък в работата си. Има вероятност 
да получите подкрепа от планетарно-
то разпределение, но ще се наложи да 
разчитате повече на себе си през ра-
ботните дни.

РИБИ
Работата вероят-
но ще ви изтощи 
напълно и ще се 
чудите на себе си, 
дали си е струвало 
да хвърлите толко-
ва много енергия. 
Работните ангажи-

менти невинаги са душевно удовлетво-
рение, проявата на уважение към себе 
си като професионалист е онзи мотива-
тор за препитанието ви. Възможно е да 
направите свръхразходи днес - ударете 
спирачките си навреме. Скъпите пред-
мети или услуги ще ви изкушават всеки 
един ден от периода. Луксът често се 
оказва фалшив.
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М
ислим си, че познава-
ме кучето си, знаем ха-
рактера му, знаем как-
во иска или защо лае. И 
това вероятно е така. Но 

има факти за четирикраките любимци, 
които e много възможно да сме пропус-
нали. Ето някои от най-интересните:

Кучетата не произхождат 
от вълците

Кучетата водят произхода си от жи-
вотински вид, изчезнал преди хиляди 
години. Съвременните американски и 
европейски вълци нямат нищо общо с 
произхода на кучетата, макар че тях-
ното ДНК съвпада на повече от 90%.

Кучетата имат най-много 
форми и размери

Днес познаваме най-различни 
породи кучета – с различна форма 
и големина, различен цвят и разли-
чен характер. Бройката на различни-
те породи е многократно по-голяма 
в сравнение с всеки друг животински 
вид. Съществуват над 400 различни по-
роди кучета по света.

Друг интересен факт за кучетата е, че 
те спят по гръб само когато се чувстват 
защитени и в безопасност. Е, ако го ви-
дите, чувствайте се поласкани – това 
значи, че кучето се чувства в безопас-
ност с вас.

Кучетата имат втори нос
Да, точно така! Той е известен като 

вомероназален орган или още Якобсо-
нов орган. Той има способността да ре-
агира на миризми, които хората не мо-
гат да доловят, пише „Обекти“. С други 
думи, кучетата притежават два вида нос 
– един чувствителен и един свръхчувст-
вителен.

Освен това кучешкият нос има уника-
лен отпечатък.Той е толкова индивидуа-
лен и неповторим, колкото пръстовият 
отпечатък при човека.

Понякога 
се преструват 
на болни

Много стопани на кучета споделят, че 
с времето са установили, че кучето им 
се преструва на страдалец, за да получи 
повече внимание и грижа. Хитреци, а!

Друго тяхно качество е, че умеят да 
разпознават цветове.

Противно на общоприетата теория, 
че кучетата виждат света в черно-бели 
краски, учените уверяват, че те разпоз-
нават някои цветове – много по-малко 
в сравнение с цветовете, които възпри-
ема човешкото око, разбира се. Виждат 
добре зелено, жълто и синьо, но не раз-

познават червено, което за 
тях изглежда като тъмносиво.

Кучетата могат 
да се усмихват
Наистина се усмихват, но не 

по същите причини, както хора-
та. По-скоро се смята, че по този 

начин са усвоили шанс да получат 
внимание или това, което искат. Всъщ-

ност понякога дори може да бъде при-

знак на болка или страх.
Но не и на вина, защото те не изпит-

ват такава.
Стопаните често си въобразяват, че 

когато направи някоя пакост, домаш-
ният им любимец изпитва вина. Според 
учените този поглед е израз на реакци-
ята на стопанина и по-скоро изразява 
страх от последиците. При всички слу-
чаи кучето е разбрало, че е извършило 
нещо нередно, но вината е изключител-

но сложно чувство, казват психолозите, 
което е непознато дори за някои хора, а 
какво остава за животните.

Инстинктивно търсят 
човешка компания

Инстинктът на кучетата им подсказва, 
че най-сигурният начин да оцелеят е да 
бъдат близо до хората, най-често това е 
стопанинът. Когато сте далече от домаш-
ния си любимец, той страда не само за-
щото действително може да се привър-
же към вас и да му липсвате, а най-вече 
защото изпитва страх, че оцеляването 
му е застрашено.

Потвърдено е, че кучетата са живо-
тинският вид, способен да изпитва най-
богата палитра от емоции. Освен това 
разпознават интонацията ви и успешно 
четат езика на тялото.

10 изненадващи 
факта за кучето

�  Защо се смеят 
кучетата и 
различават ли 
цветове?
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З
ашеметяваща гледка, изобилие 
от предмети на изкуството и ис-
тински киносалон. Това може да 
се открие в дома на Никол Шер-
цингер, която гостоприемно от-

варя вратите на своето жилище в Лос Ан-
джелис специално за Architectural Digest.

В краткото видео, по време на което тя 
показва на екипа всички стаи (включи-
телно и спалнята си), бившата изпълни-
телка от „Пусикет Долс“ обяснява защо се 
е спряла именно на това жилище.

„В мига, в който влязох тук, бях запле-
нена от панорамната гледка към Лос Ан-
джелис. Целият град е в краката ти.

Трябваше 
да бутна една стена

която пречеше на гледката, но сега вече 
всеки, който дойде у нас на гости, попада 
в това помещение с тази гледка и остава 
зашеметен“, разказва Никол.

Тя живее в жилището от около две го-
дини, което означава, че сигурно и Гри-
гор Димитров е имал шанса да се на-
слади на уникалната гледка, пише EVA. 
Двамата вече не са двойка, но си остава-
ли добри приятели, както заявиха преди 
време.

Докато развежда екипа из жилището 
си, Никол обръща специално внимание 
на всички предмети на изкуството, кои-
то красят дома й, защото това била голя-
мата й страст. Не трябва да се изпуска от 
внимание и киносалонът, който е обзаве-
ден с толкова удобни диванчета за гледа-
не на филми, че сигурно гостите й не ис-
кат да излязат от там.

Къде живее 
Никол 
Шерцингер?
�  В дома на 

красавицата има 
зашеметяваща 
гледка и... 
киносалон

Снимки: Architectural Digest



30 октомври - 5 ноември 2019 57



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

30 октомври - 5 ноември 201958

В 
един грандиозен уикенд бяха 
постигнати две забележител-
ни постижения в маратона. 
Първото беляза слизане под 
митичната граница от 2 часа, а 

по-късно беше подобрен рекордът при 
жените. И двете бяха изпълнени с помо-
щта на обувки от „друго измерение”.

На 12 октомври при перфектно под-
брани условия във Виена, придружен от 
41 пейсмейкъри от световна класа, ке-
ниецът Елиуд Кипчоге преобърна поня-
тието за човешките възможности, като 
стана първият човек, който пробяга ма-
ратона за по-малко от два часа.

