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Смъртта на СДС и дясното като цяло 
беше потвърдена, когато София падна. 
След оставката на Стефан Софиянски като 
столичен кмет на стола му седна бившият 
главен секретар на МВР Бойко Борисов. 
После той създаде ГЕРБ и от тогава се оп-
итва да ни убеди, че неговата партия е по-
скоро център-дясно, нещо като наслед-
ник на синята идея. Балотажът в неделя, 
ако не показва клинична смърт, то със си-
гурност дава знак за скорошен финален 
край, ако не се вземат нужните мерки.

Йорданка Фандъкова спечели трети 
мандат с едни 20 хиляди гласа преднина 
пред Мая Манолова. Общо взето, в рам-
ките на купения вот. 

Бившият омбудсман и кандидат за кмет 
на София се появи в студиото на първо-
то предаване в новата телевизия на Сла-
ви Трифонов с „една камара протоколи“ 
и обяви, че всички те били „една лъжа“. 
Според нея всичко било „подменено и 
безобразие“. В ефир Манолова показа не-
действителни бюлетини и за пореден път 
изтъкна, че ГЕРБ са купували гласове не 
само в ромските махали, но и в много дру-
ги секции в столицата.

Проверка на радио “Свободна Европа” 
пък показа, че в ромските секции в София 
гласуването е в съотношение 5 към 1 в 
полза на г-жа Фандъкова и ГЕРБ (избори-
те обобщаваме на страници 10-11).

Психологически за Бойко Борисов и 
партията му победата беше жизненоваж-
на. Но тя е символична и съмнителна. И то 
при кандидатура от вида на Мая Маноло-
ва – политик с толкова много багаж - сес-
тра Галева, Костинбродската афера и още. 
Представете си, че беше някое свежо и 
харизматично лице, което хората наисти-
на харесват – нещо като Борис Бонев от 
“Спаси София”, но с по-мащабна и обеди-
нена подкрепа. 

Изборният резултат на Манолова мно-
го трябва да плаши Борисов – след София 
пада и страната. Защото тя даде знак за 
нов политически проект. Слави Трифонов 
също вече подаде документи за регистра-
ция на партията си. 

Консумацията на власт изморява във 

всяка държава. В България корумпирано-
то й упражняване странно не води до ни-
какви съществени последици – три пъти 
избираме за премиер един и същи чо-
век и се чудим, че резултатът е все един 
и същи. Може би вярата ни, че “всички са 
маскари”, ни пречи да направим по-добър 
избор, не знам. 

Но ако Борисов иска  да си подсигури 
още един мандат (пък дори и в коалиция), 
ще трябва да поработи много – с отстра-
няване на корумпирани лица от управле-
нието, най-накрая някакви присъди за 
хора от високите етажи на властта и огра-
ничаване на модела “Пеевски” – симби-
озата между държава и мафия, подкре-
пяна от останките на бившата Държавна 
сигурност. Ще трябват реални и решител-
ни стъпки. От това зависи политическото 
оцеляване на бившия пожарникар и ох-
ранител в сегашния му пост на партиен 
лидер и висш управник. 

Но това няма да стане само с така бле-
нуваното и изглежда скоро предстоящо 
посещение на Борисов в Овалния каби-
нет. Тръмп и българският премиер тряб-
ва да се срещнат на 25 ноември в Белия 
дом, похвали си самият Борисов по bTV, 
но после никой от екипа му не даде пове-
че информация за срещата. Такава обаче 
ще има и тя се договаря отчасти като бла-
годарност, че купихме F-16, и отчасти като 
сигнал, че Вашингтон може да подкрепи 
Иван Гешев за главен прокурор въпреки 
обвързаностите му, само ако свърши оп-
ределени неща в борбата с корупцията. 
Първата крачка по тази тема беше напра-
вена преди няколко седмици със скриш-
но посещение на сегашния главен про-
курор Сотир Цацаров във Вашингтон. 
Борисов ще получи още едно потупване 
по рамото от САЩ, още една снимка с ли-
дера на свободния свят за Facebook, но 
дали ще си направи изводите и дали ще 
има волята да ги изпълни. Предстои да 
разберем.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

След София пада 
цялата страна
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О
чаква се до дни братя До-
мусчиеви да бъдат дадени 
на съд за неплатена гло-
ба от над 52 млн. лв. зара-
ди неспазени ангажимен-

ти при приватизацията на Параходство 
„Български морски флот” (БМФ). Става 
дума за запазване на тонажа на кораби-
те, за численост на персонала и за пови-
шаване на заплатите им до края на 2018 
г., когато изтича десетгодишният кон-
трол върху изпълнението на условията 
по сделката.

Дружеството „Кей Джи Маритайм Ши-
пинг”, притежавано от „Адванс Пропър-
тис” на Домусчиеви, което държи 70 на 
сто от БМФ, е било глобено заради тези 
нарушения с над 52 млн. лв. през септем-
ври 2019 г. от Агенцията за публичните 
предприятия и контрол (АППК), в каква-
то се преобразува през октомври Аген-
цията за приватизация. Санкцията за 52 
252 446 лв. обаче не е била платена в за-
коново установения срок и поради тази 
причина ведомството предвижда да за-
веде до дни иск срещу „Кей Джи Мари-
тайм Шипинг” пред Арбитражния съд на 
Българската търговско-промишлена па-

лата, съобщиха от АППК пред Mediapool.
Точно тази санкция

се опитаха да избегнат 
през 2016 г. Домусчиеви

когато поискаха от Арбитражния съд на 
БТПП да се произнесе по спора им с при-
ватизационната агенция за промяна на 

приватизационния договор. Решение-
то бе в полза на собственика на БМФ, но 
създаваше предпоставки за неизпълне-
ние и на редица други приватизационни 
договори, сред които и този за раздър-
жавяването на „Булгартабак”, чиито ци-
гарени фабрики на практика вече не ра-
ботят, макар да не е минал 10-годишният 

задължителен период на работа.
След скандал в управляващата коали-

ция и намесата на бившия вицепреми-
ер Валери Симеонов, решението в пол-
за на БМФ, което по тогавашни оценки 
щеше да им спести над 58 млн. лв. гло-
ба, бе обжалвано пред Върховния каса-
ционен съд. Той върна делото в БТПП за 
ново разглеждане и арбитражът прекра-
ти производството си по казуса, защото 
изведнъж откри, че няма компетентност 
да го разглежда.

Срокът на 10-годишния период на 
следприватизационен контрол на дого-
вора за приватизация на 70% от капита-
ла на БМФ с „Кей Джи Маритайм Шипинг” 
изтече в края на 2018 г. Според контра-
кта, до 30 юни 2019 г. купувачът трябва-
ше да отчете изпълнението на поетите 
ангажименти. Той обаче не е направил 
това и му е наложена глоба от 11 хил. 
евро, която е платена, обясниха от АППК.

По неофициална информация обаче 
компанията на братя Домусчиеви вече 
е завела иск срещу АППК пред Българ-
ската търговско-промишлена палата по 
казуса с БМФ. Какво е естеството му и за 
каква сума, към момента не е ясно.

�Очаква се Агенцията за публичните предприятия да заведе иск срещу дружеството им

Братя Домусчиеви на съд 
за 52 млн. лв. заради БМФ
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Л
идерът на Гражданско сдру-
жение БОЕЦ Георги Георги-
ев, който трябва да стане бъ-
бречен донор на жена си във 
Франция, получи забрана да 

излиза от страната 6 дни преди датата за 
пътуването. Съпругата му Мариела е в 
терминален стадий на бъбречна недос-
татъчност от близо три години. В Бълга-
рия на два пъти й е отказана трансплан-
тация и семейството се е принудило да 
потърси лечение в чужбина, разказва 
Георгиев.

На 11 ноември е планирано двамата 
да отпътуват и бъдат приети в специа-
лизирана болница в Гренобъл, която е 
дала надежди за успешна транспланта-
ция. Плановете им обаче бяха осуетени 
със заповедта, която бе препотвърдена 
на 5 ноември.  За нея сигнализира сами-
ят Георгиев в социалните мрежи, а пос-
тът му бе споделен от стотици. Няколко 
часа по-късно прокуратурата промени 
решението си и му позволи да пътува.

За последния месец това е втора изда-
дена забрана на Георгиев за напускане 

на страната. Първата е обжалвана от не-
говия адвокат Николай Хаджигенов. От-
говор на обжалването няма, но вместо 
това

прокуратурата е заличила 
адвоката му

без да уведоми обвиняемия. Сега обви-
няемият няма и доверен адвокат, но има 
нова „изрична” забрана за напускане на 
страната, по израза на Георгиев.

Георги Георгиев е един от най-упо-
ритите и безкомпромисни критици на 
статуквото в съдебната власт. Той е не-
изменен участник във всеки протест с 
настояване за съдебна реформа и ини-
циира издигането на кандидатурата на 
следователя Бойко Атанасов за главен 
прокурор като гражданска алтернатива 
на прокурор Иван Гешев.

В началото на юни т.г. домът на Геор-
ги Георгиев бе обкръжен от репортери 

на свързваната с Пеевски телевизия Ка-
нал 3, които останаха там в продълже-
ние на три дни. Между Георгиев и ня-
кои от репортерите е имало физическо 
съприкосновение. През юли прокурату-
рата повдигна обвинение на лидера на 
БОЕЦ за причиняване на леки телесни 
повреди по хулигански подбуди на два-
ма души от екипа на телевизията.

Забраната за напускане на страната е 
издадена по това дело за хулиганство, за 
което, ако бъде осъден, Георгиев дори 
няма да лежи в затвора.

Пред Mediapool Георгиев разказа, че 
властите са го подложили на изключите-
лен тормоз заради неговата гражданска 
активност и само през тази година са му 
изпратили 59 призовки, за да се явява 
по най-различни поводи пред властите.

„В момента, в който клиниката (в Гре-
нобъл) даде своето съгласие, знаех, че 
мафията ще направи всичко възможно 

да осуети нашето пътуване и за пореден 
път да се опитат да убият съпругата ми, 
защото не ни остава много”, казва още 
Георги Георгиев.

�Прокуратурата първо му отказа, но след реакции 
в социалните мрежи промени заповедта си

Забраниха на лидера на 
БОЕЦ да напуска страната 
преди трансплантация
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П
редседателят на сдружение 
„Русофили“ Николай Мали-
нов, който преди месец бе 
арестуван по обвинение, че 
шпионира в полза на Мос-

ква, бе награден от руския президент 
Владимир Путин с орден „Дружба“. Отли-
чието бе връчено за „особени заслуги за 
укрепването на мира, дружбата, сътруд-
ничеството и взаимното разбирател-
ство между народите“.

Няколко часа по-късно говорителят 
на Кремъл Дмитрий Песков предупреди 
в коментар на награждаването, че ако 
отличието стане повод за

преследване на Малинов 
в България

това би имало пагубни последици.
„Ние смятаме, че подобен жест на 

признание към заслугите на Малинов 
за единството на руския свят и за раз-
витието на дружбата и сътрудничество-
то между нашите два народа по никакъв 
начин не може и не трябва да бъде при-
чина за някакво преследване“, каза той.

В България Николай Малинов е обви-

няем по член 105, ал. 1 от Наказателния 
кодекс, който предвижда затвор до 15 
години за всеки, който се постави в ус-
луга на чужда държава или на чужда ор-
ганизация, за да й служи като шпионин. 
Заради това обвинение Малинов има 
наложена парична гаранция от 50 хиля-
ди лева и забрана да напуска страната.

„Това (евентуално преследване – б.р.) 
би било нелогично и би имало много па-
губни последствия... 
Ние разчитаме, че 
такива хора като 
него ще имат въз-
можност и в бъдеще 
да работят за раз-
витието на старите 
и исторически при-
ятелски отношения 
между народите на 
нашите две страни“, 
коментира още гово-
рителят на Кремъл.

„Разчитаме, на-
против, хора като 
него (Малинов) да 
получат възможност 
да работят и зана-
пред в руслото на 
развитието на прия-
телските, отдавнашни, исторически от-
ношения между народите на двете ни 
страни”, обясни Песков.

Часове преди церемонията по наг-
раждаването в Кремъл главният про-
курор Сотир Цацаров предложи на Ин-
спектората към Висшия съдебен съвет 
да провери работата на съдията от спе-
цсъда Андон Миталов, дал на Малинов 
разрешение да пътува до Русия за наг-
раждаването.

Обвинението срещу лидера на сдру-
жение „Русофили” е, че е събирал дан-
ни за две руски организации – „Двуглав 
орел” и Руски институт за стратегически 
изследвания. И двете са

свързани с 
ген. Леонид Решетников

на когото ДАНС забрани да влиза в Бъл-
гария за десет години.

Цацаров е разбрал за съдебното ре-
шение от сигнал на наблюдаващия де-
лото прокурор Мария Макрелова, ста-
ва ясно от писмото му до Инспектората. 
На 21 октомври адвокатите на Малинов 

Димитър Вълчев и Лъчезар Таков са по-
дали искане забраната му за пътуване в 
чужбина да бъде отменена. Дотогава той 
бе на свобода срещу 50 хил. лв. гаранция 
и без възможност да напуска страната.

В искането на двамата адвокати е 
било посочено, че Малинов иска да пъ-
тува до Русия между 1 и 5 ноември. По-
водът – мероприятия, организирани от 
фонд „Руский мир” и Международния 
славянски съюз, на които ще му бъде 
връчена правителствена награда. Сед-
мица по-късно съдия Миталов разреша-
ва на Малинов да напусне страната за 
посочения период.

Кремъл награди Малинов и 
предупреди София: Не го закачайте
�Обвиненият за шпионаж в полза на Москва лидер на „Русофили“ получи орден от Путин

Дмитрий Песков
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Б
ългарски вандал възмути Ис-
пания и подлуди органите на 
реда с неспиращи заплахи и 
хулигански прояви. Мъжът е 
бил изгонен от страната през 

2014 г., но се е върнал и продължил с 
тормоза си над местните жители в раз-
лични градове.

„Любослав Т. навърши 31 години на 
29 юли. Няма известен адрес, нито мо-
билен телефон. От България е, но в ис-
панското му досие вече са се натрупа-
ли 16 случая на проблем с полицията”, 
пише в. „Ел дия де Ваядолид”. От средата 
на октомври досега 19 дни от живота му 
са преминали при „абсолютна липса на 
контрол”, отбелязва изданието.

Откакто се връща в Испания, успява 
за няколко месеца да си навлече про-
блеми пет пъти - един в Касерес (Естре-
мадура) на 15 юли и още четири, само за 
три седмици, във Ваядолид. Последните 
две са само за дванайсет часа.

За 19-те дни преминава през участъ-
ци и психиатрия и дори „вижда как на 
негово име се образува процедура с ис-
кане за изгонването му,” пише вестникът. 
Всички негови деяния, от вандализъм 
до сексуално посегателство, неизмен-
но завършват по един и същи начин: той 
е освобождаван заради лекия характер 
на престъпленията, които извършва.

Последното му задържане е от края 
на октомври - два часа след като е осво-
боден, след като

заплашва полицай 
да му „разцепи главата”

Деветнайсет дни по-рано опипва не-
пълнолетно момиче в дискотека и е за-
държан. Пуснат е на свобода от съдия, 
но полицията решава да задейства про-
цедура за изгонването му, която може да 
продължи шест месеца. Междувремен-

но делото, образувано заради деянието 
му, може да му донесе от 2 до 6 години 
затвор.

На 25 октомври идва и денят на „сла-
вата му” с видеоклип, разпространяван 
с платформата „Уотсап”, с ударите му по 
будка на ONCE (организация на незря-
щите, която има различни бизнес дей-
ности и стои зад известна в цялата стра-
на лотария) и магазини на централния 
площад „Пласа де Еспаня” във Ваядолид. 
Затова в новината за последното му за-
държане е представен като „агресора от 
„Пласа де Еспаня”.”

Задържан и отново пуснат след проя-
вата на вандализъм, той е подложен на 

психиатрична експертиза и остава пет 
дни в клиника. Часове след излизането 
агресивно се обръща към младежи, за 
да иска от тях цигара, и заплашва един 
от тях, че ако не я даде, „ще (му) разцепи 
главата, на (него) и на кучето”. Когато по-
лицията го пресреща на „Пласа де Еспа-
ня”, той обяснява, че само искал една ци-
гара. Спи в ареста и отново е освободен; 
два часа по-късно обаче влиза в кон-
фликт със служители на реда, заплашва 
ги и е задържан.