Ден по-късно в Чикаго падна и 16-го-
дишният рекорд при жените, дело на 
друг кенийски представител. Бригид Ко-
сгей пресече финалната линия за 2.14:04 
ч., за да разбие с 81 секунди постижени-
ето на Паула Радклиф.

Две различни състезания на две раз-
лични трасета и на два различни кон-
тинента, но с едно голямо сходство. И в 
двете постижения състезателите носеха 
революционни и специално проектира-
ни обувки от Nike, за които критиците 
твърдят, че имат пружинен механизъм, 
който подпомага по-бързото бягане, 
разказва „Дневник“.

Изключителното им представяне пре-
дизвика дебат, който продължава да 
вълнува. Дали тези подвизи бяха три-
умф на човешкия дух, или са плод на 
своеобразен „технологичен допинг”, пи-
тат се специалисти?

Технологията винаги 
се подобрява

Мисля, че трябва да въведем правила, 
за да сме сигурни, че битките на спорт-
ната арена са възможно най-справедли-
ви, но в природата на хората е, че ние 
непрекъснато се подобряваме”, заяви 
Радклиф пред Ройтерс.

Бягането се разви драстично 
от 1960 г., когато босият етио-
пец Абебе Бикила спечели ма-
ратон на олимпийските игри 
в Рим за 2.15:16 ч. За сравне-
ние първите пет най-бързи 
времена в маратона заедно 
с неофициалния рекорд на 
Кипчоге бяха пробягани с ре-
волюционни обув-
ки в последните 13 
месеца.

Маратонките на 
Кипчоге, които са 

от серията Nike ZoomX, са 
изработени от карбонови 

нишки и му позволиха да 
бяга с 4% по-бързо. Под-
метката на обувката е ог-
ромна, като вътрешната 
част е изрязана, а под ме-
ката част на стъпалото са 
разположени две пружи-
ниращи приставки.

В правилата на Междуна-
родната федерация по лека 

атлетика (IAAF) пише, че един 
спортист може да бяга бос или 

дори с една обувка, но правило 
143.2 гласи: „Обувките не трябва да 

бъдат изработени по начин, по който 
да дават на спортистите каквато и да е 
несправедлива помощ или предимство” 
и че „всеки вид обувка трябва да бъде 
достъпна за всички „.

Според информация на Ройтерс IAAF 
вече са започнали разследване дали но-
вите обувки отговарят на разпоредбите.

Леката атлетика далеч не е първият 
спорт, който се бори с технологиите.

Костюмите в плуването
тенис ракетите, топките за голф и всяка-
къв вид друга екипировка принуждават 
ръководните органи в различните спор-
тове да се придържат към строги прави-
ла.

Плуването направи изключителната 
стъпка през 2010 г. за забрана на висо-
котехнологичните костюми, след като 
на почти всяко състезание бяха поста-
вяни десетки рекорди.

„Подобно на изкачването на Еверест, 
бегачите ще продължат да се опитват да 
достигнат по-високи върхове, независи-
мо дали е с високотехнологични обувки 
или с боси крака”, разказва Радклиф.

„Бързите маратонки“ 
и рекордите в маратона
�  Подвизите на пистата - триумф на човешкия дух или плод на „технологичен допинг“

Снимкa: БТА

Снимкa: Flickr

Специално 
проектираните 
обувки Nike

СНИМКA: Twitter
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LOCAL CDL DRIVER, 

Цена US$  , Зипкод 60176, Predlagam 

rabota za CDL driver. Ot Elk Grove 

Village do Rockford. Vsqka vecher v 

kashti. Za poveche informaciq : 312-

210-2049. №16848

OWNER OPERATORS CDL, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60007, V & V 

Freight Inc набира owner operators 

за P/D OTR: -Горивни карти -Safety 

бонуси -10% Dispatch -Pre Pass/IPass 

Телефон за контакт: 847-214-6268 

(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, Пред-

лагам работа за почистване на мага-

зини през нощта. Опита не е задъл-

жителен. Трябва да разполагате с 

личен транспорт. Телефон за връзка 

630-364-8586 6303648586 №16822

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 

Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Тър-

сим работници почасово - здрави 

българи. Шофьорска книжка е в го-

лям плюс. Нередовен график през 

седмицата и често работа в съботи-

те. Текст на 312-919-8618 №16826

Chicago + suburbs

CDL DRIVER REGIONAL, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60010, Looking 
for a CDL-A driver for a regional work 
5 Days a week. Weekend home. We are 
based in Lake Zurich ,IL for more info 
call 773-580-4032 №16991

CDL HAZMAT DRIVER , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, 
Cdl hazmat driver, Dry van- o.60$, 
Reefer-0.65$, Пълни (Праз-
ни),3000-4000 мили на седмица,K 
коректно заплащане и отношение. 
773-946-3517 №16994

OWNER OPERATORS!!!, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Пред-
лагаме работа за Owner Operators! 
Midwest Accounts! 24/7 Dispatch! 
Намаления на Гориво до $0.70/гал.! 
Предимно леки товари! Депозит 
всеки петък! Коректно отноше-
ние! -Tel. (847) 483-8787 8476659273 
№17001

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся 
отговорен CDL шофьор на камион 
I-Shift Volvo, голямата кабина с APU, 
Около 3000-3500 мили седмич-
но, $0.60/миля. Отлична работна с 
човешко отношение. 7737421234 
№17002

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

КАТЕГОРИЯ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ТЕЛЕФОН:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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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

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

SALES REPS NEEDED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60527, A+ 
Roofi ng Co Набира Sales Reps • Мно-
го добро заплащане • Не се изисква 
опит • Изисква се добър английски • 
Необходимо е да сте в добра физи-
ческа форма (630) 227-1111 №16995

РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на шофьорска книжка. Познания по 
английски са желателни. Работно 
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота 
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk 
Grove Village IL. Телефон: 630-509-
3722 №17006

DISPATCHER, 
Цена US$ , Зипкод 60160, We 
are a family owned and operated 
transportation company seeking 
an experienced OTR dispatcher 
for our growing transportation 
company. You will be responsible 
for the following: Planning trips for 
up to 15 trucks, establishing new 
relationships with customers, order 
entry, shipment tracking and broker 
alerts for anticipated scheduling 
delays, participating in on-call, after 
hours and weekend duties as needed. 
Minimum 1 Year Dispatch of reefer. 
Please submit resume to roxanne@
vvlsinc.com for consideration. 
7082230984 №17007

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

МЕХАНИЦИ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Сервиз 
търси да назначи механици с опит 
добро заплащане за контакти ГАБИ 
312-735-2532 АНГЕЛ 773-968-8245 
№17004

SAFETY PERSON WANTED, 

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

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

OWNER OPERATORS, 

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

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод , Предлага-

ме работа за Owner Operators. 12% 

Dispatch Fee Можете сами да бук-

вате товарите си, като говорите ди-

ректно с брокерите. За повече инфо: 

847-666-5919 Ext. 4 №16845

ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Търся 

шофьор CDL за pick up/delivery. 60 

цента за милял. Тел. 847-224-5462 

8474205350 №16770

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



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

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ 

Цена US$  1,800.00, Зипкод 60172, 
Малка транспортна фирма набира 
сериозни шофьори за работа OTR 
Delivery, Hook and Drop в Чикаго. 
Volvo 2019, I-shift. Добро заплаща-
не за добри шофьори: 55-65 цента 
на миля. Възможност за процент и 
на ден плащане. Тел.: 8665288855 
№16859

OWNER OPERATORS 

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

TЪРСИ СЕ MЕХАНИК

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

DISPATCHER, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Транспорт-
на компания търси DISPATCHER . Го-
ворене на български & English е за-
дължително. Изисква се общ опит за 
работа с компютър. 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

CDL A ШОФЬОР , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Dry van 
NO Hazmat,E log ONLY.С чист рекорд 
и опит. Започване- веднага. Каране 
и почивка- по договаряне.15 години 
в бизнеса. 60-65ц старт. 2500- 3000 
мили/седм. 7734128280 №16804

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 
диспечер за 3 камиона. Заплащане 
на процент 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

OWNER OPERATOR ONLY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Must have 
a good driving record,Must have 2 
years of verifi able OTR experience,DRY 
VAN, REEFER,POWER ONLY 48 
STATE,HOOK&DROP,NO TRAILER 
NEED..24/7.6308475936, 8475534122 
№16834

OWNER OPERATORS ONLY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, We mostly 
run Reefers, but welcome drivers who 
have Dry Vans. 24/7 dedicated freight 
,Must have 2 years Experience POWER 
ONLY $1,70 PER MILE 6308475936 
8475534122 6308475936 №16811

NEED HUSEKEEPERS, 

Цена US$  11.00, Зипкод 17104, We 
need next independent contractors 
in PENNSYLVANIA ; Housekeepers/
housemen Laundry attendant , 
maintenance Front desk We off er 
$11 per hour Everybody must have 
own transportation to work and back 
. For more info please TEXT ONLY : 
Maurice3039748716 ; 7175628503 
3039748716 №16818

CDL A DRY VAN DRIVER, 

Цена US$ , Зипкод 60016, С чист ре-
корд и опит. 2500- 3000 мили/седм. 
или по-малко (по договаряне). Око-
ло 80 хил/ год. Кара се законно-по 
лог бук. Само за най-добрите про-
фесионалисти! 7734128280 №16805

OTR HAZMAT DRIVERS 

Цена US$ , Зипкод 60103, $0.65 per 
mile or 30%, 90% for Owner Operators, 
2016 Volvo 780, iShift automatic or 
2019 International LT automatic, 
Reefers, OTR Requirements: * HAZMAT 
and TANKER endorsements * CDL Class 
A * At least 2 years of experience CALL 
NOW: 224-724-1694 - Luke Може и на 
български №16755

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 работа в хотел в Пенсилвания в 
района на Питсбърг, различни по-
зиции, безплатна квартира. Гово-
ря български. 724-321-6808 Джей. 
7243216808 №16963

РАБОТА 

Търся

Chicago + suburbs

FREIGHT DISPATCH, 

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

ТЪРСЯ РАБОТА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Тър-
ся работа за предпочитане от дома. 
предложения на имейл: VsslPvlv@
comcast.net или текст на тел.: 773-
712-3757. №16974

РАБОТА, 

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

CAREGIVER

Цена US$ , Зипкод 60056, Мога да 
Ви замествам 24 часа, в събота ве-
чер и неделя.Намирам се Mount 
Prospect,имам опит.Телефон за 
връзка 224-425-6746 2244256746 
№16761

ОФИС АСИСТЕНТ

Цена US$ , Зипкод 60193, Търся ра-
бота като офис асистент. Тел за връз-
ка: 7088900577 7088900577 №16767

ПОЧИСТВАНЕ

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

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

TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 

Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, 
Давам под наем 2bd,1.1 townhouse 
v Scahumburg след основен ремонт 
със fi nished basement, 1 car garage,5 
мин от Woodfi eld mall, $1985, Meto 
7732160654 №17008

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

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

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, Да-
вам стая под наем, в районът на Дже-
фърсън парк. 7735929395 №16952

СТАЯ, 

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

SKOKIE 3 BR 2BA, 

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

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, об-
заведена стая под наем в къща Des 
Plaines за контакт 847 609-3535 
№16927

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  750.00, Зипкод 60016, Ед-
ностаен 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

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 спал-
ня със самостоятелна 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

СТАЯ ПОД НАЕМ $480 

Цена US$ 480.00, Зипкод 60634, 
Стая под наем в Chicago - близо 
до Natragansent и Belmont. Всичко 
е включено. $480 Tel.7734252700 
№16766
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SEEKING DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, 
Plana Transportation Inc, looking 
for experienced dispatcher 
2245202269 №16970



УСЛУГИ 

Предлагам

Chicago + suburbs

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод , Гледам деца в 

Hoff man Estates, почасово и цело-

дневно. Живея в близост до Harper 

College. Имам кола и книжка и 

мога да карам детето ви на учили-

ще. Справки на тел.: 847-987-9524 

8479879524 №16989

РЕМОНТИ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60008, Ре-

монт на всички видиве Перални, 

Сушилни, Съдомиални, Хладилни-

ци, Фризери, Микровълнови и Гот-

варски 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. Дъ-

лъг 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.

c o m / D i s p e c h T r e n i n g C e n t e r / 

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.

c o m / D i s p e c h T r e n i n g C e n t e r / 

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.

c o m / D i s p e c h T r e n i n g C e n t e r / 

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 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

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 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

DispechTreningCenter/ 3315518787 

№16948

ДЕТСКА ГРАДИНА, 

Цена US$  , Зипкод 60069, Нова бъл-

гарска детска градина „Червената 

шапчица” отвори врати в Buff alo 

Grove. Професионални 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 сним-

ки 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 талантли-

вите иван и Мария. За деца над 7 го-

дини. Спорта е дисциплина, здраве 

и красота. Тел.: 7088900577  №16838

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, Про-

фесионално почистване на канали-

зация, кухненски мивки, бани. Во-

допроводни услуги. 224-563-6611 

2245957923 №16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРО-

ФЕСИОНАЛНИ услуги по премест-

вания - апартаменти, къщи, офиси, 

антики, пиана, хоистинг. Отстъпки 

за българи. (312)919-8618. 15 годи-

ни опит, достъпни цени. 3129198618 

№16827

FOKUSNIK ZA DETZA, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60194, 

fokusnik za rogdenni dni na detza. 