Във Ваядолид живеят хиляди българи 
(а в цяла Испания - стотици хиляди), но 
сред тях няма известни случаи като не-
говия.

Българин бе убит с четири кур-
шума и хвърлен в крайпът-
на канавка близо до испан-

ския град Марбея. Тялото му е било 
открито на 28 октомври. Кой е за-
стреляният и каква е причината за 
смъртта му, засега не е обявено 
официално.

Пoчти вeднaгa cлeд убийcтвoтo 
пoлициятa излезе c вeрcия, чe ce 
кacae зa рaзчиcтвaнe нa cмeтки. 
Прeдпoлaгa ce, чe бългaринът e бил 
привикaн нa лoбнoтo cи мяcтo пoд 
прeдлoг, чe трябвa дa ce cрeщнe c 
някoгo, и тaм e бил ликвидирaн.

Cмятa ce, чe мъжът e бил зaмeceн 
в нaркoтрaфик. Cлучaят ce рaзcлeд-
вa oт Oтдeлa зa бoрбa c нaркoтици-
тe и oргaнизирaнaтa прecтъпнocт в 
Кocтa дeл Coл.

Cпoрeд иcпaнcки мeдии cтaвa въ-
прoc зa 43-гoдишeн бългaрин, кoйтo 
oт 3 мeceцa живee в Иcпaния зaeд-
нo cъc cъпругaтa cи. Прeди тoвa 
двaмaтa ca живeли в Южнa Aфрикa.

Мecтни мeдии cъoбщaвaт oщe, 
чe мъжът e излязъл нa вeчeря и нe 
ce e прибрaл. Тoгaвa cигнaл зa из-
чeзвaнeтo му в пoлициятa пoдaвa 
нeгoвaтa cъпругa.

Застреляха и хвърлиха в канавка 
българин край Марбея

Българин, македонец и швей-
царец са били арестувани от 
властите в Сицилия за кражба 

на луксозен автомобил, за незакон-
но носене на огнестрелно оръжие и 
притежание на подправени ключове 
за кола, съобщава „La Sicilia“. И трима-
та арестувани живеят в Швейцария.

Задържаният българин е на 52 го-
дини и се казва Валентин Цветанов 
Викьов. Заедно с останалите бандити 
са били заловени от карабинерите на 
мястото на престъплението.

Тримата били спипани след сигнал, 
че е откраднат нов „Мерцедес“, който 
местен жител взел на лизинг, но не 
успял да изплаща и обявил, че ще го 
върне на компанията.

Властите започнали веднага из-
дирването на крадците и успели да 
ги спрат на улица в селището. Три-
мата обяснили, че били натоварени 
от компанията за лизинг с поръчка-
та да приберат колата. При обиска у 
тях били открили пистолет с пет па-
трона, три ножа, 4 бухалки, шперц и 
две съоръжения за отваряне на авто-
мобилни врати. Освен този комплект 
инструменти крадците разполагали 
и с две големи кучета.

Арестуваха 
българин за 
кражба на кола 
в Сицилия

Удря и плаши! 
Любослав от България 
подлуди Испания

�Мъжът бил изгонен от страната, 
но се върнал и продължил с тормоза
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Губеща победа: Отстъпление 
на ГЕРБ в местната власт

ЕКИП НА BG VOICE 

Г
ЕРБ спечели местните избори 
с най-много излъчени кметове, 
но резултатите показват видимо 
отстъпление на управляващата 
партия в местната власт. Според 

официалните данни на Централната из-
бирателна комисия при въведени 100% 
от изборните протоколи партията на 
Бойко Борисов печели в 15 областни гра-
да със свои кандидати и в два с подкре-
пени от тях кметове (Кюстендил и Монта-
на). Бройката е значително по-малка от 
тази преди четири години, когато ГЕРБ 
спечели в 21 областни града с изцяло 
свои номинации.

БСП, която на предишните местни из-
бори нямаше нито един кмет на областен 
център, направи своя пробив в четири 
областни града – Русе, Перник, Разград 
и Благоевград. Кметовете на бившия „Ре-
форматорски блок” - Георг Спартански 
(подкрепен сега от „Демократична Бълга-
рия”) в Плевен, и Йордан Йорданов (ДБГ) 
в Добрич - отвоюваха по още един ман-
дат. Независими местни кандидати пък 
спечелиха срещу управляващите в Ям-
бол и Видин, докато Кърджали остана 
владение на ДПС още след първия тур.

Драматичен резултат 
за ГЕРБ и в София

Кандидатът на управляващите Йор-
данка Фандъкова спечели четвърти ман-
дат, но с по-малко от 4% преднина след 
трудна битка и тежка кампания. Данните 
от гласуването показват, че ГЕРБ на прак-
тика са изгубили половината от столица-
та. Там управляващите вече не могат да 
разчитат на пълното мнозинство в об-
щинския съвет, както и на много от ра-
йонните си кметове. През 2015 г. канди-
дати на ГЕРБ спечелиха в общо 19 района 

на София, в много от които победата е 
буквално на косъм. 11 от общо 24 района 
в София вече не са под контрола на ГЕРБ.

Освен с пропукването на управлява-
щите, тези местни избори ще се запомнят 
и със засилващите се съмнения за мани-
пулация. Обвинения в купен и контроли-
ран вот от различни страни и искания за 
повторно преброяване на бюлетините в 
няколко големи града заваляха веднага 
след края на изборния ден в неделя.

В София загубилата изборите Мая Ма-
нолова обяви, че ще иска повторно пре-
брояване на бюлетините и дори ще внесе 
искане за касиране на изборите.

„Най-вероятно ще искаме повторно 
преброяване на бюлетините и

евентуално касиране 
на кметските избори

в Шумен и Ловеч. Партията ще подкрепи 
и инициативния комитет на Мая Мано-

лова при евентуално искане за касира-
не на изборите в София”, каза и лидерът 
на БСП Корнелия Нинова. В Шумен Вен-
цислав Венков от БСП губи от опонента 
си от ГЕРБ Любомир Христов с едва 77 
гласа при 400 невалидни бюлетини, а в 
Ловеч разликата между спечелилата нов 
мандат Корнелия Маринова и кандидата 
на БСП Радина Банкова е 347 гласа.

Съмнения за честността на изборите и 
обвинения в изборни манипулации дой-
доха и откъм ДПС.

Лидерът на партията Мустафа Карада-
йъ обяви, че държавният апарат - лес-
ничеи, социални работници, директори 
на училища, полицаи - е бил превърнат 
в машина за печелене на избори чрез 
натиск и репресии, в т.ч. и към бизнеса. 
Движението, чиито представители про-
дължават да печелят в ромските махали, 
а преди време се прочу с раздаването на 
дърва за огрев срещу правилната бюле-
тина, обяви, че демокрацията е в опас-
ност и се зарече да я пази.

�Съмнения в честността на вота и искания за ново 
броене на бюлетините след балотажите
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Г
ЕРБ е любимата партия на роми-
те в София, а обичта на гласопо-
давателите в ромските квартали 
в столицата се измерва с впе-
чатляващо съотношение на под-

крепа. Проучване на „Свободна Европа“ 
показа, че гласовете за кандидата на уп-
равляващите Йорданка Фандъкова са 5 
пъти повече в ромските махали в срав-
нение с тези за опонентката й Мая Мано-
лова. Картина, съвсем различна от тази в 
другите секции в столицата.

Фандъкова спечели втория тур на из-
борите в труден балотаж с едва 20 366 
гласа пред Манолова и е на прага на чет-
въртия си мандат начело на София. Поне 
7000 от тези гласове идват от ромските 
махали, показва проучването на българ-
ската секция на „Свободна Европа“.

След първия тур на изборите щабът 
на Манолова обвини ГЕРБ в купуване на 
ромски вот в столицата. Отговорът на уп-
равляващите дойде от лидера на парти-
ята и премиер Бойко Борисов, който в 
петък обвини Манолова, че прави „пре-
дизборна уйдурма”. Според него от щаба 
на бившия омбудсман са карали група 
роми да кажат, че ще гласуват под строй 
за Фандъкова. Манолова се закани да 
съди премиера за тези думи.

Подробната разбивка на данните за Со-
фия показва, че в секциите на кв. „Христо 
Ботев” и „Факултета”

ГЕРБ е безапелационен 
победител

В други секции, например в „Лозенец”, 
„Триадица” или „Младост”, разликата 
между двете е между 10 и 40 гласа.

Населеният с роми квартал „Хрис-
то Ботев” е сред рекордьорите по изби-
рателна активност в неделя. На първия 
тур избирателите там масово подкре-
пиха общинската листа на ДПС за столи-
цата, а подадените гласове в секциите 
за тях варираха между 408 и 218. Общо 
в осемте секции тогава за съветници на 
ДПС имаше 1751 гласа, или 65%. Във вся-
ка една от секциите Движението бе пър-
ва политическа сила, и то с голяма пред-
нина. Листата на ГЕРБ бе на второ място с 

шест пъти по-малко подкрепа - 306 гласа 
в квартала.

На първия тур Фандъкова получи 1993 

гласа от „Христо Ботев” от общо 2690 гла-
сували. Манолова имаше 239 гласа.

Разликата на втория тур е значителна. 

За Фандъкова гласуват 3147 души, а за 
Манолова 563. В някои секции броят на 
гласовете за листата на ДПС от първия 
тур съвпада с броя на гласовете, които 
Фандъкова добавя на втория тур.

Сходно е положението в „ромските” 
секции в район „Красна поляна”, където е 
квартал „Факултета”. Там в една от секци-
ите Фандъкова има 161 гласа, а Маноло-
ва 12. В съседна - Мая Манолова получа-
ва 21 гласа, а Йорданка Фандъкова 187. И 
така още и още - само от четири секции 
в „Красна поляна” Фандъкова получава 
2751 гласа, а Манолова – 513.

Отклонения се наблюдават и в столич-
ния квартал „Филиповци” в район „Лю-
лин”. Крайният резултат - в част от „ром-
ските” секции в София общият брой на 
валидните бюлетини за Фандъкова е точ-
но 6985, а за Манолова 1404. Кандидатка-
та на ГЕРБ печели в съотношение пет към 
едно.

ГЕРБ – 5 пъти по-любима 
на ромите в София
�Ромските гласове за Йорданка Фандъкова и Мая Манолова – 5:1

Снимкa: Будна ера

Снимкa: OFFnews
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Екипът на Слави Трифонов 
внесе документи за партия

Екипът на Слави Трифонов внесе 
документи за регистрация на пар-
тията „Няма такава държава”. До-

кументите с 3700 подписа в Софийския 
градски съд (СГС) занесе сценаристът 
Тошко Йорданов. В кой спектър на по-
литическото пространство ще застане 
партията на Трифонов, не стана ясно. На 
този етап няма и категоричен отговор 
ще търсят ли общи политики с Мая Манолова, която бе първият гост на телеви-
зията на Слави часове след загубата си в София.

Отказаха на млад онкоболен 
медик да е лекар

Отказаха на млад онкоболен лекар 
да стане асистент в Медицинския 
университет в София. За случая 

разказа самият той в социалните мрежи. 
Завършилият медицина Радислав Наков 
в момента се лекува от клетъчен лим-
фом. По думите му обаче не е одобрен 
в конкурс за асистенти на Катедрата по 
гастроентерология именно с мотив, че в 

момента е пациент, а не лекар. Изпитът, който по регламент е анонимен, е прове-
ден на 31 октомври. Онкоболният мъж се явил на писменото препитване, но не 
бил допуснат до следващия етап.

Момиче е в кома, след като 
кола го помете на спирка
14-годишно момиче се бори за 

живота си, след като бе поме-
тено на автобусна спирка от 

автомобил във Варна. Детето е в кома и 
на апаратно дишане. Младият мъж, кой-
то също е в реанимацията на болница 
„Света Анна”, е в съзнание. С тежки нара-
нявания е и още едно 14-годишно моми-
че. При инцидента пострада и 51-годиш-
на жена. Шофьорът на автомобила обясни, че се е връщал от нощна смяна и е 
заспал на волана.

Десетки кораби блокирани 
в Дунав край Свищов

Критично ниски нива достигнаха 
водите на река Дунав. Корабопла-
ването е затруднено. Десетки ко-

раби продължават да стоят блокирани 
край Свищов, където са най-големите 
плитчини. Въпреки това няма въведе-
на забрана за корабоплаването, заявиха 
от ”Морска администрация”. Има обаче 
ограничения за корабите и техните то-

вари, които трябва да преминават през плитките участъци. Това налага част от 
насипните товари - предимно дърва и въглища, да бъдат претоварвани на шле-
пове на пристанището в Свищов.

Мече се къпе редовно в 
басейн на хотел в Сопот
Мече се къпе редовно във външ-

ния басейн на хотел в Сопот. 
Това установиха служители, 

прегледали външните камери около 
водното съоръжение. Очаровани от жи-
вотното, което не правело други бели, 
работещите в хотела решили да му на-
правят изненада. При следващата му по-
ява в комплекса там ще го очакват 50 кг 
мед, 100 кг тиква и 100 кг овес. Идеята е мечката, която вече носи името Суими, 
да се нахрани добре, за да може да заспи зимен сън.

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

Protect your world
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Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990
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Call me today to discuss your options.
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П
олицията в Лас Вегас вече 
няма да съдейства на аген-
тите на имиграционната 
служба (ICE) за арестуване 
на имигранти, които нямат 

легален статут в САЩ. Досега органите 
на реда в града на греха имаха спора-
зумение с имиграционните, но то е от-
менено.

В последната съвместна акция на ICE 
и полицията на Лас Вегас от средата на 
октомври за нарушаване на имигра-
ционните закони на САЩ са били арес-
тувани 31 лица. От задържаните никой 
не е имал предишна заповед за задър-
жане от имиграционните (detainer). 26 
са имали предишни присъди за тежки 
престъпления, като сексуално посега-
телство, нападения с оръжия и нападе-
ние или множество присъди за дреб-
ни нарушения. Петима от задържаните 
са били депортирани от Съединените 
щати и върнати по родните им места. 
Сред групата от 31 души е имало задър-
жани от Мексико, Русия, Иран, Гватема-
ла, Салвадор и Хондурас.

Общо 79 полицейски управления в 
страната сътрудничат на имиграцион-
ните, което означава, че

полицаите докладват 
на имиграционните

всеки арестуван или спрян за рутинна 
проверка човек, който се окаже ими-
грант без легален статут. Това застра-
шава много от имигрантите от директ-
на депортация.

В последната година обаче се увели-
чи броят на градовете, в които полици-
ята спира да сътрудничи на агентите на 
ICE. Един от първите градове, който се 
опълчи на ICE, беше Филаделфия. Ад-
министрацията там не поднови дого-
вора с ICE, който изтече на 31 август 
миналата година. Така полицията прес-
тана да предоставя на имиграционните 
достъп до списъците с арестуваните в 
реално време. Според кмета на Фила-
делфия агенцията за имиграция злоу-
потребява с информацията, за да из-
вършва проверки срещу имигрантите, 

които са незаконно в страната, но спаз-
ват закона. Било потвърдено, че аген-
тите всеки ден проверявали полицей-
ската база данни (PARS), за да търсят 
имигранти, които сами са заявили, че 
не са родени тук. После те се насочвали 
към тях за евентуални депортационни 
процедури, без да знаят какъв е имиг-
рационният им статут. Информация за 
статута не е записана в полицейските 
масиви.

Рон Витиело, бивш директор на имиг-
рационните служби, каза, че ходът на 
полицията във Вегас не е в защита на 
жителите на града и че работата на 
имиграционните става много по-опас-

на, защото агентите трябва да издир-
ват имигрантите, за които се смята, че 
са в нарушение. От шерифството на 
града пък са обещали да търсят начи-
ни за продължаване на сътрудничест-
вото с ICE.

С прекратяването на договора с 
имиграционните Лас Вегас става град 
убежище. Други такива градове са Чи-
каго, Атланта, Сан Франциско, Ню Йорк, 
Лос Анджелис.