Ivan tel. 708 4150590 №16788

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Гледам 

деца в моя или вашият дом. Имам 

дългогодишен опит в отглеждането 

им. Живея в Mount Prospect IL теле-

фон за контакт 872 484 3052 №16772

ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ДО 5 Г

Цена US$ , Зипкод 60706, Арт клуб 

за малчугани ВЪРТЕЛЕЖКА има сво-

бодни места за целодневната група 

(E River Rd & Lawrence). Занимания 

на български език и класове по изку-

ства. Страница на Facebook, YouTube 

канал. Website: https://vartelejka.

webnode.com Email: vartelejka.art@

gmail.com Телефон: 773 708 0942 

№16765

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-

лодневна грижа за деца в Elk Grove 

Village.Предлагам три хранения 

с домашно приготвена храна,сън 

,учебни занимания и забавления 

!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, Дистан-

ционен офис за вашата транспортна 

фирма. Заплати на драйвъри и оу-

нер-оператори, сетъп с брокери, ин-

войсиране на клиентите. 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 

предлагаме пълния набор менидж-

мънт услуги и управление на Вашия 

имот.Тел.:+359897463810 893669881 

№16985

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ, 

Цена US$ 27.00, Зипкод 1505, Лече-

ние на акне с ексклузивна процедура 

Безиглена мезотерапия с Aкне-аут 

ампули - уникален серум-концен-

трат, третиращ възпаленията- ата-

кува четирите проблема на акнето: 

хиперкератоза, повишено отделяне 

на себум, зачервяване и раздразне-

ние на кожата. 0885108502 №16786

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

ПАРКИНГ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Търся 
паркинг място за кола от 25 ноем-
ври до 1 март.Срещу заплащане.
Чикаго или събърбите 8186209766 
№16992

TRUCK PARKING RENT, 

Цена US$  120.00, Зипкод 46401-
46411, Отдаваме под наем парко-
места за камиони/трейлъри в Гери, 
Индиана. За повече информация 
847-789-7132 х 100 №16829

COAST TO COAST

ТЪРСИ ЖЕНА ЗА БРАК, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Финансово 
осигурен търси жена с американско 
гражданство. 7738959620 №16806

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

2008 VOLVO VNL D12, 

Цена US$ 13,500.00, Зипкод 60004, 
2008 Volvo VNL D12, 13 speed, нов съ-
единител, нови спирачки и дръмо-
ве, нова водна помпа. Много добро 
състояние 1235000ml..13500$, все 
още се кара 773 733 8399 №17000

HONDA CIVIC, 

Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, 
Продавам HONDA CIVIC 2002год 
1500$.тел:630 880 4147 или 630 624 
2969 №17005

HONDA CIVIC, 

Цена US$  1,700.00, Зипкод 60176, 
Продавам HONDA CIVIC 2002г.Цена 
1700$.тел.630-880-4147 след 17 
часа. 6308804147 №16983

ПРОДАВАМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Рифер 
трейлър \”great dane-thermo king\” 
2014 година в отлично състояние 
3475436879 №16951

VOLVO 670 2007Г, 

Цена US$  11.00, Зипкод 60525, Про-
давам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов 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

2006 VOLVO VNL670 , 

Цена US$  12,500.00, Зипкод 60106, 
Продавам Volvo VNL 670 2006г. От-
лично състояние! Готов за работа! 
1,459,000 мили.Цена по договаряне. 
Георги 773-344-8553 №16847

ПРОДАВАМ CENTURY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 
Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, 
отлично състояние 773 954 2381 
№16820

AUDI 6 ОТЛИЧНО, 

Цена US$ $2,250, Зипкод 60093, 
Продавам Audi 6 в отлично състоя-
ние 2003г. Подменени нови гуми, 
накладки и акумулатор на 165000 
мили, цена $2250. tel; 773 666 3565 
№16787

VOLVO 670 MONEYMAKER

Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 
Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов за работа, нови ба-
терии, гуми – 70%, имам документи 
от подръжката DYNO TEST може да 
се направи, мили – 1,320,000 Цена 
- по договаряне Светлин (708)261-
9099 №16629

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

З
амъците от различни епохи са 
неразделна част от историята 
на Европа. С великолепната си 
архитектура те привличат еже-
годно милиони туристи от цял 

свят. Вижте десет от най-посещаваните 
замъци в Европа и света.

Версайският дворец
Със своите 1800 помещения Версай-

ският дворец е сред най-големите двор-
цови комплекси в Европа. През 1677 г. 
френският крал Луи XIV превръща Вер-
сай в своя резиденция, а много други ев-
ропейски владетели виждат в него обра-
зец за собствените си палати.

„Руският Версай” също е в сред най-по-
сещаваните замъци. Неслучайно го на-
ричат така - подобно на Версай, Петер-
хоф (бивш Петродворец) е величествено 
творение на архитектурата. Завършен е 
през 1723 г., а Петър Велики го превръща 
в своя лятна резиденция. Дворецът край 
Санкт Петербург е известен и с фонтани-
те си.

И Топкапъ сарай е в списъка на при-
казния разкош. От средата на 15 век дво-
рецът Топкапъ е властова централа на 
Османската империя. Дворцовият ком-
плекс е разделен на четири големи дво-
ра, в които навремето са живеели и рабо-
тели до 5 хиляди души - колкото в един 
малък град.

Замъкът Уиндзор
Уиндзор е най-старият населяван и до 

днес замък. Първата копка е направена 
през 1078 г. Първоначално той е използ-
ван като гарнизонен участък и затвор. 
Днес дворецът е една от официалните ре-
зиденции на британската кралица. Когато 

тя отсяда там, от кулата се развява крал-
ският флаг.

Дворецът Шьонбрун е друго любимо 
място за туристите. Преди близо 300 годи-
ни императрица Мария Тереза превръща 
Шьонбрун в център на дворцовия живот в 
Европа. Днес забележителната постройка 
от златните години на Хабсбургската им-

перия е посещавана от 3 милиона души 
годишно.

Дворецът Ескориал също привлича лю-
бители на архитектурното изобилие. Ис-
панците го наричат „осмото чудо на све-
та”. Архитектурният комплекс недалеч от 
Мадрид е най-голямата в света постройка 
от времето на Ренесанса.  В криптата на Ес-
кориал са положени саркофазите на поч-
ти всички испански владетели.

„Чешкият Уиндзор”, или замъкът Хлубо-
ка в Южна Чехия, е бивша резиденция на 
бохемските князе от рода Шварценберг. 
Смятан е за един от най-красивите замъци 
в Чешката република. Една от забележи-
телностите му е колекцията от фламанд-
ски гоблени от 17 век.

Замъкът Нойшванщайн
Баварският крал Лудвиг Втори имал 

една мечта: да притежава истински сред-
новековен рицарски замък. Владетелят 
започва строежа през 1868 г., но така и 
не доживява завършването на сградата 
през 1886 г. Неговият „приказен замък” 
днес привлича милиони посетители от 
цял свят. За образец е послужила кре-
постта Вартбург в Тюрингия.

И дворецът на дожите привлича мили-
они от целия свят. В миналото той е бил 
резиденция на дожите - това са владете-
лите на някогашната Венецианска репу-
блика. Готическият дворец във Венеция 
е многократно опожаряван. Днес той е 
превърнат в музей.

Дворецът Пена също трябва да се види. 
Историците недоволстват от кичозно-
то според тях смесване на различни ар-
хитектурни стилове. Туристите обаче ис-
тински харесват двореца Пена, който се 
извисява над португалския град Синтра. 
През 14 век дворецът става лятна рези-
денция на португалските владетели.

Десет пъти приказен разкош
�  Те са красиви, 

пищни, преливащи 
от разкош и от 
истории

ВерсайДворецът на дожите

Топкапъ сарай

Шьонбрун

Нойшванщайн

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Pixabay

Снимкa: Flickr
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Японската полиция издирва 50-каратов ди-
амант на стойност 1,6 милиона евро, който 
беше откраднат в токийското предградие 

Йокохама по време на бижутерско изложение.
„Диамантът е оценен на 200 милиона йени. Из-

глежда, е бил откраднат от витрината, където е 
бил изложен”, заяви говорител на полицията.

Редкият експонат бил предоставен от япон-
ска компания в изложбения център „Пасифико” в 
предградието на Токио. Кражбата била установе-
на в края на работния ден от служител, който кон-
статирал също, че витрината не е била затворена. 
А само час преди това скъпоценният камък си е 
бил на мястото.

Хумористичното предварително записа-
но съобщение на бивш ирландски войник 
беше пуснато на погребението му, за да раз-

сее мрачното настроение на опечалените.
Шей Брадли, починал миналата седмица след 

продължително боледуване, е записал съобще-
нието преди около година, съобщават от семей-
ството му.

Видеото, набиращо популярност в социални-
те медии, показва как опечаленото множество се 
смее в края на погребението през уикенда в Дъ-
блин, след като чува звуци от тропане и гласа на 
Брадли, който казва: „Здравейте, здравейте, здра-
вейте... Пуснете ме да изляза! Тук е тъмно. Чувам 
гласове. Това гласът на свещеника ли е?”

Откраднаха диамант за €1,6 
млн. от изложение в Япония

Ирландец разсмя 
роднините си от гроба

Л
еонардо ди Каприо, Матю 
Райс, Робърт Патинсън и 
Джонатан Прайс станаха ос-
новните кандидати за на-

градата на Академията за водеща 
мъжка роля.

Sony Studio решиха да номини-
рат Леонардо ди Каприо за „Оскар” 
за главната мъжка роля във филма 
„Имало едно време... в Холивуд” и 
Брад Пит за поддържаща роля. Из-
данието счита това решение за съв-
сем логично и смята, че в тази ситу-
ация Пит е по-вероятно да получи 
награда.

Sony също номинира Матю Райс и 
Том Ханкс за „Оскар“ за филма „Кра-
сив ден по съседство”. Първият - за 
главната мъжка роля, вторият - за 
поддържащата роля.

Филмовото студио A24 предложи 
своите кандидати: Робърт Патинсън 
(за главната мъжка роля) и Уйлям 
Дефо (за поддържащата роля) във 
филма „Фарът”.

Платформата за стрийминг Netfl ix 
номинира за наградата актьори-

те, които играха във филма „Двама 
папи”. Джонатан Прайс, който ни-
кога преди не е бил номиниран за 
„Оскар”, може да се класира за при-
за за главната мъжка роля (в из-

пълнение на папа Франциск). Ан-
тъни Хопкинс (изпълняващ папа 
Бенедикт), който има малко по-мал-
ко време на екран и вече има фигур-
ка - за поддържаща роля.

Х
оливудската актриса Амбър 
Хърд качи в Инстаграм гола 
снимка на актьора Джейсън 
Момоа като форма на про-

тест. Повод за това стана свалянето 
на снимка на самата Хърд от попу-
лярната социална мрежа.

Инстаграм свалили фотоса на ак-
трисата, която била с дрехи, но под 
облеклото личали зърната на гър-
дите й.

„В чест на строгите и справедливи 
правила на Насоките на общността 

на Инстаграм срещу показването на 
женски зърна, реших да отдам по-
чит със снимка, която е преминала 
стриктните изисквания срещу голо-
та на Инстаграм”, написа иронично 
Амбър Хърд.

Актрисата писа и на Момоа, кого-
то нарича „аквасъпруг”, защото иг-
рае с него в холивудския хит „Аква-
мен”.

„Съжалявам, че използвах тялото 
ти, за да изтъкна гледната си точка”, 
пише Хърд на Джейсън Момоа.

З
а новия филм за Джеймс 
Бонд, озаглавен „No Time 
To Die“, са заснети цели 
три различни финала, 

за да се скрият всички детайли 
преди самата премиера. Един-
ственият, който знае истински-
ят край, е режисьорът Кери Фу-
кунага.

За да стане още по-инте-
ресно, самият актьор Даниел 
Крейг не знаел кой от заснетите 
финали е истинският. Както ня-
кои медии съобщават, един от 
най-предполагаемите е този, в 
който Джеймс Бонд се отказва 
от тайните служби, за да живее 
спокоен и отшелнически живот 
в Ямайка.

Това ще позволи на британ-
ската актриса Лашана Линч да 
поеме оттук нататък ролята на 
007.

Леонардо ди Каприо и Брад Пит 
влизат в битка за „Оскар“-и

Амбър Хърд пусна гола снимка 
на Джейсън Момоа

Новият филм за Джеймс Бонд 
с три различни финала
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Дженифър Лопес и нейният 

годеник Алекс Родригес да-

риха храна за една година 

на училище в южния амери-

кански щат Тенеси.