Още един град е на път 
да се присъедини

към тях, и то не къде да е, а в Аризона 
– щата, който забрани градовете убежи-

ща със закон. Градът е Тусон. Там пред-
стои гласуване на закон, който защита-
ва имигрантите. Например, в него има 
забрана за много институции да питат 
гражданите за имиграционния им ста-
тут. Не всички законодатели в Тусон 
обаче искат законът да бъде приет, така 
че развръзката предстои.

Администрациите на градовете, в 
които полицията отказва да помага на 
ICE, смятат, че когато няма споразуме-
ние с имиграционните, хората са по-
склонни да докладват всякакви прес-
тъпления, иначе си мълчат - от страх да 
не издадат на полицията някой, който 
няма документи.

Полицията в Лас Вегас 
няма да сътрудничи 
на имиграционните
�Градът на греха става град убежище

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com



А
дминистрацията на Тръмп 
прави всичко възможно пра-
вило, въведено преди 20 го-
дини, но неприлагано в ця-
лата му строгост, да бъде 

използвано срещу имигрантите със зе-
лени карти и тези, на които им предстои 
да вземат гражданство. Става дума за 
правилото public charge (хората на по-
мощи), в което изрично се упоменава, 
че имиграционните ще отказват зелена 
карта и гражданство на имигранти, взи-
мали държавни пари. Такива програми 
са ваучери за храна, жилищен наем и 
обяд в училищата, субсидии за образо-
вание и възстановяване при бедствия.

Към правилото за хората на помощи 
(public charge rule) на 23 май тази година 
президентът Тръмп издаде „Меморан-
дум за изпълнение на правните задъл-
жения на спонсорите на чужденци“. В 
него пък се казва, че спонсорите на кан-
дидати за зелени карти ще връщат пари 
на държавата, ако се установи, че иска-
щите зелена карта са взимали помощи. 
С меморандума се отправя и призив към 
правителството да създаде процедура 
за подаване на

граждански искове 
срещу спонсори

които ще трябва да възстановяват сред-
ства.

Мотивът на президентската админи-
страция - 58% от всички домакинства, 
издържани от имигранти, използват 
поне една програма за социално под-
помагане и с това натоварват държав-
ния бюджет. САЩ отпускат зелени карти 
на приблизително 1 милион чужденци 
всяка година. Миналата година за граж-
данство са били одобрени 757 000 пети-
ции. Критици на новата мярка обаче ва-
дят и друга статистика - 1 от 7 възрастни 
в имигрантски семейства са предпоче-
ли да не участват в програми за общест-
вени помощи през 2018 година поради 
страх, че ще застрашат бъдещия си ста-
тут, но наистина са били в нужда.

„Правилото за отказване на зелени 

карти и гражданство на имигранти, кои-
то са получавали помощи, не е ново. Не 
е нов и текстът за финансовите гаран-
ции от страна на спонсорите за това, че 
ще са готови да връщат правителствени 
субсидии“, потвърждава и българският 
имиграционен адвокат от Чикаго София 
Знаймер. „Просто администрацията на 
Тръмп иска да се спазва всеки параграф, 
всяка буква, точка и запетайка от зако-
на“, допълва тя.

Адвокат Знаймер казва, че когато се 
подава петиция за зелена карта за член 
от семейството, спонсорът подписва 
декларация, със силата на договор, че 
може финансово да подпомага канди-
дата (I-864 Affi  davit of Support). „Освен 

тази декларация имиграционните орга-
ни взимат предвид и допълнителни фак-
тори, които законът изброява, като въз-
растта на кандидата, образователния 
ценз, финансовото състояние, здравно-
то състояние, семейния статус и други 
фактори. Хората от по-бедните страни 
трябва особено

да наблягат на своето 
образование

посочва още Знаймер.
Тя подчертава, че подписването на де-

кларацията за финансово подпомагане 
на кандидата за зелена карта има силата 
на договор както между спонсора и кан-
дидата, така и между спонсора и държа-
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Спонсорирате някой за 
зелена карта? Внимавайте 
какви помощи взима

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

MGN

�Спонсорите на кандидати за зелена карта ще връщат пари на САЩ, ако кандидатът е взимал помощи
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вата. Това означава, че държавата може 
да изисква от спонсора да изплати обра-
тно всички суми, които кандидатът е по-
лучил чрез помощи.

„Ако кандидатът за зелена карта и 
спонсорът не са от едно семейство, 
спонсорът отново декларира, че поема 
финансовото подпомагане на кандида-
та със същата форма (I-864 Affi  davit of 
Support), но като ко-спонсор.

“Спонсорът, както и ко-спонсорът, 
имат отговорността да върнат пари от 
помощи, взети от държавата, както и за-
дължението да издържат имигранта на 
ниво 125% от нивото на бедност, дока-
то имигрантът: 1) не работи 10 години; 
2) умре; 3) изостави зелената си карта; 4) 
стане гражданин на САЩ; или 5) съдия 
прекрати статуса на имигранта и ими-
грантът кандидатства за нов статут с нов 
спонсор. При спечелилите зелена карта 
от лотарията спонсорството е само в на-
чалото и спонсорите подписват форма 
I-134, която носи други отговорности за 
спонсора“, уточнява Знаймер.

5 федерални съдилища

блокираха въвеждането 
на правилото

за хората на помощи, което трябваше 
да влезе в сила на 15 октомври, а заед-
но с него и меморандума за финансови-
те задължения на спонсорите на чуж-
денците. Първи бяха Ню Йорк, Чикаго, 
Калифорния и Вашингтон. После към 
тях се присъедини и Кънектикът.

„Има няколко съдебни дела от ими-
гранти, особено бивши съпрузи срещу 
спонсори, в които имигрантите не ра-
ботят или имат доход под 125% от ниво-
то на бедност и съдят спонсорите да им 

плащат издръжка до 125% от нивото на 
бедност. Спонсорите не могат да задъл-
жат имигрантите да работят или да ста-
нат граждани и потенциалните задълже-
ния на спонсорите може да продължат 
с години. Доколкото знам, няма съд, в 
който самото правителство да е завело 
дело срещу спонсор за връщане на пари 
от помощи, получени от спонсорирания 
със зелена карта. 

Но само помислете, ако става дума 
за 500 долара, ресурсите по едно дело 
ще са в пъти по-големи, така че трябва 
първо да се урегулира механизмът за 
събирането на тези пари. Юридическа-
та възможност съществува. Кога ще ста-
не възможно фактически да се събират 
пари, все още не е ясно“, пояснява адво-
катката.

София Знаймер припомня, че канди-
датите за зелена карта нямат право на 
определени помощи през първите 5 го-
дини от пребиваването си в Америка. 
Такива са например временни помощи 
за нуждаещи се (TANF), пенсии за въз-
растни с ниски доходи (SSI), здравна за-
страховка за възрастни с ниски доходи 
(Medicaid).

Другото, което е свързано с правило-
то за имигрантите на помощи, е, че пре-
зидентът Тръмп издаде прокламация, с 
която задължава имигрантите, влизащи 
в САЩ, да имат здравна застраховка в 
срок от 30 дни след влизането или аво-
ари, с които да могат да покрият евенту-
ални медицински разноски.

„Ако имигранти със зелена карта из-
лязат извън страната и пътуват по-мал-
ко от 6 месеца, се считат за специална 
категория имигранти и не подлежат за 
правилата за недопустимост в страната 

заради взимани помощи и задължител-
ната здравна застраховка.

Ако обаче човек пътува извън САЩ и 
остане там повече от шест месеца,

на границата може да бъде 
обвинен в недопустимост

и изпратен на съд, за да се реши дали 
имигрантът е в тежест на данъкопла-
тците поради получените помощи (ма-
кар че е имал право на тях), или ако 
няма застраховка. Ако се реши, че ще 
бъде в тежест, имигрантът ще получи 
отказ да бъде допуснат в САЩ“, казва 
адвокат Знаймер. 

„Да взимаш помощи не е срамно или 
незаконно. Въпросът е какви са послед-
ствията след това. За имигрантите ще се 
гледа дали са получавали помощи през 
последните 36 месеца. Ако имигрант е 
взимал помощи по-малко от 12 месеца, 
няма да се счита, че е бил в тежест на да-
нъкоплатците. Ако получаваш два вида 
помощи, всеки ден се брои за два дни“, 
разяснява тя.

Важно е да се отбележи, че помощи, 
получавани от деца под 18 години, не 
се броят, когато се счита дали са недо-
пустими. Но ако са получавали помощи, 
техните спонсори може да бъдат прину-
дени да връщат пари на държавата.

„Моят съвет е да не се пътува за над 
6 месеца продължително и всеки ими-
грант да има медицинска застраховка, 
да документира правилно финансовото 
си състояние и другите факти, свързани 
със статута му. Ако някой спонсор полу-
чи писмо да връща пари за помощи, да-
дени на спонсорирания, е добре да се 
направи консултация с адвокат“, казва 
Знаймер.София Знаймер
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US ТЕЛЕГРАФ
Бивша US посланичка в Киев: 
Страх ме е от Тръмп

Бившата посланичка на САЩ в 
Украйна се е почувствала за-
страшена, когато е узнала 

какво са си говорили по телефона 
Доналд Тръмп и украинският прези-
дент Володимир Зеленски. Това ста-
ва ясно от публикуван в понеделник 
документ от изслушването й през ок-
томври в Камарата на представите-
лите. „Бях много обезпокоена. Все още съм“, е казала Мари Йованович. На въ-
прос дали се чувства застрашена, тя отговорила утвърдително.

САЩ официално напускат 
Парижкото споразумение

Президентът Тръмп официал-
но задейства процедурата по 
напускане на Парижкото спо-

разумение за климата. Така САЩ са 
единствената държава, която няма 
да участва в него. Това се случва в 
момент, когато се прогнозира, че све-
товните температури ще се повишат 
с 3 градуса, а влошаването на при-

родните бедствия ще причини обедняване на милиони хора, пише в. „Гардиън”. 
Процедурата е едногодишна и ще приключи един ден след президентските избо-
ри през ноември 2020 г.

Зараза от салмонела в шест 
щата, един почина
Един човек почина, а други осем 

са приети в болница заради съм-
нения за зараза със салмонела 

след консумация на говеждо месо. 
Засегнатите хора са от шест щата, но 
според Центъра за контрол и превен-
ция на болестите изглежда са консу-
мирали месо от един източник, който 
все още не е идентифициран. Случаи 
на заразени със салмонела са регистрирани в Айова, Канзас, Оклахома, Кали-
форния, Тексас и Колорадо. Регистриран е и смъртен случай в Калифорния.

Пиян мъж падна на релсите 
на метрото в Oуклaнд

Пиян мъж извади невиждан къс-
мет по време на инцидeнт в 
мeтрoтo нa грaд Oуклaнд, Ка-

лифорния. Късметлията, който бил 
видимо в нeтрeзвo cъcтoяниe, пaд-
нaл нa рeлcитe ceкунди прeди ид-
вaнeтo нa влaкa. Зa щacтиe, cлужи-
тeл нa мeтрoтo e уcпял дa гo хвaнe зa 
ръкaтa и дa гo изтeгли нa пeрoнa. Ин-
цидeнтът cтaнaл cлeд мaч пo aмeри-

кaнcки футбoл. Cпacитeлят cлeд тoвa бeшe oпрeдeлeн зa гeрoй.

Съд: Тръмп да публикува 
данъчните си декларации
Федерален апелативен съд постано-

ви, че счетоводната фирма на До-
налд Тръмп Mazars USA LLP тряб-

ва да предаде данъчните декларации на 
американския лидер на прокуратурата в 
Манхатън, пише „Ню Йорк таймс“. Вестни-
кът отбелязва, че това е още едно препят-
ствие пред държавния глава в опита му да 
блокира публикуването на данъчните де-
кларации. Вероятно обаче декларациите 
няма да бъдат предадени на прокурату-
рата скоро и случаят ще стигне до Върховния съд на САЩ.
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У
силената работа на една бъл-

гарка за развитието на малкия 

бизнес и на общността в райо-

на на западните предградия 

на Чикаго беше забелязана от 

престижното издание „Business Ledger“, 

което е част от медийната група на вест-

ник „Daily Herald” („Дейли Хералд“). А 

вестник „Дейли Хералд“ е един от трите 

големи чикагски вестника.

Всяка година експерти от вестника и 

бизнес изданието обявяват кои са най-

влиятелните жени в бизнес средите в 

предградията на запад от Ветровития 

град. Те връчват и специални награди на 

официална годишна церемония. На 1 но-

ември се състоя 22-рата такава церемо-

ния. Номинирани бяха 21 дами. Сред тях 

беше и сънародничката ни Жасмина Па-

найотова, основател на просперираща 

маркетингова агенция в предградието 

Шамбург. Тя получи кристална статуетка 

и ще бъде представена на страниците на 

бизнес приложението на елитния чикаг-

ски вестник. На събитието присъстваха 

генералният консул на България за Чи-

каго Иван Анчев и Теодора Ботева, тър-

говско аташе в Чикаго.

Панайотова е родом от Сливен. За-

вършва Техническия университет (тога-

ва ВМИ) в София през 1989 г. Успява да 

стане, заедно със съпруга си, научен съ-

трудник към института НИМОС (Научен 

институт за магнитни и оптични систе-

ми) и се включва в разработката на четец 

за компакт дискове. „Голямо значение за 

моето професионално развитие имаха 

много от хората, с които работих тогава - 

категорична е Панайотова. - У тях имаше 

готовност да помогнат, особено на мла-

дите специалисти. Изключително съм 

благодарна на мениджъра на отдела, в 

който бях, Никола Икономов, беше стра-

хотен ментор. Когато заминавах за Аме-

рика, си обещах да помагам на хората, 

които са останали в България, и смятат, 

че тяхното бъдеще е там“, допълва още 

бизнес дамата.

Панайотова идва 
в Щатите през 1992 г.

„Първо дойде съпругът ми, после и аз. 

Идеята ни беше да учим. Аз успях да за-

върша магистратура по Компютърни на-

уки в Loyolа University“, разказва българ-

ката. Tова й дава възможност да стане 

консултант в самолетния гигант United 

Airlines. „Отговарях за поддръжката на 

компютърно приложение, използвано 

от шестте хъба на компанията“, спомня 

си тя. Панайотова остава на тази пози-

ция 6 години, от 1994а до 2000 г.

После се насочва към уеб дизайна и 

дигиталния маркетинг. Работи известно 

време в компания за дигитален марке-

тинг. После решава да основе своя фир-

ма (2008 г.) и купува част от активите на 

предишния бизнес, в който е била. Изби-

ра името на фирмата й да бъде „Proceed 

Innovative“. Миналата година към компа-

нията се присъединява и синът на Жа-

смина, Патрик Панайотов. Той поема 

функцията „Мениджър Клиенти“. „Аген-

цията се разрасна много и имах нужда 

някой да ми помага. 

Радвам се, че синът ми успя да заста-

не до мен. Дълго време си мислех дали 

да не поканя някой външен човек да ми 

стане партньор, но когато Патрик изя-

ви желание, решихме, че това е най-до-

брото решение, за да остане компани-

ята в семейството“. Жасмина отчита, че 

Патрик определено успява да помог-

не за разрастването на компанията. Тя 

също не забравя обещанието си да по-

мага на хората в България и назначава 

трима сътрудници, базирани в Русе. „Те 

се справят много добре, подконтракто-

ри са чрез друга фирма и чудесно допъл-

ват екипа от 11 души тук. Допринасят за 

продуктивността“, обяснява Панайотова.

„Работим с клиенти, които предлагат 

продукти и услуги за местния пазар, но 

и такива, които оперират на национал-

но ниво. Например, единият ни клиент 

е официален доставчик на продукти за 

олимпийските игри. Имаме и междуна-

родни клиенти – мога да спомена Кана-

да, имаме клиент от провинция Отава. 

От доста време помагаме на компанията 

Assisting Hands, която осигурява помощ-

ници и болногледачи за възрастни хора. 

Работим и с различни компании в облас-

тта на транспорта и такива, които пращат 

спасителни екипи (fi rst responders) при 

бедствия“, казва също Панайотова.