Двойката заяви, че са били моти-

вирани от публикация във Facebook 

от учителя в началното училище 

в Джаксборо Брук Гойнс за гладен 

ученик.

Детето разкрило, че редовно 

ходи без храна. „Това донесе сълзи 

не само в моите очи, но и в тези на 

Алекс”, каза певицата.

Момчето казало, че и у дома не му 

достига храна и има нужда от още. 

След това учителите в училището 

събрали пари, за да купят храна на 

момчето през следващите няколко 

седмици. Постът на директора при-

влече вниманието на повече от 45 

000 души - включително и Лопес.

С
ветовноизвестната цигуларка Ванеса Мей, 

която е и отлична скиорка, няма да участва 

вече в олимпийски игри. Решението си Мей 

мотивира с факта, че в професионалния спорт 

е много висок травматизмът, а тя не би желала да рис-

кува.

„Все още нося последствията от спортни травми, 

имам операция на плешката, която увредих при спус-

кане. Ще продължа да спортувам, но без да си поста-

вям специални цели”, заяви музикантката. По нейните 

думи за нея било огромно удоволствие участието й в 

зимната олимпиада в Сочи през 2014 година, от която 

натрупала ценен опит. В ски състезанията тя представи 

отбора на Тайланд.

Ванеса Мей ще продължи да кара ски, но вече на 

любителски начала. Звездата заяви също, че няма да 

участва в популярни телевизионни формати и да се 

пробва във фигурното пързаляне.

Х
иляди фенове на легендар-

ната група „Куин” предложи-

ха в Youtube свои версии на 

три парчета на бандата на 

Фреди Меркюри.

Над 10 хиляди души от 120 страни 

се включиха в проекта „You Are The 

Champions”. В него група „Куин” по-

моли последователите си да напра-

вят свои музикални и изпълнител-

ски версии на три култови парчета 

на бандата - „Bohemian Rhapsody”, 

„DonТt Stop Me Now” и „Kind of 

Magic”. Кампанията беше ланси-

рана във връзка с това, че песента 

„Бохемска рапсодия” стана първото 

парче, записано преди 90-те години 

на миналия век, достигнало 1 мили-

ард гледания в Youtube.

По този повод в Youtube се изяви-

ха фенове от всички възрасти и от 

всички краища на света, като пееха 

„Рапсодията”, танцуваха под звуците 

на „DonТt Stop Me Now” или рецити-

раха театрално стиховете на „Kind of 

Magic”. Песните бяха записани в кух-

нята или на полето, като много чес-

ти бяха и „двойниците” на фронтме-

на Фреди Меркюри.

Хиляди фенове пуснаха 
свои версии на Куин

Бебе без лице се роди в Португалия. Под на-

тиска на общественото мнение Португал-

ският лекарски съюз временно отстрани от 

длъжност гинеколог, заподозрян в небрежност, 

защото не е открил малформациите. Раждането 

на бебето потресе португалското общество.

На 7 октомври родителите на бебето Родриго, 

което се ражда без нос и очи и на което липсва 

част от черепа му, откриват малформациите му 

при появата му на бял свят в болницата „Сао Бер-

нардо” в Сетубал, южно от Лисабон. Д-р Карвальо 

следял бременността на майката на Родриго в 

частна клиника в Сетубал, където направил трите 

задължителни ехографии, без да открие какъвто 

и да било проблем. Гинекологът бил предупреден 

за възможна аномалия на фетуса през 6-ия месец, 

но обяснил, че понякога части от лицето остават 

невидими.

Бен Афлек търси сродна душа с помощта на 

мобилно приложение за запознанства.

Според негови близки актьорът не иска 

да започне афера със знаменитост, още повече 

след тежкия развод с актрисата Дженифър Гар-

нър, с която живяха заедно 13 години.

„Той мечтае да се срещне с обикновено моми-

че, далеч от шоубизнеса. Да, има деца и много ра-

бота, но е готов отново да се влюби”, каза източ-

ник от приятелския кръг на Афлек.

Преди няколко седмици папараци забелязаха 

Афлек с млада брюнетка в елитен район на Лос 

Анджелис.

„Очевидно бяха на първа среща. И двамата 

бяха в добро настроение - никой не погледна те-

лефона си”, бяха коментарите.

Бебе без лице се роди 
в Португалия

Бен Афлек си търси гадже 
с мобилно приложение

Джей Ло и годеникът й дариха 
на училище храна за година

Цигуларката Ванеса 
Мей се отказва от 
скиорската кариера
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Е
минем бе разпитан от тайни-

те служби на САЩ заради „за-

плашителни текстове” към 

Иванка Тръмп.

Записите, получени от Buzzfeed 

News, показват, че рапърът е бил 

посещаван от агенти заради песен-

та си Framed от 2017 г.

В песента Еминем пита защо дъ-

щерята на американския президент 

Доналд Тръмп е била в багажника на 

колата му, като продължава, че „тъ-

пото русо момиче“ е било „изхвър-

лено в езеро“.

Според записите случаят е открит 

отново, след като „засегнат гражда-

нин” алармирал отново за текста на 

песента тайните служби. Това всъщ-

ност е бивш репортер от уебсайта 

на TMZ, който иска коментар върху 

съдържанието на песента.

Р
апърът Кание Уест зая-

ви в интервю в преда-

ването „Бийтс 1 шоу”, 

че е уверен, че един 

ден ще стане президент на 

САЩ.

Медийната изява на чети-

ридесет и две годишният му-

зикант се състоя броени часо-

ве преди излизането на новия 

му албум „Jesus is King”. Уест, 

който от известно време пуб-

лично афишира привързанос-

тта си към християнството, за-

стъпи разнообразни теми с 

водещия на шоуто Зейн Лоу - 

от порнографията до Доналд 

Тръмп. Той открито заяви под-

дръжката си за републикан-

ския президент. Уест често се 

явяваше на публични места с 

червена бейзболна шапка, на 

която беше изписан предиз-

борният лозунг на Тръмп.

„За най-големия жив изпъл-

нител носенето на червена 

шапка беше като Божия шега 

срещу всички хора от левица-

та. Исках да им кажа - „Не, ва-

шите номера не минават пред 

Кание!”, обясни рапърът. Той 

увери аудиторията, че един 

ден ще стане новият стопанин 

на Белия дом.

П
ринц Хари е бил обсебен 

от Дженифър Анистън в 

миналото. Според бри-

танските медии актриса-

та с години е била негова голяма 

любов.