До наградата за една от най-влиятел-

ните жени в бизнеса тя стига,

след като я номинира 
клиентка

После от „Business Ledger“ искали от 

нея да даде повече информация за себе 

си и бизнеса си, като отговори на допъл-

нителни въпроси. „На 11 октомври беше 

крайният срок за предаване на отгово-

рите. Аз мислех да не попълвам въпрос-

ника, понеже бяхме много заети. Синът 

ми ме окуражи да не се отказвам“, до-

пълва Панайотова. Журито, което реша-

ва кои са крайните победителки, търси 

да научи не само дали дамите са успеш-

ни в работата си, но и дали помагат на 

малкия бизнес, а също и на обществото 

чрез благотворителност. „Ние имаме ка-

узи, които подкрепяме – в момента съ-

бираме храни за хора в нужда, подпо-

магали сме организации, посветени на 

изследванията за лечение на болестта 

алцхаймер, помагаме и на български-

те училища, и много други. Хубаво впе-

чатление на награждаването ми напра-

ви това, че много от присъстващите, не 

само от наградените, са постигнали мно-

го в професионално отношение, но не се 

притесняват да бъдат полезни с времето 

си за обществото“, изяснява Панайотов. 

„Жената, която ме номинира, посочи и 

друго важно за мен и Proceed Innovative 

– това, че даваме възможност за кариера 

и реализация на млади хора. Аз като соб-

ственик на малка фирма разбирам колко 

е важен колективът и колко е важно той 

да бъде мотивиран, да харесва работа-

та си. Винаги казвам на младите колеги, 

а и не само на тях, че трябва да обичат 

това, което правят, и да се наслаждават 

на работата си“, разкрива сънароднич-

ката ни. За догодина се надява да запази 

темпа на растеж на компанията от около 

20% на година. „Ако това стане, ще можем 

да назначим двама нови души. Ако доба-

вим тук 2 места, със сигурност ще доба-

вим още поне един човек в България”, до-

бавя още Панайотова.

„За да успее един имигрант в Амери-

ка, трябва да е трудолюбив и да вярва в 

себе си, както и да прави нещо с желание 

да помогне на хората. Когато твоята цел 

е да помогнеш на другите, те помагат на 

теб“, споделя българката. Тя казва, че на-

градата й е дала желание да продължи 

да работи и да помага на хората, да знае, 

че нейните усилия не са били напразни.

�Жасмина Панайотова получи награда от бизнес изданието на голям чикагски вестник

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Българка е сред най-
влиятелните бизнес 
дами в района на Чикаго

Жасмина с гости на награждаването (отляво надясно: Павлин Панайотов, генералният консул за Чикаго Иван 
Анчев, Теодора Ботева, търговско аташе, Жасмина Панайотова, Даниела Момчев, клиент на Панайотова и 
собственик на компания Assisting Hands, Патрик Панайотов

Жасмина Панайотова с наградата за най-влиятелна 
бизнес дама

Снимка: Фейсбук, 
Proceed Innovative
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�Стефан Димитров е емблематична фигура за имигрантите в Чикаго през 90-те 

Почина основателят на Първия 
български център в Чикаго

Е
дна от емблематичните фигури 
на българската имиграция в Чи-
каго Стефан Димитров е почи-
нал миналия вторник в София 
след тежко боледуване, съоб-

щиха негови близки. Той е бил на 65 го-
дини.

Димитров ще остане в историята като 
основателя на Първия български култу-
рен център, който и до ден-днешен рабо-
ти на улица Irving park в Чикаго. Всъщност 
отсечката пред центъра през май 2017 г. 
беше прекръстена на “Aleko Konstantinov 
Way”. 

“Беше много доволен, много щаст-
лив, той гледа церемонията на живо по 
фейстайм. Почувства го като едно при-
знание, за всичко, което е направил”, каз-
ва неговата съпруга Татяна, с която за-
едно откриват центъра. Но признава, че 
двигателят е бил  Стефан. “Идеята беше 
изцяло негова. Аз го подкрепях, но той 
беше човекът с идеитe.”

Центърът е открит през 1997 г., когато 
все още няма интернет, България е далеч-
на за няколкото хиляди имигранти, а вся-
ка година тук прииждат още и още наши 
сънародници.

На няколко пресечки от Центъра се на-
мира и първата сграда на българската 
църква “Света София”, която сега е в Дес 
Плейнс. Районът става притегателен за 
нашите сънародници, които имат нужда 
от услуга, да чуят нещо ново от Родина-
та – на голям телевизор “Сони” се е излъч-
вала на запис последната емисия на “По 

света и у нас”, или пък просто да погово-
рят на родния език.

Там за първи път се случват много зна-
чими неща - редовната доставка на вест-
ници и списания, първата българска 
библиотека с дарени книги, а по-късно 
аудиотека, видеотека, записи и презапи-
си на концерти и видеокасети от Бълга-
рия. В Центъра се организират семина-
ри, срещи и консултации с наши лекари, 
юристи, бизнесмени. „Няма да бъде пре-
силено, ако кажа, че през всичките тези 
години няма български емигрант, който 
пристигнал и установил се в Чикаго, да 
не е потърсил и получил помощ, съдей-
ствие, услуга или топлина в Първи бъл-
гарски културен център - казва по повод 
20-тата годишнина на центъра журналис-
тът Климент Величков пред в. “България”.

Стефан Димитров 

създава и едно първите 
радиопредавания 
на български език

в новата ни имигрантска история. „Ра-
дио Алеко“ се е излъчвало от 1995 до 
2000 г. всяка седмица в неделя от 19:00 
до 20:00 ч. по радиостанция WNWI 1080 
AM и WKTA 1330 AM. След 2000 г. радио-
програмата е заменена от двучасово те-

левизионно предаване „Алеко“, излъчва-
но на 34-ти канал всяка неделя от 22:00 
ч. до 2007 г. 

“То съдържаше новини от България 
каквито тогава нямаше възможност да се 
гледат, нямаше интернет, нямаше такива 
хиляди програми както сега. Той получа-
ваше от България всяка седмица мате-
риали и добавяше интервюта и репор-
тажи със събития, които се случваха тук”,  
спомня си съпругата му Татяна, която и 
до днес ръководи Центъра.

Димитров води и първите български 
звезди на турнета в САЩ след падането 
на комунизма - Щурците, Сигнал, Геор-
ги Христов, Кичка, Маргарита Хранова, 
Лили Иванова, няколко театрални поста-
новки.

Стефан Димитров е роден в София, 
учил е в 11-а гимназия и е завършил тон-
режисура в Консерваторията, работи в 
Министерството на културата. От 2008 
г. отново живее в България. Има две дъ-
щери.

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Една от последните снимки на Стефан Димитров



„Нашата история с Мартин 
е като класически „Виен-
ски валс“ - смее се Ма-
рия. - Във Виена се срещ-
нахме, тук за първи път 

свирихме на сцената заедно, тук се за-
роди приятелството, а партнирането 
на сцената прерасна и в живота. Виена 
ни задържа, тук се чувстваме добре, тук 
срещаме разбиране в работата си и най-
вече - висока оценка на нещата, които 
правим.”

Дали двамата са по-дръзки от други-
те български виртуози, че в центъра на 
Виена, в която всяка вечер се свирят по 
300 концерта и всяка вечер звучи Моца-
рт, са организирали сдружение “Амаде-
усите” и канят български и талантливи 
деца за изява на австрийска сцена? “Оп-
ределено сме по-дръзки - смята Мария. - 
Нашата българска музикантска школа се 
цени много високо във Виена. Получи-
ли сме много добра подготовка, но ни-
кой не ни е научил как да си бъдем ме-
ниджъри сами на себе си.”

Той е само на 29, тя - на 32. Срещата 
им е много забавна. Мария е в пролетен 
семестър в Университета по музика и 
изкуства във Виена. Около празнуване-
то на 24 май в Българския културен ин-
ститут “Дом Витгенщайн” е поканена да 
участва в концертната програма. Жела-
телното изпълнение на произведение 
от български композитор обаче носи и 
своята специфика и откриването на пиа-
нист за концерта се оказва сложно. Този 
пианист трябва да научи произведение 
на Панчо Владигеров, а това не е толко-
ва лесно и повечето хора отказват. Ма-
рия има само няколко дни да реагира.

И точно тогава двамата с Мартин се 
срещат на вратата на университета. Той 
кавалерски й задържа вратата, тя казва 
“мерси”, но интонацията го провокира и 
Мартин пита:

“Ти българка ли си?”
“Ами да”, казва тя, и го пита на какъв 

инструмент свири. Пиано. Следва спон-
танен въпрос за акомпаниране на пред-
стоящия концерт в “Дом Витгенщайн”, а 
лекотата, с която Мартин отговаря “Няма 

проблем”, впечатлява Мария. “Свирихме 
и после заедно, на моя дипломен изпит, 
и така от сцената - в приятна атмосфера, 
в разговори, в увлекателни срещи, се за-
родиха и чувства. От музиката се зароди 
музика между нас”, смее се дамата.

Животът на родената в Пловдив Ма-
рия Рамълчанова Иванов преди Виена е 
на талантливо дете. На 3 години я запис-
ват на пиано. Сестра й, с 2 години по-го-

ляма, вече 
свири, а 
м а л к а т а 
Мария чес-
то подслуш-
ва с интерес. 
Макар че и 
тя започва да 
свири на пиано, 
година по-късно 
са и първите опи-
ти с цигулката, и то 
при пловдивския кори-
фей Гаро Балтаян. Той слага 
инструмента в ръцете на малка-
та Мария и открива пред нея безкрай-
ни хоризонти, а тя изпитва удоволствие 
да свири.

“Бях любопитно дете, постоянно из-
ненадвах родителите си и спонтанно се 
записвах на различни курсове от пред-
лаганите в основното училище. Играех 
и народни танци, и в балетната трупа. 
Продължих паралелно с двата инстру-
мента до VI - VII клас, но основен беше 
цигулката”, разказва дамата.

Тя завършва НУМТИ “Добрин Петков” 
в Пловдив в класа на Дарина Данкова. 
На 9 години дебютира като солистка с 
оркестър в Пловдив, а до 2011-та е соли-
рала в Пазарджик, Бургас, София, Враца 
и други градове. Следва в Нов българ-
ски университет в класа по цигулка на 
проф. Марио Хосен. “Под негово влия-
ние се влюбих в звукоизвличането на 
Виенската цигулкова школа”, споделя 
тя. Номинирана е за “Студент на 2010-
та” и печели пълна стипендия за втора 
безплатна специалност - “Икономика”. 
Печели пълна стипендия и по програ-
ма “Еразъм” за специализация във Вие-
на. През 2012 г. продължава обучението 
си в Университета по музика и изкуства 
във Виена и не след дълго завършва с 
две специалности - „Класически инстру-
мент - цигулка“ и „Икономика“. Участва в 
много майсторски класове.

Мартин сяда на пианото на 4 години, 
но при него средата е съвсем различна. 
Майка му Красимира Иванова е препо-
давател и днес в Русенското музикално 
училище. И той, и брат му Васил Иванов, 
който също е във Виена, са възпитаници 
на нейната школа. Мартин още на 18 го-
дини заминава за Виена и е

един от шестимата приети
сред 120 кандидата в Университета по 
музика и изкуства. “Интересното между 
нас е, че аз съм родена в Русе, била съм 
там две години и след това семейството 
ми се мести в Пловдив, където съм и из-
раснала. А Мартин е роден в Пловдив и 
една-две години по-късно се прехвърля 

в Русе, къде-
то учи и завършва 

средното си образование. При нас всич-
ко е наобратно”, смее се Мария.

Виена променя целия й светоглед. 
“Разбрах, че това е моето място”, каз-
ва тя. От 2013 г. Мария комбинира ра-
ботата си във Виена с преподавателска 
дейност, както и като солов, камерен и 
оркестров музикант. Свирила е в САЩ, 
Япония, Китай, Дубай, Корея, почти 
всички държави в Европа.

Виена и днес е много свързана с Мо-
царт. Всеки ден там има по 300 концер-
та, на 200 от които се свири Моцарт или 
Щраус. Всяка църква във Виена е пре-
върната в концертна сцена. Отделно има 
много на брой дворци и аристократични 
имения - “Пале”. Почти във всяко пале, 
собственост на именит род, всяка вечер 
има концерти за туристи, с различни 
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Мария и Мартин- 
„Амадеусите“ 
на Виена
�Музикантите организират 

конкурс за млади таланти 
в австрийската столица

Мария със своя ученичка на коледен концерт, 2016 г.

Мартин с шефа на издателство “Грамола” 
Рихард Винтер
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програми. И в тази аристократична об-
становка с непрекъснато звучащ Амаде-
ус двамата млади дръзки българи преди 
5 години сформират културното сдруже-
ние “Амадеусите”. Регистрацията му уле-
снява работата им по организирането на 
концертни събития, музикални срещи 
и музикални работилници (уъркшопо-
ве). Техният проект „Workshop Vienna” е 
7-дневно събитие, като всеки ден е със-
тавен от музикални уроци, семинари и 
вечерни концерти. Идеята тръгва, кога-
то двамата решават, че е добре Виена, с 
вековния си пиетет към музиката, да чуе 
талантливите български деца. “Искахме 
да им предоставим възможността да се 
изявят на концерт в музикалната столи-
ца на света, нещо, за което ние самите не 
сме си и мечтали”, споделя дамата.

За Мария не е трудно да го организи-
ра. Израсла е в семейство на хора със 
собствен бизнес и отрано усеща, че за 
един музикант е важна не само изпъл-
нителската, но и мениджърската стра-
на. Освен това още в България тя помага 
с организацията на различни проекти, 
предимно по време на следването си в 
университета. А после й се приисква да 
създаде нещо свое.

Пет години подред “Уъркшоп Виена”, 
проведен първоначално в “Дом Витген-
щайн”, приветства не само българчета, 
но и деца и младежи от Китай, Италия, 
Хърватска, Сърбия. Точно преди петото 
издание на бял свят се ражда Мартин-
младши, техният син. А той просто сам 
си е избрал името, защото се е родил на 
рождения ден на татко си. “Седем седми-
ци по-рано се появи, в същия ден, почти 
по същото време...

И това ако не е съдба!
И въпреки това 3 седмици след раж-

дането аз бях на сцена, организирах 
своя уъркшоп и свирих, и беше стра-
хотно, просто много хубави усещания, 
в много интензивен момент”, вълнува се 
Мария.

Днес в “Уъркшоп Виена” вече участ-
ват деца от 7-годишна възраст нагоре 
и младежи не само от България, но и от 
цяла Европа, Китай, Индия, Южна Афри-
ка. “Исках нашият уъркшоп да е по-раз-
личен от майсторските класове. Затова в 
седмицата с 4 до 5 концерта на участни-
ците се раздават ноти, така наречената 
prima vista, които трябва да подготвят 
само за няколко дни в различни фор-
мации - по двама, по трима, и да ги из-
свирят на заключителния концерт”, каз-
ва Мария.

Виенчани посрещат изключително 
радушно талантливите български музи-

канти. Във Виена, в която има 23 музи-
кални училища, като само 3-4 от тях са 
висока класа, младежите най-често не 
продължават с музика в университета, а 
избират по-сигурна за доходите им спе-
циалност. Виенчани, възпитани да ценят 
музиката, в началото на всеки сезон ку-
пуват абонамент за различни концерти 
в Златната зала на “Музикферайн”. И ня-
мат нищо против да им свирят чужде-
нци, важно е нивото и класата на изпъл-
нението.

Двамата с Мартин преди са свирили 
заедно на сцена, имали са концерти и 
в Германия, Словакия, Унгария, на кон-
курс в Америка, откъдето се завръщат с 
една специална и с една втора награда. 
Напоследък Мартин се е съсредоточил 
в индивидуалната си кариера като пиа-

нист, а Мария е негов мениджър.

До момента той 
има 3 издадени диска

от най-голямата и авторитетна издател-
ска къща за класическа музика в Ав-
стрия - “Грамола”. Готов е и четвъртият 
му диск, при това двоен, и то само за 3 
години - нещо, което е впечатляващо в 
музикална Австрия. Може да има 5 кон-
церта месечно, но те са на много високо 
ниво в изключителни зали. Догодина му 
предстои концерт като солист с оркес-
тър в Златната зала на “Музикферайн”, 
както и с оркестри в Дания и в Германия.

Мартин ще направи нещо, което не се 
е случвало никога за последните 30-40 
години. На концерта си на 15 ноември 
в престижния “Салон на Банка Австрия” 
той ще изсвири всичките унгарски рап-
содии на Ференц Лист в един концерт. 
Изключително трудни в техническо от-
ношение, рапсодиите са истинско пре-
дизвикателство за всеки виртуоз. “Инте-
ресът към концерта от местните медии 
е голям и когато журналисти ме питат: 
“Добре, защо толкова време никой не 
се е наемал да изпълни такъв концерт 
с всички произведения?”, казвам само: 
“Ами може би няма толкова луд музи-
кант, който да иска да си счупи ръцете 
за една вечер - смее се Мария. - Ниво-
то, което Мартин ще покаже, рядко се 
среща. „Виртуозност и уникално звуко-
извличане“ са често използвани цитати 
от критиците към него. Много е вероят-
но такъв концерт да се повтори отново 
през 2020-та, защото вече получаваме 
запитвания.”

Но това, че Мария е мениджър на 
Мартин старши и майка на Мартин 
младши, не означава, че се е оттеглила 
от концертирането. Тя се опитва да кон-
центрира ангажиментите си предимно в 

града. Активно се занимава и с ученици-
те си по цигулка. А когато и двамата имат 
ангажименти едновременно, за Мартин 
младши, който е на годинка и пет месе-
ца, се грижи неговата детегледачка.

“Преди участвах съвсем активно

в Щатския оркестър 
на театър Баден

до Виена, и съм имала сезони и на пъл-
но работно време с по 100 ангажимен-
та за 3 месеца. И двамата предпочитаме 
свободата да избираме, вместо сигурно-
то място на трудов договор в някой ор-
кестър”, казва Мария. В момента тя е в 
Палестина до 12 ноември в участие, ор-
ганизирано от една от най-престижните 
организации - асоциацията Barenboim-
Said. Преподава на млади музиканти, 
прави майсторски класове, води оркес-
трови репетиции и ще участва в 3 кон-
церта, организирани от техния младеж-
ки оркестър. “Това за мен е висока чест 
и признание за това, което правим във 
Виена”, вълнува се дамата.

“Дали сме по-смели от виенските му-
зиканти? Определено. Много малко от 
колегите ни са толкова дръзки да рис-
куват да градят кариера в една Виена, 
пълна с музиканти. Да не говорим пък 
да създават културно сдружение и да се 
нагърбват с организации и допълнител-
ни отговорности. Ние сме мотивирани 
и през 2020 г. отново ще организираме 
“Уъркшоп Виена”, този път нямаме тър-
пение да съчетаем интензивната музи-
кална седмица с конкурс за младите та-
ланти!”, смее се Мария.

Мария (третата отляво) след оркестров концерт в Златната зала на “Музикферайн”, 2017 г.

Мария със свои ученици на коледен концерт, организиран от “Амадеусите”

Мария във Виена, 2017 г.
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Н
ай-големият син на Къци Ва-
пцаров - Асен – смело си 
проправя път в Холивуд. Не-
говата стихия обаче е не ак-
тьорската игра, а музиката.

Роден и отраснал в семейство, което 
харесва всякакви видове музика, Асен 
носи голяма възхита и любов към му-
зиката и емоцията, която се съдържа в 
нея. След години свирене и компози-
ция, еклектичният му вкус го подтиква 
да открие филмовата музика. Там намира 
призванието си и скоро открива път към 
Лос Анджелис, където през последните 
пет години работи в сферата на филмо-
вата индустрия, пише музика и за телеви-
зионни продукции, реклами и трейлъри.

Подкрепата, която получава от родите-
лите си, е от голямо значение за младия 
творец. „Баща ми е изключителен про-
фесионалист, до ден днешен ми помага. 
Като продуцент пише често сценарии и 
понякога и на мен ми дава идеи.

Най-ценните уроци 
от баща ми

обаче са винаги да държа на идеята си и 
никога да не правя компромиси с нищо. 
Много искам да приличам на него, особе-
но по някои неща. Татко никога не се пре-
дава, винаги е силно позитивен”, разказ-
ва младият композитор.

„Музика”! Това е думата, с която може 
напълно точно да се опише животът на 
Асен Вапцаров, едно българско момче и 
неоспорим талант – както в родината му 
България, така и сега в мечтания от мно-
го музиканти Лос Анджелис, САЩ. В Ме-
ката на киното основното, което прави, 
е да композира музика за филми. „Това е 
нещото, което искам да правя цял живот. 
За мен писането на музика е равно на съ-
ществуването ми. Музиката е моят живот, 
това искам да правя занапред”, обяснява 
младият композитор.

За Асен любовта към музиката идва 
още в ранното му детство, когато май-
ка му често му е пеела, а баща му е сви-
рил любителски на китара. “Започнах да 
се уча да свиря на китара при Цветан Не-
дялков, когато бях на 14 г. Той ми показа 
азбуката на музиката”, каза Асен.

Струнният инструмент обаче попада в 
детските му ръце още на прощъпални-
ка и до ден днешен е навсякъде с него. В 
тийнейджърските години се запалва по 
фламенкото от дискове на Ал Ди Меола 
и Пако де Лусия, но свири и в метъл бан-
да заедно със съученици. Имат авторски 
песни и дори печелят конкурс за най-до-
бра младежка група, а сред оценяващите 
е Звезди от “Ахат”.

След като завършва Американския ко-
леж в София,

с китара в ръка и нови 
мелодии в главата,

Асен заминава в Бостън, където за-
почва да учи композиране в музикал-
ния колеж “Бъркли”. “Кандидатствах и в 
още няколко университета в Щатите, но 
от “Бъркли” ми дадоха стипендия за писа-
не на музика. А колежът е от най-добри-

те. Там са се учили композитори като Пат 
Матини, Стив Вай и Хауърд Шор, който е 
писал музиката за “Властелинът на пръс-
тените”. Понякога много от големите име-
на в музиката преподават в университета 
като гост-лектори”, разказва Асен.

Отначало учи китара, но по-късно спе-
циализира в писането на киномузика. 
След като завършва, се мести в Меката на 
киното - Лос Анджелис. Там Асен започва 
двумесечен стаж при най-търсения ком-
позитор в Холивуд – Ханс Цимер. „За да 
станеш част от стажантите на написалия 
музиката за блокбастъри като “Гладиа-
тор”, “Генезис” и “Интерстелар”, е нужно да 
се бориш с много кандидати. Чрез прия-
тел получих имейла на един от коорди-
наторите на студиото на Ханс Цимер. Там 

винаги има по 100-ина желаещи, от тях 
след интервю избират 20 души - разказва 
Асен. - В студиото работят около 50 ком-
позитори, на които можеш да помагаш в 
работата им”.

Създава музиката 
за трейлър 
на холивудски филм

Става дума за новоизлезлия трей-
лър на научнофантастичния трилър 
„Encounter” – „Сблъскване” - с участието 
на Люк Хемсуърт, който е режисиран от 
Пол Саламов и чиято премиера беше на 
1 октомври 2019 г. Композиторът, който 
се представя с творческия си псевдоним 
Ace Vaptsarov, също не скрива вълнение-
то си. „Радвам се да кажа, че композирах 
музиката за този удивителен трейлър. 
След като гледах Люк Хемсуърт в „Крип-
то”, а и тъй като съм голям фен на „Запа-
ден свят”, трябва да кажа, че с нетърпе-
ние очаквам и този як филм”, споделя 
младият талант.

Той вече има зад гърба си няколко ус-
пешни филма, чиято музика е негово 
дело. Един от тези филми е „Над мъртво-
то му тяло”. „Историята е музикална и раз-
казва за момиче, което винаги е искало 
да пее, но баща й я спира - разказва Асен. 
– Филмът намери одобрение и в САЩ, 
където участва и в няколко фестивала, 
включително и в Интернационалния ки-
нофестивал в Сан Франциско”, говори с 
вълнение младият български талант.

„Изцяло съм се фокусирал върху пра-
венето на филмова музика, но вече

имам и над 20 музикални 
проекта

които освен киноленти, включват и ре-
клами и тв сериали”, обяснява Асен.

Сред успехите в своята кариера, Асен 
Вапцаров успява да композира и проду-
цира оригинална музика и саундтракове 
за многобройни награждавани филми, 
телевизия, рекламни кампании и театър. 
Съвсем наскоро той композира музика 
в рондо форма към спектакъла „Лъвът 
през зимата“, създаден от Александър 
Морфов, един от водещите творци в те-
атралната сфера на Европа и България.

Вапцаров напис-
ва и продуцира 
музиката на „Над 
мъртвото му тяло“, 
н а г р а ж д а в а н и -

ят късометражен 
филм от режисьора 

Рамон Торес, който 
печели първа награда 

като „Изборът на публика-
та“ на Международния филмов 

фестивал в Ринкон, Пуерто Рико, познат 
като „най-знаменития и най-честван фес-
тивал в страната“.

На върха в областта на видеоигрите, 
Асен написва музиката за трейлър кам-
панията на играта „Overwatch“. Тя полу-
чава 10/10 рейтинг от престижни списа-
ния и критици като GameInformer, IGN, 
GameSpot и Playstation Lifestyle, като на-
трупва над 2 милиарда долара приходи и 
над 40 милиона редовни играчи.

Като международно признат компо-
зитор, Вапцаров колаборира с някои от 
най-високо признатите имена в музиката 
като Пенка Кунева, виртуозен компози-
тор и оркестраторка в Холивуд за пове-
че от 25 години, която написва музика-
та за имена като Prince of Persia, World 
of Warcraft с Нийл Акри, The Mummy VR, 
и инсталацията Heroes and Legends в 
Kennedy Space Center за НАСА, както и с 
Емилио Каудерер, композитор за над 80 
филма, включително спечелилия „Оскар” 
филм „The Secret in Their Eyes”.

Работата на Асен е отличена в публи-
кации по целия свят, включително bТV, 
водещата медийна компания в Бълга-
рия, както и „24 часа”, вестник „За жената”, 
„Пик”, които са между най-прочутите но-
винарски емисии и публикации в Бълга-
рия.

Синът на Къци Вапцаров прави 
музика за филми в Холивуд

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Асен е най-големият от тримата 
синове на продуцента и тв 

водещ Къци Вапцаров

Асен Вапцаров всеки ден пише музика за филми, реклами и компютърни игри

През януари 2017 г. младият композитор прави 
концерт в Русе, където свири популярни арии с рок 
китара

Асен с режисьорката на филма „Лилаво” 
Жасмин Сингх

�Българският талант пише музика и за телевизионни продукции, реклами и трейлъри

Снимки: Личен архив
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Турция залови 
сестрата на Ал Багдади

По-голямата сестра на убития 
наскоро лидер на „Ислямска 
държава” е била заловена в 

Северозападна Сирия при акция на 
турски военни. 65-годишната Расмия 
Ауад е била задържана във фургон, 
където живеела със семейството си, 
в края на град Азаз. Районът понасто-
ящем се контролира от Турция. Сес-
трата на Абу Бакр ал Багдади е била със своя съпруг, своята снаха и пет деца. Те 
са разпитани в опит да се събере вътрешна информация за „Ислямска държава”.

Франция с квоти за 
икономическите мигранти

Франция ще започне от след-
ващата година да определя 
квоти за работниците мигран-

ти, заяви министърът на труда. Това 
е част от мерките на правителството 
на президента Еманюел Макрон по 
отношение на стремежа му да засили 
политиките за имиграция в отговор 
на десните критики. От следващата 

година органите, работещи с работодатели, ще идентифицират отрасли, които 
нямат квалифицирани кандидати, и ще улеснят наемането на чужденци, за да за-
пълнят празнината.

Мормони убиха 9 деца 
и възрастни в Мексико
Група мормони извършиха напа-

дение в Мексико, в което най-
малко 9 души бяха убити, вклю-

чително шест деца, а още 8 бяха 
отвлечени. Инцидентът е станал в по-
неделник на пътя, водещ от Чихуахуа 
към Сонора.Съобщава се, че родни-
ните на активиста Хулиан Лебарон са 
били нападнати. Първите жертви на 
нападението са братовчедка на активиста и четирите й деца. И петимата са заги-
нали в автомобил, който се запалил след изстрелян куршум в резервоара.

И Лондон с доклад за руска 
намеса в политиката

Британският премиер Борис 
Джонсън е под натиск от Ка-
марата на лордовете и от опо-

зицията да публикува доклад преди 
изборите на 12 декември за руска-
та намеса в британската политика. 
Председателят на парламентарната 
комисия за разузнаването и сигур-
ността Доминик Грийв призова „Да-

унинг стрийт” да публикува изготвения от нея 50-страничен доклад. Забавянето 
на публикуването породи съмнения в опозицията за намеренията на правител-
ството.

Пожарникари загинаха 
при експлозия в Италия
Трима пожарникари загинаха 

тази нощ при експлозия в сгра-
да в северозападната италиан-

ска област Пиемонте. Огнеборците 
се отзовали на сигнал за взрив в не-
използваема част на селскостопан-
ска постройка в провинция Алесан-
дрия, когато станал втори взрив. Те 
не са могли да реагират по никакъв 
начин и са загинали на място. Власти-
те разследват дали експлозията е причинена умишлено.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Ford уволнява 450 служители 
в завода в Оуквил

Автомобилният производител Ford 
обяви, че около 450 служители ще 
бъдат уволнени в началото на след-

ващата година, когато се очаква да спре 
производството на Flex и Lincoln MKT в за-
вода за монтаж в Оуквил. Това е второто 
подобно съкращение за по-малко от годи-
на за работниците в завода. През юли беше 
обявено уволнението на 200 служители. 
Причината е спад в продажбата на автомобили Flex и Lincoln MKT, сглобени в Оу-
квил, обясниха тогава от Ford.

Мъж загина, премазан 
от дърво на улицата

Жител на Бромон загуби живота си в 
трагедия, разиграла се на улицата в 
петък сутринта. Мъжът бил смазан 

от дърво, паднало върху него, докато той 
снимал друго, вече повалено на земята. Ин-
цидентът станал близо до жилищна сграда 
в града. Загиналият е на 63 години. Той бил 
излязъл от вкъщи към 10.30 часа сутрин-
та, за да снима падналото дърво и щетите, 

причинени от него. В същия момент обаче друго дърво рухнало и се стоварило 
върху него, става ясно от данните на полицията.

Канада отказа да допусне 
бившия лидер на Каталуния
Канадското правителство отново 

отказа разрешение на бившия 
лидер на Каталуния Карлес Пуч-

демон да посети Канада, където беше 
поканен от квебекска сепаратистка 
организация. Тази пролет Пучдемон 
вече беше принуден да отложи по-
сещението си след първи отказ. Днес 
адвокатът му Стефан Хандфилд съоб-
щи, че имиграционната служба е пре-
ценила, че предвид предявените на 
Пучдемон обвинения в Испания, има мотиви да му се откаже влизане на терито-
рията на Канада. Пучдемон живее в изгнание в Белгия след неуспешния опит за 
отделяне на Каталуния от Испания през 2017 г.

Младеж бе ранен при 
въоръжен обир в Монреал

Младеж бе ранен по време на гра-
беж в Монреал. Момчето, което е 
на 18 години, е било намушкано с 

нож в тялото. Откарано е веднага в болни-
ца, няма опасност за живота му.

Престъплението е станало в неделя през 
нощта на бул. „Сен Лоран”, в Малката Ита-
лия. Младежът е бил нападнат от пет-шест 
непознати, които му отмъкнали лични 

вещи и го наръгали. Бандата избягала, преди да пристигне полицията.

Канадка се прочу с куче, 
което вие като линейка
Куче, маскирано за Хелоуин като ли-

нейка в бяла кутия от стиропор и 
просветващо червено шалче, допъл-

ва ефекта от костюма си като вие като сире-
на в клип, разпространен в интернет.

Австралийската овчарка Ривър първо-
начално приглася на слаб звук на сирена. 
След малко обаче кучето поема озвучава-
нето. Собственичката на Ривър - Алая Бюкс 
от Канада, е написала към клипа „Парамедичката Ривър приема покани за Хело-
уин”. Видеото вече е гледано 8,2 милиона пъти.
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice.com

П
ровинция Квебек в Кана-
да обяви нови правила за 
икономическите мигранти. 
Скоро те ще бъдат приема-
ни само след като преминат 

през „тест за ценности“. Изискването за 
това е записано в нова промяна в пра-
вилата.