Привличането на Хари към нея 

започнало, след като я видял на 

корицата на „GQ“ 2009. „Хари на-

мери телефонния й номер и за-

почна да й пише SMS-и, но тя ни-

кога не му отговори. Тогава се 

разбра, че той е луд по нея, дори 

твърдеше, че тя е съвършена за 

принцеса на Великобритания“, 

разкрива светският хроникьор 

Йън Хелперин, който се готви да 

публикува биографията на прин-

ца.

Говорителят на Дженифър 

Анистън обаче отрече твърдени-

ята.

Днес принцът е щастливо же-

нен за Меган Маркъл и горд баща 

на момче.

Тайните служби разпитват 
Еминем заради Иванка Тръмп

Рапърът Кание Уест: Един ден 
ще съм президент на САЩ

Принц Хари бил луд по Дженифър 
Анистън преди време

Вестник „Мирър” публикува списъка на де-

сетте най-популярни имена, с които ще бъ-

дат кръщавани английските шаровци, като 

на първо място фигурира Чарли.

Предвижданията бяха направени от фирма, 

предлагаща изкуствени кокали за дъвчене на до-

машни любимци. И догодина най-популярните 

имена при кучетата се очаква да са заимствани 

от екранни герои. На втора позиция е класирано 

името „Локи” от света на комиксите „Марвел”. На 

трета позиция пък е Харли, вдъхновен от „Отряд 

самоубийци”. Други имена са от ленти на Дисни - 

като Елса, Симба и Лейди, те също влизат в десет-

ката на предвижданията за догодина. Ето и пъл-

ния списък: 1. Чарли. 2. Локи. 3. Харли. 4. Елса. 5. 

Бела. 6. Люк. 7. Симба. 8. Лейди. 9. Мили. 10. Маги.

На празненството по случай стотния си рож-

ден ден юбилярът Оуен Файлър си призна, 

че дължал дълголетието си на уискито и на 

черния шоколад.

Тържеството било организирано от 70-годиш-

ния син на г-н Файлър в родния им град Кумбран 

в Южен Уелс. Щом на партито прозвучали първи-

те звуци от музиката, столетникът станал да тан-

цува, нищо че в едната си ръка държал бастун.

„Родих се след Първата световна война и пре-

живях Великата депресия, спомня си юбилярът. 

Имам четири деца, десет внуци и 14 правнуци!”

След смъртта на съпругата му Файлър живее 

сам и въпреки напредналата си възраст, сам се 

справя с домакинската работа. Да се поддържа 

във форма му помагат дългите разходки, а всяка 

вечер изпива по чаша уиски с късче черен шоко-

лад.

Обявиха топ имената 
за кучета за 2020 г.

Британец станал столетник 
с помощта на уискито
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А
ктрисата Роуз Макгауън е 
завела дело срещу Харви 
Уайнстийн и негови бивши 
адвокати, твърдейки, че 

преди да обвини изпадналия в не-
милост продуцент в изнасилване, 
са се опитали да я накарат да мълчи 
и да я дискредитират.

Сред ответниците по делото, за-
ведено в съд в Лос Анджелис, освен 
Уайнстийн, са и бившите му адвока-
ти Дейвид Бойс и Лиса Блум, както и 
други лица.

В направено от адвокатите на 
Роуз Макгауън изявление се посоч-
ва, че ответниците са използвали 
незаконни тактики в кампания, це-
ляща да накара клиентката им да 
мълчи, да я очернят и да провалят 
кариерата й.

В отговор на молбите за комен-
тар, адвокат на Лиса Блум казва, че 
твърденията на актрисата са без-

почвени. Роуз Макгауън беше една 
от първите и най-яростни обвини-
телки на Харви Уайнстийн.

Ф
утболистът и риалити 
звезда Благой Георгиев, 
който отскоро има чет-
върто дете, прави всичко 

по силите си, за да бъде добър баща. 
Той разходи бебето, което е плод на 
любовта му с плеймейтката Златка 
Райкова, заедно с Йоана и Давид - 
порасналите му деца от връзката му 
с гимнастичката Христина Витанова.

Благой Георгиев има и още едно 
дете. Това е малкият Елай, чиято 
майка е бившата съпруга на футбо-
листа, татарката Есмер Омерова.

Тя според българските таблоиди 
вече е сгодена за друг, боксьор, кой-
то дори искал да осинови Елай.

Дали новото семейство на Бла-
гой ще бъде разделено, или просто 
ще се премести, предстои да видим, 

тъй като по информация на спорт-
ните медии в България той е пред 

завръщане в руския елит, и по-точно 
в отбора на Оренбург.

Актрисата Роуз Макгауън заведе 
дело срещу Харви Уайнстийн

Благой Георгиев разходи 
три от децата си в София

П
уерториканският певец 
Рики Мартин ще води 
предстоящата церемония 
за наградите „Грами” за ла-

тиномузика.
Мартин лично е оповестил в Ту-

итър, че ще бъде домакин на съби-
тието. Като водещи към него ще се 
присъединят Розалин Санчес и Пас 
Вега.

Рики Мартин е сред присъства-
лите на първата церемония за от-
личията през 2000 година. Певецът 
е носител на три награди „Грами” за 
латиномузика. През 2006 г. е обявен 
за Личност на годината от Звукоза-
писната академия за латиномузика.

Наградите „Грами” за латиномузи-
ка ще бъдат раздадени за 20-и път 
на 14 ноември в Лас Вегас. С най-
много номинации за отличията - 
осем на брой, е испанецът Алехан-
дро Санс.

Рики Мартин ще води 
„Грами“ за латиномузика

Учени научиха плъхове да карат мини авто-
мобили, като в замяна им даваха зърнени 
храни. Според авторите на изследването, 

получените резултати разкриват, че шофирането 
намалява стреса у животните.

Мини возилата представлявали кабинки, в кои-
то три лоста от жици съответстват на три посоки 
- надясно, наляво и направо. Когато гризачът до-
косвал един от лостовете, колата тръгвала в из-
браната посока.

Седемнадесет плъха месеци наред били трени-
рани да шофират в нещо като арена от плексиглас 
с размери 150 на 60 сантиметра. Учените с удо-
влетворение констатирали, че гризачите могат да 
се научат да шофират.

Било установено, че плъховете, които са израс-
ли в близка до естествената си среда, шофират 
по-добре от побратимите си, които са израсли в 
клетки.

Известният автор на хорър романи Стивън 
Кинг ще превърне къщата си в музей.

Прословутият червен дом с две кули и 
с черна ограда, украсена с прилепи и дракони, е 
вдъхновил не едно произведение на Кинг, в това 
число и култовия роман „То”. Къщата е като магнит 
за поклонници на майстора на литературния хо-
рър и любители на фантастиката.