Премиерът на провинцията Франсоа 
Лего заяви, че потенциалните имигран-
ти трябва да осъзнават ценности като 
равните права на мъжете и жените. Пра-
вителството на провинцията обяви, че 
въпросите в теста ще бъдат базирани на 
хартата за правата в Канада.

Нововъведението влиза в сила от 1 
януари 2020 г.

Ако се провалят, кандидатите могат 
да вземат онлайн теста отново. За успех 
са нужни 75%. Ще има възможност и за 
курс, който покрива темите в своеобраз-
ния изпит.

Лего заяви, че новодошлите трябва да 
знаят и за светския закон на провинция-
та, който забранява на държавни служи-
тели като съдии, полицаи и учители да 

носят религиозни символи – кипa, тюр-
бан или хиджаб, кръстче, докато са на 
работа.

Оценката от 20 въпроса
ще се съсредоточи върху въпроси око-
ло демокрацията, френскоговорящо-
то общество в Квебек, светския харак-
тер на държавата и равнопоставеността 
между мъже и жени.

Целта е да се обезпечи, че новодош-
лите „се интегрират в обществото и се 
придържат към ценностите на Квебек“, 
заяви провинциалният министър на 
имиграцията Симон Барет.

Примерни въпроси са: „В Квебек мъ-
жете и жените имат еднакви права и са 
смятани за равни от закона, правилно 
или неправилно?“ и „Посочете кой от 
следните примери е дискриминация: 
отказ от назначаване на жена, която е 
бременна, на мъж, който няма необхо-
димата диплома, или на човек заради 
неговия етнически произход“.

Ценностите са част от реформа на 
имиграционната система на дясноцент-
ристката партия КАК (Коалиция за бъде-

щето на Квебек), по чиято оценка 26 300 
новодошли икономически имигранти и 
членовете на техните семейства ще бъ-
дат подложени на тест през следващата 
година.

Политиката на провинцията едва ли 
ще бъде оспорена от федералното пра-
вителство. Наскоро премиерът либерал 
Джъстин Трюдо заяви, че този критерий 
е в рамките на правомощията на Квебек.

Квебек ще приема мигранти 
само след тест за ценности

�Новите правила ще влязат в сила от 1 януари 2020 г.

Снимкa: salamtoronto
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З
дравей, Ангеле! Искам да попи-
там дали е изгодно да се пенси-
онирам на 62, ако все още рабо-
тя, но бих искал да започна да 
получавам пенсията си от пър-

вия ден, в който мога? Какви са плюсове-
те и минусите в тази ситуация? Това, 
което очаквам на пълна пенсионна въз-
раст 67, би било около $750 на месец, а 
на 62 ми се полагат $550 на месец.

Здравейте и от мен, благодаря ви, че 
се обръщате с доверие към мен по този 
въпрос. Ще се постарая да анализирам 
вашата ситуация и да ви дам потенциал-
на стратегия, така, както го правя за все-
ки един мой клиент.

Сега, ако се пенсионирате на 62 годи-
ни, е много важно да знаете, че ако зара-
ботвате над $17,600 на година от запла-
та и обявявате по-голяма от тази сума на 
данъчната ви декларация, вие ще имате 
наказание и ще ви намалят пенсията с 
един долар за всеки три долара, които 
заработвате над $17,600 в една кален-
дарна година.

Например, ако получавате $25,000 за-
плата на година, след като сте започнал 
да взимате пенсия, ще бъдете подложен 
на годишно наказание от $2,466.67, до-
като работите. После това наказание ще 
отпадне. Тоест, ако взимате на месец по 
$550, това прави годишно $6,600, от кои-
то тези $2,466.67 ($25,000 - $17,600, кое-
то прави $7,400 и това делим на 3, защо-
то имаме наказание от $1 за всеки $3, 
заработени над лимита) ще бъдат прис-
паднати и ще ви останат само $4,133 го-
дишно, което се равнява на $344 на ме-
сец.

Това наказание би ви 
коствало над $200 на месец

В тази ситуация това не е много разу-
мен ход, поне според мен.

Но нека кажем, че вие получавате го-
дишен доход от $16,000 след 62-годиш-
на възраст и спадате под тези $17,600. 
При тази ситуация вие няма да имате 
проблем да получавате пълните $550 на 
месец, но имайте предвид, че този ход 
намалява пълната ви пенсия от $750 на 
67-годишна възраст завинаги.

Тук обаче бих искал да отворя една 
скоба. Тя е важна и се опитайте да вник-
нете в условията, под които всички ние 
можем да се възползваме от нея.

Да предположим, че вие започвате да 
взимате пенсия на 62-годишна възраст, 
осъзнавайки, че намалявате завинаги 
вашата бъдеща пенсия на 67, но в също-
то време вие печелите време и взимате 
пари днес, вместо да чакате по-голяма 
сума след 5 години. От 62 до 67, взи-
майки по $550 на месец, вие ще вземете 

$33,000 за този период.
Ако предположим, че изчакате до 67 

и вземете добавката от $200 на месец, 
ще ви отнеме 165 месеца да наваксате 
изпуснатото от 62 до 67 като цяла полу-
чена сума. Това са над 13 години и поло-
вина, което значи, че да вземете сумар-
но същата сума, вие трябва да живеете 
поне до 80 години и половина, за да сте 
“на печалба”.

Аз ви го пожелавам искрено, но това 
никой от нас не знае със сигурност. Но 
това, което знаем със сигурност, е, че 
ако започнете да получавате по $550 на 
62 и можете да си позволите да спестя-
вате тези пари до 67, вие

вече ще сте спестили 
поне $33,000

от това, което сте взел, без дори да олих-
вяваме тези пари.

Аз лично, ако мога да си позволя да ги 
спестявам и все още работя, бих ги ин-
вестирал в ROTH IRA за тези 5 години, за 
да се възползвам от дивиденти, капитал-
ни печалби и евентуален растеж. Това 
би било една много правилна стратегия 
преди и дори след пенсиониране, като 
се има предвид, че тези пари можем да 
си ги дръпнем по всяко едно време след 
59 ½-годишна възраст, без да плащаме 
данъци и няма данъци на потенциални-

те лихви, които ще получим от тях.
Но да предположим, че дори просто 

сме ги спестили в банката и имаме вече 
$33,000 в наличност на 67, когато искаме 
да спрем да работим. Дори получавайки 
$550 на месец, ние можем да си плаща-
ме надбавката от $200 от тези спестени 
пари за следващите 13 години и поло-
вина, но ако нещо се случи с нас пре-
ди това, каквото остане от тях, е в наши 
ръце и остава за семейството ни, докато 
ако взимаме по $750 на месец на 67 и не 
доживеем до 80 и половина, тези пари, 
които сме изгубили сумарно между 62 и 
67, ги губим безвъзвратно и те се вливат 
в общия фонд за другите пенсионери.

Все пак тук е важно да знаем услови-
ята, които ви споделих по-рано за най-
разумното ранно пенсиониране - да 
имаме възможност да продължим да ра-
ботим след 62 и да заработваме по-мал-
ко от $17,600 на година.

По този начин 
избягваме глобата

и евентуално можем да си позволим да 
спестим получената пенсия днес, за вре-
мената, в които искаме да спрем напъл-
но работната ни дейност.

Ако можем да си позволим да гледа-
ме на тези 5 години (между 62 и 67) като 
финансов аванс, който ако спестим и 

дори инвестираме правилно, може да 
ни свърши много добра работа в годи-
ните след пълно пенсиониране.

В тази ситуация аз бих заключил с 
една хубава българска поговорка: “По-
добре една птичка в ръката, отколкото 
две в храстите.”

И все пак, от работата ми с много хора 
и подобни ситуации в последните 14 го-
дини мога да кажа, че ситуацията на все-
ки е различна и трябва да се анализира 
внимателно, преди да се пристъпи към 
конкретни действия. Съветвам всеки, 
който иска да разбере дали тази стра-
тегия би работила за него, да се консул-
тира с мен или някой друг компетентен 
човек в пенсионната сфера, за да е си-
гурен, че няма “подводни камъни”, които 
да обърнат лодката в дългата река пред 
нас, наречена “успешно пенсиониране”.

Това е от мен за днес. Ако имате въ-
проси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част 
от живота, вие можете да си запази-
те час за консултация на директния 
ми телефон - (224) 522-2413 или на елек-
тронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиенти, 
с които съм работил по време на кон-
султации в моя офис.

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

Изгодно ли е да се 
пенсионирам на 62, 
ако още работя?
�Въпроси и отговори от изминалата седмица
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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 днеш-

на 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 Бартлет.

Бартлет е предградие на Чикаго, Или-

нойс, разпростиращо се едновременно 

в трите окръга - Кук (Cook), Дю Пейдж 

(Du page), като и малка част на западна-

та граница попада в окръг Кейн (Kane). 

При преброяването през 2010 година 

населението е 41 208 души. 

Много наши сънародници през годи-

ните, а и все още, населяват тази област.

Всички тези графики се отнасят за 

един и същи район (именно този, попа-

дащ в пощенски код 60104). Разделени 

са в 4 основни категории:

1. Къщи (single family homes)

2. Долепено строителство (това е ком-

бинация от всички видове архитектурни 

жилищни сгради, които делят стена със 

съседа си - Townhomes, Condos, Coach 

homes (Villas), Duplex, etc.)

3. Townhomes (т.нар. 

градски къщи, които 

видимо изглеждат на 

къщи, но са долепени 

една до друга)

4. Condos (апартамен-

ти)

Всичките 4-ри са:

- без ограничение на 

цената (any price)

- за двата типа - ста-

ро и ново строител-

ство (new and old 

construction)

- покриващ трите ос-

новни видове продажби 

(Traditional, Foreclosure and Short Sales)

- във всеки размер и брой стаи (any 

home size and room count)

Ще сравня Бартлет с целия MRED ра-

йон (area), за да може да добиете повече 

яснота как той може да бъде отличаван 

и сравняван с общите цени на продаж-

би за всички предградия в района, взети 

заедно. Това е много важно, особено за 

тези от вас, които се замислят да прода-

дат жилището си в скоро време.

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

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

Ако имате въпроси, свързани с тази 
или други мои статии досега, или въоб-
ще с всичко, свързано с пазара на недви-
жимите имоти, ще се радвам да ме по-
търсите, а за мен ще е удоволствие да 
мога да помогна. Моят директен номер 
е: 773-827-7827, или ми пишете на 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 яну-
ари 2016-а в 
Бартлет една 
къща се е 
продавала за 
$262,000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
септември 2019-
а за $304,000.

- 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 
Бартлет една 
такава къща се 
е продавала 
за $170,000, то 
същата такава 
се е продала 
през септем-
ври 2019-а за 
$211,000.

- 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 яну-
ари 2016-а в 
Бартлет апар-
таменти са 
се продава-
ли за $138,000, 
то същите са 
се продавали 
през септем-
ври 2019-а за 
$140,000.

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

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Бартлет се е 
продавал та-
къв имот за 
$164,000, то съ-
щото се е про-
дало през сеп-
тември 2019-а 
за $203,000.

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

Бартлет: Какъв е пазарът 
на недвижимите имоти?

Бартлет 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.

Бартлет 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.

Бартлет 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.

Бартлет 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     

— Бартлет

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     

— Бартлет

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     

— Бартлет

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     

— Бартлет

�Предградието на Чикаго се разпростира 
в три окръга - Кук, Дю Пейдж и Кейн
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ИВАЙЛО 
ДИЧЕВ

Живеем все 
по-добре, а сме 
все по-нещастни

 блог

Защо сме все по-нещастни, след като живеем все по-добре? Този 
парадокс е в основата на кризата в съвременните общества.

Да започнем с най-актуалното - града, в който живеем. Промяната 
е наистина удивителна. Нали помните онези решетки, с които през 
90-те софиянци доброволно превръщаха апартаментите си в затво-
ри? А спомняте ли си как се паркираше, преди да направят синя и 
зелена зона, как се гонеха служителите по паркирането за билетче, 
преди да въведат sms заплащането, какви купища боклук се събира-
ха периодично? Стана някак по-цветно, изникнаха приятни кафене-
та, реставрираха фасади, та даже пешеходни зони вече има.

И успоредно с това все по-голямо страдание ни причинява по-
редното подозрение за злоупотреба с обществена поръчка; заби-
ването, после изтръгването, после пак забиването на абсурдните 
колчета по тротоарите; безнадеждните задръствания; незалепени-
те плочки, изпод които ни пръска вода. Оставете сегашните избори, 
на които власт и опозиция разиграват тези две гледни точки. Про-
блемът е вътре във всеки от нас. Градът се развива, но ние сме все 
по-недоволни.

Същото можем да кажем за държавата като цяло. От края на со-
циализма България бележи сериозен ръст в паритетната покупател-
на способност - от 12 хиляди долара на човек през 1990-а до близо 
20 хиляди днес. Въпреки разпадането на СИВ, въпреки мъчителни-
те реформи и мафиотизирането на икономиката през 90-те. А после 
дори чудодейно се присъединихме към най-богатия икономически 
блок и най-силния военен алианс. Само че познавате ли поне един 
българин, който да е доволен от развитието на страната си? Благо-
състоянието нараства, а все сме на опашката. Границите са отворе-
ни, а държавата се обезлюдява. Пазят ни американците, ама виж как 
обидихме добрите руснаци. Имаме всякакви стоки, но не всички мо-
гат да си ги купуват. Абе, съсипаха я тая държава! И докато властта 
ни обяснява, че никога не сме били по-добре, опозицията вика, че 
загиваме.

Работата е там, че аз, масовият човек, се чувствам зле независи-
мо от това, че светът около мен върви напред. Същото се наблюда-
ва и в далеч по-развити икономики. До едно време нарастването 
на икономическото равнище води и до нарастване на удовлетворе-
нието от живота. После обаче идва един критичен пик, след който 
хората продължават да забогатяват, но кривата на щастието тръг-
ва надолу...

Изследователите изброяват различни причини за този парадокс 
на недоволството. Ръстът на благосъстоянието например задължи-
телно води до увеличение на неравенствата в обществото - поло-
жението на всички се подобрява, но при някои повече, отколкото 
при други. А това неизменно поражда напрежения. Неслучайно по-
словично егалитарните скандинавски общества са все първенци по 
удовлетвореност от живота.

В друга посока вървят разсъжденията за фрустрациите, в които 
изпада съвременният човек заради все повечето възможности за 
избор. Когато животът ти е зададен веднъж завинаги - цар, поп, ге-
нерал - слушаш, козируваш и колебания няма. Когато обаче непре-
къснато избираш управниците си, страната, в която да идат децата 
ти, бизнеса, в който да си сложиш парите, марката автомобил, която 
да си купиш - тогава започваш да пребиваваш в една непрекъсната 
несигурност. Спираш се на една от многото възможности и незабав-
но започват да те глождят съмнения - дали пък не сбърках, мога ли 
да повторя избора, да го потретя?

Старите хора ще ви кажат, че сме недоволни, защото сме станали 
по-претенциозни. И в това безспорно има някаква истина. Когато 
навремето по телевизията имаше един филм в седмицата, помни-
те ли колко му се радвахме? А сега се чудим на кой канал да прев-
ключим.

Но претенциозността днес не е материална - хората просто очак-
ват да имат по-голяма роля в управлението на обществата си. Не да 
им дават все повече неща, а те сами да ги разпределят… Това, кое-
то прави нетърпима ситуацията в съвременното българско обще-
ство, не са разбитите тротоари или пък мизерните заплати на ме-
дицинските сестри и научните работници. Нетърпимото е това, че 
управленските етажи се самозатвориха, че социалният асансьор не 
работи, че там вече проникват само близки и съпартийци (помните 
каква хубава метафора създаде Цветанов с асансьора си)...

Умните политици разбират, че трябва да заложат именно на тази 
карта - отваряне, ремонт на ръждясалия социален асансьор, разме-
стване на социалните пластове. Как да стане това? Ами дайте да ми-
слим.
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 казана дума

“Ако ме прострелят, Мелания няма да 
плаче за мен.“

Президентът Доналд Тръмп се шегува 
със съпругата си по време на събитие 

за набиране на средства в „Trump 
Hotel”

“Един мъж, обграден с Корнелия 
Нинова, Мая Манолова, Татяна 
Дончева, Елена Йончева, Весела 
Колева – те го ошашавиха този 
човек. Нека сме снизходителни.”

Премиерът Бойко Борисов 
коментира идеята на президента да 

обсъди пропуските в изборите с 
политическите сили

„Предпочитам хора, идващи от 
Гвинея или от Кот д’Ивоар, които 
са тук и вършат работа, отколкото 
българи или украинци с техните 
нелегални канали.”

Френският президент Еманюел 
Макрон коментира призивите да 

бъдат затворени границите за 
мигранти

„Ако добавим енергията 
на Мая Манолова в 
предела на енергийната 
система, ние трябва да 
спрем АЕЦ „Козлодуй“.”

Министърът на 
финансите от ГЕРБ 

Владислав Горанов 
коментира загубилата 
балотажа в София Мая 

Манолова

„Демократична България” 
мина в следващо агрегатно 
политическо състояние, 
а представянето на 
тях е добра основа за 
парламентарните избори.“

Съпредседателят на 
„Демократична България“ 

Христо Иванов коментира 
резултата от изборите
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Е
дно 14-годишно момиче е гру-
пово изнасилено близо до 
градчето Манреса в Испания, 
но насилниците му не са осъ-
дени за изнасилване. Причина-

та – момичето, което е било в безпомощ-
но състояние, не се е съпротивлявало. 
Решението на съда в Барселона, където 
се разглеждаше делото, доведе до на-
прежение в страната и до нови дебати 
за промяна на законодателството.

Петимата обвиняеми по делото бяха 
осъдени, но не и за изнасилване. Спо-
ред съда те са признати за виновни за 
сексуално насилие, а присъдите им ва-
рират между 10 и 12 години лишаване от 
свобода, вместо между 15 и 20 години, 
каквито са присъдите са изнасилване.

Причината за това е проста и се крие 
в испанския Наказателен кодекс, къде-
то дефиницията за изнасилване поставя 
нещата в проблемно състояние. Според 
испанското законодателство престъ-
плението може да се счита за изнасилва-
не, само ако се използва физическа сила 
или сплашване.

Тъй като в случая 14-годишната жерт-
ва е била в безпомощно състояние и 
не е била способна да се съпротивля-
ва, за мъжете не е било необходимо да 
използват насилие, за да извършат сек-
суалния контакт. Оттам са и по-ниските 
присъди, пишат El Pais и webcafe. Реше-
нието на съда в Барселона идва на фона 
на идентичен случай по-рано тази годи-
на, при който Върховният съд на Испа-
ния отмени подобно решение. Пробле-
мите в закона обаче все още стоят, което 
прави ситуацията особено сложна.

Първоначално по случая бяха обви-
нени шестима мъже. Петима от тях в 
крайна сметка бяха намерени за винов-
ни, макар и не в престъплението, за кое-
то повечето активисти и експерти по чо-
вешките права смятат, че става въпрос. 
Много изявени феминистки и групи за 
правата на жените в страната реагираха 
с гняв към управляващите след решени-
ето на съда.

Какво се знае 
за самия случай?

На 29 октомври 2016 г. в изоставе-
на фабрика край малкия град Манре-
са се провежда парти на открито. По-
добни партита са известни на испански 
като botellón - голяма фиеста с много 
алкохол, а често и наркотици. По вре-
ме на тази фиеста 14-годишната жертва 
изпада в безпомощно състояние след 
употреба на алкохол и наркотици. Мо-
мичето само казва, че не си спомня по-

голямата част от вечерта. Възползвайки 
се от състоянието й, петимата мъже пра-
вят секс с нея.

Основният обвиняем по делото е Бра-
йън Андрес, който се приема и за подбу-
дител на нападението срещу момичето. 
В откъслечни спомени тя разказва как 
той е приканвал мъжете да правят секс с 
нея, докато в ръката си е размахвал пис-
толет.

Според показанията й, тя си спомня, 
че той е подвиквал на мъжете: „Хайде, 
идва и твоят ред. По 15 минути всеки и 
без бавене”.

Пред съда прокурорите по делото 
обявиха, че мъжете са се редували да 
насилват момичето, което е било под 
въздействието на алкохол и наркотици 
и не е можело да се съпротивлява по ни-

какъв начин.
Всички подсъдими отрекоха обвине-

нията, въпреки че ДНК-то на един от тях 
бе открито по бельото на момичето.

В крайна сметка съдът постанови, че 
жертвата „не е знаела какво се случва и 
следователно не е имала способността 
да изрази съгласие или да се противо-
постави на сексуалния акт, който под-
съдимите са извършвали с нея”, пише El 
Pais.

В решението на съда се добавя още, 
че подсъдимите „са били в състояние 
да извършат сексуални действия, без да 
използват какъвто и да е вид насилие 
или сплашване”, което се посочва и като 
причина за издаване на присъда за сек-
суално насилие, а не за изнасилване.

Все пак двама от тях ще получат по 12 

години затвор вместо 10 заради много-
кратното насилване над жертвата.

Магистратите също така са разпоре-
дили нападателите да изплатят на жерт-
вата глоба в размер на 12 хил. евро, тъй 
като „нападението върху сексуалната 
цялост на жертвата е изключително теж-
ко и особено унизително, а още повече 
- извършено е срещу

непълнолетна в 
безпомощно състояние

Случаят стана известен като La 
Manada de Manresa - „Глутницата от Ман-
реса” - заради многото прилики с друго 
подобно нападение от група мъже сре-
щу тийнейджърка, отново от 2016 г. То-
гава се появи сериозно недоволство и 
протести срещу насилието над жени и 
срещу формулировката на това какво е 
изнасилване според закона. Недовол-
ството беше толкова сериозно, че пра-
вителството предприе стъпки за промя-
на в закона, които обаче и до днес стоят 
непредприети.

При този случай петима мъже, ста-
нали известни като „Глутницата”, бяха 
обвинени за групово изнасилване на 
18-годишно момиче по време на над-
бягване с бикове в в Памплона през 
2016 г.

Два години по-късно съдът в Навара 
осъди петимата за сексуално насилие 
отново заради твърдението, че срещу 
жертвата не са използвани насилие или 
сплашване. Тази година обаче испан-
ският Върховен съд отмени присъдата, 
като постанови, че обвиняемите са ви-
новни за изнасилване. Така присъдите 
на мъжете се увеличиха на 15 години 
лишаване от свобода.

Първоначалната присъда по делото 
срещу „Глутницата” предизвика широ-
ки протести и тласна правителството 
на Социалистическата партия (ПСОЕ) да 
създаде комисия, която да преразгледа 
определението за изнасилване в нака-
зателния кодекс.

През декември 2018 г. комисията из-
прати своите препоръки до правител-
ството.

Те включват освобождаване от тер-
мина сексуално насилие и определяне 
на всички престъпления срещу сексуал-
ната свобода като сексуално посегател-
ство. Администрацията на ПСОЕ - която 
е на власт след неубедителните парла-
ментарни избори на 28 април тази годи-
на - все още не е предприела действия 
по тези реформи.

Сексуално насилие 
или изнасилване? 
Две истории 
от Испания

�Съд в 
Барселона 
отказа да 
издаде тежки 
присъди 
за групово 
изнасилване 
на 14-годишна

„Глутницата от Манреса”

Присъдата предизвика протести

Снимки: El Caso и cfl vdg.avoz.es
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АЧО ВЛАДИМИРОВ

У
бийство или самоубийство е 

смъртта на Джефри Епстийн? 

Темата отново се повдига ме-

сеци след смъртта на милиар-

дера в затворническа килия в 

Ню Йорк, където бе затворен по обвине-

ние в секс трафик и педофилия.

Официалната версия е, че Епстийн се е 

самоубил, но семейството му нае патолог, 

който сега оспорва тази версия.

Милионерът беше арестуван на 6 юли 

тази година, но така и не се стигна до това 

той да отговаря пред съда заради смъртта 

му месец по-късно.

Заключението на патолозите в Ню Йорк 

беше, че става дума за самоубийство чрез 

обесване. Сега обаче бившият нюйоркски 

патолог д-р Майкъл Бейдън оспорва офи-

циалното становище и твърди, че Епстийн 

всъщност е убит. В интервю за предаване-

то Fox and Friends патологът коментира, че 

някои от разкритията от аутопсията на ми-

лионера са по-съвместими с

убийство 
чрез удушаване

Д-р Бейдън не е първият, който излиза с 

подобна теза – още през август адвокати-

те на Епстийн коментираха, че са получили 

мнения, според които арестуваният мили-

онер е имал наранявания, сходни с такива 

при нападение, припомня webcafe. Остава 

и загадка как е било допуснато Епстийн да 

посегне на живота си, докато е под надзо-

ра на федералните власти в САЩ, и защо 

не е бил под специално наблюдение, дока-

то чака старта на делото.

Самият д-р Бейдън е присъствал на офи-

циалната аутопсия на 11 август. В ефира на 

Fox and Friends патологът коментира, че 

Епстийн е имал няколко счупени шийни 

кости, което по думите му напомня повече 

не за обесване, а за умишлено удушаване.

Последва реакция и от хората, които 

първи са посочили причината за смъртта. 

Главният патолог на Ню Йорк д-р Барбара 

Сампсън защити първоначалните заклю-

чения на своя екип и подчерта, че позици-

ята на патолозите все още е, че смъртта на 

Епстийн е резултат от самоубийство чрез 

обесване.

„Проведеното медицинско разследва-

не беше обстойно и пълно. Няма необхо-

димост от второ такова от нашия екип”, 

коментира д-р Сампсън в официална по-

зиция.

Там се посочва и че патолозите ще про-

дължат да споделят информация със се-

мейството на Епстийн, техните предста-

вители и техния патолог консултант (д-р 

Бейдън).

Джефри Епстийн беше популярен фи-

нансист, с връзки с президенти на Щати-

те, включително и с настоящия – Доналд 

Тръмп.

Човек с множество 
контакти

но според обвиненията срещу него – и 

със специфични сексуални вкусове.

66-годишният Епстийн беше арестуван 

на летище в Ню Йорк през юли по обвине-

ния, че е ръководил група за секс трафик 

и неколкократно е злоупотребил сексу-

ално с непълнолетни момичета. В случая 

под секс трафик се има предвид ситуация, 

в която жертвата поради някакви обстоя-

телства остава с насилника си.

Разследването срещу Епстийн всъщ-

ност е от 2008 г., но тогава той се размина-

ва леко, благодарение на изгодна сделка 

с прокуратурата. По това време прокурор 

е Алекзандър Акоста, който след повтор-

ния арест на Епстийн тази година беше 

принуден да подаде оставка от новия си 

пост – министър на труда в кабинета на 

Тръмп.

Заплетената ситуация около смъртта на 

милионера обаче не е единствената нови-

на около неговото име. Историята на жи-

вота му скоро ще бъде пренесена на ек-

ран, при това от номинирания за „Оскар” 

режисьор на Vice Адам Маккей. Става 

дума за минисериал, който ще се появи в 

новата стрийминг услуга HBO Max.

Епизодите ще бъдат създадени въз ос-

нова на все още непубликуваната кни-

га на Джули К. Браун – журналистката от 

вестник „Маями Хералд”, чиито материали 

имаха основна роля за ареста на Епстийн 

през юли.

Историята на милионера изглежда мно-

го подходяща тема за Адам Маккей. През 

последните години режисьорът и проду-

цент се насочи към една богата на теми 

ниша – комедии със социален коментар, 

посветени на теми като финансовата кри-

за (The Big Short) и борбата за власт в аме-

риканската политика (Vice).

Освен че ще е продуцент на новия се-

риал, Маккей ще режисира и първия епи-

зод, съобщава Variety. Ще трябва обаче 

да почакаме, за да разберем дали спорът 

около смъртта на милионера ще намери 

място в сценария.

�Патолог от Ню Йорк оспори официалната 
версия, че милиардерът се е обесил сам

Нови съмнения: Джефри 
Епстийн – убийство 
или самоубийство?

Джефри Епстийн

MGN

Островът на секс партитата на Джефри Епстийн

MGN
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З
аконът бе подписан от Путин 
още през май. Но от миналата 
седмица в Русия наистина за-
почва нова фаза за потребите-
лите на интернет. Опасенията 

са, че за защитата на гражданските пра-
ва и свободното изразяване на мнения 
започва един много тъмен период - с 
влизането в сила на Закон за самостоя-
телен интернет, над който държавата ще 
има пълен контрол, отбелязва „Шпигел”. 
Въпреки протестите и острите критики, 
руската държава предприе този ход, а 
критиците виждат в него посегателство 
срещу свободата, отбелязва на свой ред 
„Ди Велт”.

Ред технически 
неясноти

Руският експерт отбелязва още, че 
до момента доставчиците на интернет 
са можели да работят при свободни па-
зарни условия. Отсега нататък обаче ру-
ската държава пряко ще се намесва - в 
бъдеще движението на данни в авто-
номния руски интернет ще бъде направ-
лявано от специални центрове в стра-
ната. Но необходимата инфраструктура 
тепърва трябва да се изгради, а фирми-
те доставчици на интернет трябва да 
си осигурят необходимото оборудване, 
което ще позволи на Роскомнадзор (ру-
ския орган за медиен контрол) пряко да 
контролира съдържанията и да направ-
лява движението на данни, разяснява 
„Ди Велт”.

Немаловажен е и въпросът с финанси-
рането на начинанието, отбелязват ев-
ропейските медии. Целта е постигането 
на независимост от американските кон-
церни, където досега са били съхраня-
вани голяма част от данните. Руснаците 

отдавна се ядосват от това, че западните 
концерни имат достъп до ценните бази 
с данни, посочва „Ди Велт”. А руският 
вестник „Коммерсант” цитира експерт, 
според когото за пълното инсталиране 
на нужното оборудване ще са необходи-
ми около две години.

Разширяване на 
политическия контрол

Както посочва „Шпигел”, критиците на 
новата мярка виждат в нея предлог за 
разширяването на политическия кон-
трол в Русия. Становището на организа-
цията „Репортери без граници” е, че така 
цензурата в интернет в Русия достига 
ново равнище. Според организацията 
новият закон е посегателство срещу чо-
вешките права, като свободата на мне-

нията и свободния достъп до информа-
ция. И в момента в Русия много сайтове 
(опозиционни) са блокирани.

„Шпигел” припомня опасенията на 
руснаците (участвали в многохилядни 
демонстрации срещу закона), че страна-
та им ще се окаже изолирана в дигита-
лен план, а контролът по линия на тай-
ните служби ще се засили. Говорителят 
на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, 
че не се планира излизането на Русия от 
глобалния интернет - в много по-голя-
ма степен съществувала опасност Запа-
дът да изолира Русия от мрежата. Затова 
страната имала нужда от независима ди-
гитална инфраструктура за автономен 
интернет. Президентът Владимир Путин 
защити проекта като необходим за на-
ционалната сигурност.

Путин си направи 
„руски“ интернет
�Рунет няма да е част от световната мрежа 

и държавата ще го контролира напълно
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в цифри

3199

255100 000 

метра е извървял китайският луноход „Юйту-2” по време на пребиваването си на 
обратната страна на Луната. Това съобщи китайското космическо ведомство. 
Роботът възобнови работата си, след като излезе от спящия си цикъл.

избиратели изчезнаха от избирателните списъци в София между първи и втори тур 
на местните избори. От ЦИК обясниха, че вероятно става дума за техническа грешка, 
свързана с изборите от 2017 г.

метров хищник е живял преди 150 милиона години в Полша. Кости на едрия екземпляр 
бяха открити в царевични ниви в страната. Плиозавърът е тежал няколко тона и е 
всявал ужас навсякъде, смятат учени.