Стивън Кинг и съпругата му Табита Кинг са по-
лучили одобрение от общинския съвет на Бангор, 
щата Мейн, да използват дома си с нестопанска 
цел. Предвижда се архивът на 72-годишния писа-
тел, който понастоящем се съхранява в универси-
тета на Мейн, да се върне в дома му.

Съседната къща за гости, която семейството 
придоби през 2004 г., ще служи като резиденция, 
където други писатели ще могат да работят в спо-
койна обстановка.

Плъхове се научиха да 
карат мини автомобили

Стивън Кинг ще превърне 
дома си в музей
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ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ

С
лед повече от седем десети-

летия съветско господство 

столицата на Украйна беза-

пелационно се превръща в 

един от най-ярките градове в 

Европа. Въпреки че голяма част от лице-

то на страната носи белезите на война-

та, а напрежението по границите й още 

не е затихнало, Киев остава космополи-

тен град със силна култура, незаличим 

дух и надежда.

Може би никоя друга столица, ос-

вен Хавана, не е разкъсвана така между 

своето минало и бъдеще. И ако Хавана 

дави мъката си в слънчева светлина и 

песни, то в Киев я притискат с чаша вод-

ка, или хорилка, както е известна тук. С 

процъфтяваща сцена за съвременно из-

куство, ново поколение готвачи, които 

предприемат новаторски подходи към 

украинската кухня, и нощен живот до 

зори, Киев се превръща в магнит за ру-

ските и европейските туристи. Но ресто-

рантите и клубовете са само най-новите 

културни атрибути на един град, който 

притежава много повече със своите му-

зеи, църкви и история. Зелените и злат-

ните куполи на „Света София“ домини-

рат над хоризонта на Киев. Датиращата 

от 11 век църква е построена, за да кон-

курира едноименната в Константино-

пол. Със своите катакомби и икони ма-

настирът Киевско-Печорска лавра е

част от световното 
наследство

в списъка на ЮНЕСКО.

Арт център Пинчук е център за съвре-

менно изкуство от световна класа. Съз-

даден е от украинския стоманен мили-

ардер Виктор Пинчук, а колекцията му 

от творби на украински и международ-

ни артисти е поразителна.

Украинците са италианците на Източ-

на Европа, когато става дума за добрата 

храна и страстта към националната кух-

ня. Най-големият централен пазар „Бе-

сарабски ринок“ е източник на продукти 

за някои от най-вкусните киевски ястия. 

Пазарът е построен през 1912 г., прили-

ча на викторианска гара и изобилства с 

щандове, препълнени с местни сирена, 

риби, хайвери, различни видове кисели 

краставички и колбаси. Възможността 

да се опознае местната кухня тук е без-

ценна. Има няколко ястия, които са по-

ставили Украйна на световната гастро-

номическа карта, и те не трябва да бъдат 

пропускани. Боршът е традиционна, по-

зната по целия свят супа от червено 

цвекло и бита сметана, но в зависимост 

от региона могат да бъдат добавени 

зеле, картофи или колбаси. Вареники е 

друго задължително ястие. Това са нещо 

като кнедли с разнообразен пълнеж от 

зеле или череши, например.

Пилето по киевски, въпреки че е с 

френски произход, задължително тряб-

ва да бъде опитано именно тук. Деруни 

е друго много популярно ястие в Украй-

на, разкрива EVA. Обикновено тези тън-

ки картофени палачинки се поднасят 

само със заквасена сметана, но могат да 

бъдат напълнени с гъби или месо, което 

ги прави още по-вкусни.

Изключително интересно и достойно 

за адмирации е

любопитството и 
гостоприемството

с което украинците се отнасят към раз-

личните световни кухни. Неслучайно 

Киев е мястото с най-добрите азиатски 

ресторанти, в които съм бил, и колко-

то и да е странно, именно те определят 

тренда в града.

„Бао“ е модерен ресторант, който се 

фокусира върху съвременната китай-

ска кухня. Основан е от предприема-

ча и телевизионен водещ Ектор Химе-

нес-Браво и е вдъхновен от азиатските 

традиции, като предлага разнообразни 

видове Дим сум, ястия от юфка и много 

добра патица по пекински, приготвена 

в откритата кухня. Екзотичните атлан-

тически лангустини в сладко-пикантен 

сос също се приготвят с любов от глав-

ния готвач Роберт Ламба.

„Нам“ е новото заведение за хранене 

на същия собственик. Модерният виет-

намски ресторант търси автентични ре-

цепти и ги надгражда, създавайки едно 

гурме преживяване от нов вид. „Йод ди-

зайн лаб“ усъвършенства интериора на 

ресторанта, който е мозайка от влия-

ния, и превръща преживяването тук в 

комплекс от емоции за всички сетива.

„Вино е Кучина“ е италиански ресто-

рант, посветен на хубавата храна и из-

исканото прекарване на времето. С ог-

ромната си енотека, приютила над 1000 

вина, със стаята за съхранение на сире-

на и своите три етажа ресторантът дава 

заявка за един от най-добрите в града. 

Тук акцентът е върху домашните итали-

ански ястия, традиционните антипасти 

и ръчно приготвените макаронени из-

делия. Прочута не само сред киевчани 

е фокачата с печени смокини.

„Канапа“ представя модерна интер-

претация на украинската кухня, като 

дава възможност да се усети кулинар-

ната идентичност на тази нация. Меню-

то се допълва от редки украински вина, 

а декорът на заведението, намиращо се 

в сграда от 19 век, включва богато тапи-

цирани столове и

старинни дървени 
повърхности

което прави усещането ексклузивно и 

леко царствено.

„Кетч“ е новият рибен ресторант в 

сърцето на Киев. Той е част от портфо-

лиото на група, притежаваща още ня-

колко добри ресторанта в града. Тук 

селекцията на морски продукти е впе-

чатляваща. Осем вида лобстери и над 

150 вида шампанско са само част от из-

бора.

Добрите ресторанти, красивите ук-

раински жени и широко скроената сла-

вянска душа са достатъчни предпос-

тавки да поставите Киев в списъка на 

своите следващи дестинации, а това, че 

там ще ви хареса, ви го обещавам.

Киев - борш 
и шампанско
�  Столицата на Украйна 

безапелационно се превръща 
в един от най-ярките 
градове в Европа

Снимкa: pixabay

Снимкa: pixabay

Хотел Hyatt 

Снимкa: momondo.ie
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БЪЛГАРИЯ

С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
СОФИЯ
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