км за четири часа прелетя червеношийка от Германия до Великобритания по време 
на миграция. Специалисти за първи път проследиха пътя й. Птичето прелетяло над 
Северно море през нощта, за да не бъде забелязано от соколите.
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А
ктьорът Александър Кадиев 
е сред малкото професиона-
листи, които сякаш наисти-
на са достигнали момента, в 
който няма какво повече да 

доказват. Той е получавал и е бил номи-
ниран за всяка родна театрална награ-
да. Странното е, че дори не изглежда 
уморен. Неговата непринудена жизне-
ност и ведрото му настроение са впечат-
ляващи за всеки, с когото го е срещнал 
животът. Сега предстои да завладее с 
тях и българите от тази страна на Окена. 
Алексаднър Кадиев пристига като част 
от турнето „Горката Франция“ - една без-
срайно забавна комедия, в която той си 
партнира с майка си, любимата на поко-
ления българи актриса Катето Евро, как-
то и с Александър Дойнов и Фахрадин 
Фахрадинов.

„Да работиш със Сашо е приключение 
във всеки един смисъл на думата. Кате-
горично е много забавно. Сашо е мул-
тифункционален човек, с много ангажи-
менти, но и успява да ги съчетава. Това 
на него не му пречи, той има куп неща 
да върши, много малко време, предвид, 
че има и много театрални ангажименти, 
един от които е участието му в комична-
та постановка „Горката Франция“, обяс-
нява за звездния си колега Александър 
Кадиев водещата на „Преди обед“ Деси 
Стоянова.

Странна, но силна връзка имат bТV 
звездата Александър Кадиев и майка 
му Катето Евро. Двамата никога не са се 
притеснявали да разказват

за семейните си екшъни
Актрисата от „Оркестър без име“ не-

веднъж е споделяла, че синът й е бил 
палаво дете и все я нервирал. „Свикнал 
съм още от дете да ме свързват с Кате-

то Евро. Но не съм се чувствал неком-
фортно. И нещо друго – никога не съм се 
чувствал в сянката на майка си поради 

простата причина, че съм си вършел мо-
ята работа по начина, по който аз я раз-
бирам. Тя също си е вършела нейната. 
Няма опасност аз да се скрия в нейна-
та сянка”, категоричен е Сашо Кадиев за 
уникалната връзка между майка и син.

Попитан дали го критикува Катето 
Евро чисто професионално, Сашо обяс-
нява: „Оставила ме е по-скоро да си 
утъпча сам пътя, както намеря за добре. 
Разбира се, в някакви моменти си е поз-
волявала да ми направи бележка, да ми 

даде съвет. Но по-скоро не ми се меси. И 
мисля, че одобрява това, което аз правя 
като цяло”.

Първата награда, която получава из-
вестният вече с много си качестве-
ни роли актьор, е още в НАТФИЗ - една 
бронзова статуетка за „Най-добър ак-
тьор на випуска”. След това, когато по-
стъпва в „Малък градски театър Зад 
канала”, играе във „Великолепният ро-
гоносец”, което е и първата му голяма 
роля.

„Спомням се, че всички трябваше да 
излязат на сцената с маски на главата – с 
моя лик. Маската се превърна в един от 
любимите ми предмети с времето.

Изиграх един
патологично болен 
от ревност човек

Получих награда – „Иван Димов” – за 
млад талант на България, и една номи-
нация за „Аскеер”... Тази маска я подарих 
благотворително. От едно място поиска-
ха един мой любим предмет да бъде да-
ден и продаден на търг, за да може да се 
съберат пари за болни дечица. И аз по-
дарих маската... ”.

В комедията „Горката Франция“ Сашо 
играе „снаха“ на майка си и за послед-
ните 9 сезона са я играли над 400 пъти в 

България и Европа. Турнето започва на 8 
ноември от Бостън и ще приключи на 17 
ноември в Сан Диего.

„Горката Франция” пресъздава сблъ-
съка между поколенията и различията 
в сексуалната ориентация. Една коме-
дия за отношенията между баща и син, 
за сексуалната ориентация, за любовта, 
за нещата от живота, за това, което ни 
прави колкото различни, толкова и ед-
накви.

„Гледайте „Горката Франция” - насла-
дете се на нашите актьорски изпълне-
ния и безумно смешни моменти, които 
предизвикват много смях и плач до съл-
зи. Искрено се надявам, че публиката ще 
се забавлява с комедийните моменти в 
пиесата - любов в различните й проявле-
ния, форми и измерения. Аз лично мно-
го си я харесвам”, говори с много любов 
и въодушевление актьорът, който заед-
но и с Александър Дойнов и Фахрадин 
Фахрадинов ще гостуват с постановката 
при българите зад Океана, за да ги заре-
дят с настроение и много смях.

�Странна, но силна връзка имат 
актьорът и майка му Катето Евро

Сашо Кадиев дал любимата си 
маска на търг заради болни дечица

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

� 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

Александър Кадиев е роден на 30 
август 1983 г. в София. Син е на 
актрисата Катерина Евро и Ге-
орги Кадиев. Завършва НАТФИЗ 
през 2008 г., актьорско май-
сторство за драматичен теа-
тър, в класа на проф. Стефан 
Данаилов. Александър получава 
ИКАР 2014 за поддържаща мъж-
ка роля: на Клеант в „Скъперни-
кът”.
Участва в постановките „Укро-
тяване на опърничавата“, „Ве-
ликолепният рогоносец“, „Красо-
тата спи“, „Горката Франция“ и 
др. Става по-известен с ролята 
си на Пламен в сериала „Стъклен 
дом”. От 2012 г. е водещ на пре-
даването „Преди обед“ по bTV за-
едно с Десислава Стоянова.

ВИЗИТКА Снимки: Сцени от 
„Горката Франция“
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Н
якои жени носят бръчките си 
с гордост, с тях те показват на 
света целия свят от емоции, 
който е минал през живота 
и душата им. Но много други 

искат да забавят появата им и да скрият 
преживяното. Ето как можем да се спра-
вим с това.

Бръчките не са едни и същи, те могат да 
бъдат разделени на два типа. Едните са 
динамични - те се появяват, когато изра-
зяваме дадена емоция. Другите са статич-

ни и са резултат от естествените процеси 
на стареене, намаляването на колагена и 
еластина в тялото. Има и трети тип бръч-
ки - гравитационни, които в общи линии 
попадат в групата на перманентните.

Перманентните еластични гънки са 
онези бръчки, които се появяват на ску-
лите, горната устна и основата на шията. 
В началото са едва забележими, но с те-
чение на времето стават постоянни.

Причина за ранната поява на тези 
бръчки най-често е честото излагане на 
слънце без защита и пушенето. Цигарите 
са и причина за дълбоките тънки бръч-
ки около устните заради повтарящото се 
движение на всмукване от цигарата. Ос-
вен това в тази зона кожата е изложена 
на повече химикали.

Динамични бръчки 
на израженията

Това са бръчиците, които се появяват 
на лицето, когато изразявате дадена емо-
ция. С времето те стават постоянни, но в 
началото се получават, ако се усмихвате, 
натъжени сте, ядосани сте.

Най-често са около устни-
те, очите и челото, пише 
Rozali. Те отразяват на-
чина ви на живот и 
емоционалността ви. 
Няма как да избег-
нете появата на тези 
бръчки, освен ако из-
веднъж не спрете да 
изразявате каквито и 
да било емоции.

Друг вид бръчки са гра-
витационните. Това са бръч-
ките на времето. Те се появяват 
независимо от начина ви на живот. Ре-
зултат са от загубата на еластичност на 
кожата и това, че тялото произвежда по-
малко колаген и еластин.

Тези бръчки са по-видими при по-сла-
бите и светлокожи хора. Ако сте с по-пух-
каво лице, ще личат по-малко.

Видовете бръчки според мястото на 

лицето също не са малко. Бръчките на 
смеха са отстрани на устните, там, къде-
то кожата се извива, докато се усмихваме. 
Бръчки на тревогата образуват две еди-
ници между веждите. Бръчки на челото 
са тези, които преминават хоризонтално 
през челото.

Има и бръчки – зайчета
Те са онези бръчки, които се намират 

в горната част на носа, точно между очи-
те. Други бръчки са наречени „гарванови 
крака” - това са фините линии от външна-
та страна на очите. Бръчки около устни-
те - образуват се около горната и долната 
устна и представляват тънки вертикални 
линии.

Марионетни бръчки са тези бръчки, 
които представляват вертикални линии, 
образуващи се около устата подобно на 
устата на куклата на вентролог.

Как да се справите 
с бръчките?

Винаги носете слънцезащитен крем - 
основно правило. „Предотвратя-

ването на щетата е по-лесно 
от нейното поправяне”. За 

да забавите минимал-
но появата на бръчки, 
особено по лицето и 
шията, винаги носе-
те слънцезащитния 
крем на лицето, шия-

та и деколтето. Жела-
телно е да имате такъв 

и за ръцете.
Освен това се опитай-

те да живеете здравослов-
но - без цигари, минимум алкохол 

и здравословно хранене през повечето 
време ще ви гарантират кожа с по-свеж 
и младежки вид.

Използвайте подходяща козмети-
ка - хидратиращи кремове за вашия тип 
кожа, редовно почистване и грижа както 
преди появата на бръчките, така и след 
това.

Бръчките – 
какви видове 
са и как да ги 
забавим?
Няколко съвета, които ще запазят 
кожата ви за по-дълго време
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Е
сента и зимата само на пръв по-
глед не са сезоните на модна-
та суета. Въпреки студа, вятъра 
и мокрите улици, те успяват да 
покажат в пълния им блясък но-

вите модни тенденции.
При обувките от есен/зима 2019-2020 

удобните модели на платформа, макар 
и с по-грубоват вид, ще са по-модерни 
от кукленските варианти. Тенденции-
те предлагат нещичко и за почитателите 
на блясъка, както и, разбира се, за оне-
зи, които харесват класическите стиле-
то токчета. Ето някои от тенденции при 
обувките тази есен и зима.

Обувки с 
много връзки

Интересна тенденция за есен/зима 
2019-2020 са обувките, ботите и ботуши-
те с връзки. Моделите, при които тънки-
те връвчици минават през целия крак, 
са най-актуални. Най-често ги виждаме 
при моделите с остър връх. Тези обувки 
са подходящи за по-слаби глезени и пра-
сци, защото следват формата на крака и я 
подчертават.

Обувките Мери Джейн са сред други-
те топ модели на сезона. Удобни, елегант-
ни и кокетни, те се превръщат в любими-
те официални обувки. Характерното при 
тях е токчето (най-често ниско или сред-
но високо) и каишката през крака, която 
добавя стабилност.

Сред хитовете на тази есен и зима са 
обувките с квадратен връх. Те не са за 
всеки вкус, но пък са топ тенденция този 
сезон. Носете ги с по-елегантна визия - 
костюм с пола или панталон. Ще ви до-
паднат, ако харесвате официални обувки, 
но стъпалото ви е по-широко. Моделът 
е по-щадящ в сравнение с тези с остър 
връх.

И с обувки на платформи този сезон ще 
сте на върха. Те могат да са едновремен-
но елегантни и удобни. Подходящи са за 
вас, ако харесвате да носите токчета, но 
стръмният свод на класическото стилето 
не е за вас.

Грубоватите, но удобни боти и ботуши 
отново са тук. Вдъхновени от милитъри 
стила, те са топ тренд за сезон есен/зима 
2019-2020. Забелязваме както модели с 
връзки, така и варианти с цип.

Челси боти
Те са перфектното съчетание между 

спортна елегантност и удобство. Челси 
ботите може да носите с немного офи-
циална пола или рокля, можете да ком-
бинирате с панталон или дънки. Велуре-
ните модели стоят особено шик на крака. 
Ако още нямате челси боти в модния си 
арсенал, съветваме ви да поправите тази 
грешка.

Обувки с животински принт са други-
ят хит. Животинският принт е навсякъ-
де този сезон. Затова не бива да се изне-
надвате, че го откривате и при обувките. 

Принтовете варират - от класическия ле-
опардов до имитиращите змийска и кро-
кодилска кожа.

Сред трендовете на сезона ще откри-
ете и спортните обувки. Те са предста-
вители на атлейжър стила, който съвре-
менните инфлуенсъри наложиха сред 
модните тенденции. Затова и е логично 
спортните обувки да са топ тенденция 
през всички сезони. Залага се на по-из-
чистените модели, като сред цветовете 
доминира белият.

Класическите боти и обувки със стиле-
то токчета винаги са модерни. Най-чес-
то те са „комплект” с малко по-заострен 
връх за допълнителна елегантност. Всяка 
жена се нуждае от обувки с токчета сти-
лето в гардероба. За онези поводи, в кои-
то искате да изглеждате максимално сек-
си и женствена.

Обувки с камъчета 
и бродерии

От всичко по много. Тази максима важи 
за тенденцията на пищните обувки. По-
семплите модели са декорирани само на 
токчето или с един акцент, но има и вари-
анти, при които цялата обувка е покри-
та с някаква декорация. Можете и сами 
да създадете своите пищни обувки. Пре-
моделирайте чифт стари обеци или пък 
брошки и ги „прикачете” към обувките. 
Създайте сами своите уникални обувки.

Ботите и ботушите с пухчета са една от 
топлите тенденции на сезона. Те са много 
актуални за зимата. При тях пухчетата са 
от външната страна и са по-скоро акцент, 
отколкото доминиращ елемент.

Груби, удобни, 
елегантни и 
топли – всички 
те са на върха 
на модата

Топ тенденциите: 
Обувките на 
есента и зимата
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3 места у дома, 
пълни с бактерии

1. Дъската за рязане 
 в кухнята

Изследване на Университета на Ари-
зона показва, че кухненската дъска за 
рязане има 200 пъти повече бактерии 
от тоалетната чиния - средно по 24,250 
на квадратен сантиметър. Големият ви-
новник за това е суровото месо, тъй като 
много бактерии, включително и фекал-
ни, идват от вътрешните органи на жи-
вотните.

При приготвяне на храна е важно да 
използвате отделни дъски за сурови и 
готови за консумация храни. Използвай-
те пластмасови дъски за рязане на месо 
и дървени - за рязане на плодове, зелен-
чуци или обработени храни и продукти. 
Специалистите препоръчват пластмасо-
вите дъски като по-лесни за поддръж-
ка на чистотата, но казват също, че дър-
вото също има антимикробни свойства, 
така че резултатът между двете е равен.

Не забравяйте, че бактериите могат 
да останат в процепите по дъската, оста-
нали от рязането с ножа, така че често я 
почиствайте в разтвор от вода и супена 
лъжица белина или оцет.

2. Пералнята
Бельото в прането е директен носи-

тел на фекални бактерии, които лесно се 
прехвърлят и по другите дрехи, както и 
по кърпите за ръце и тяло. Дори и да из-
ползвате гореща вода за пране в перал-
нята, тя вероятно не е в обхвата от 140 
до 150 градуса по Фаренхайт (60-65 гра-
дуса по Целзий), необходими за убиване 
на повечето микроби. Ето защо е важно 
да почиствате машината си от мръсоти-
ята вътре. Използвайте белина заедно с 
бялото пране. Белината убива бактери-
ите както върху дрехите, така и върху 

цилиндъра на пералнята. Почиствайте 
пералнята между няколко пранета. Ако 
нямате препарат от магазина, в малък 
съд смесете ¼ чаша сода бикарбонат с ¼ 
чаша вода. Изсипете сместа в отделени-
ето за поставяне на перилния препарат. 
След това измерете 2 чаши оцет и сипе-
те цялото количество в барабана. Пусне-
те пералнята без пране на цикъл за го-
реща вода.

Прехвърляйте чистите дрехи в сушил-

нята веднага след всяко изпиране. Ако 
дрехите седят в пералнята повече от 30 
минути, е по-добре да ги пуснете да се 
изперат отново.

3. Дистанционното
Скорошно проучване в Америка по-

казва, че дистанционното управление 
в 50% от тестваните домакинства е за-
мърсено с бактерии, причиняващи про-
студни заболявания. 14% от тези дистан-

ционни са дали положителна проба за 
мухъл, фекални бактерии или бактерии, 
причиняващи стафилококова инфекция.

В друго изследване на учени от Хю-
стън делът на тези домакинства е 81%. 
Учените са установили, че дистанцион-
ното е 10 пъти по-мръсно от тоалетните 
седалки. Наскоро дистанционното беше 
обявено и за най-мръсния предмет в хо-
телските стаи. Почистването му е най-
ефективно със спирт и клечки за уши.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com �Вижте няколко съвета как може да се предпазите

Снимкa: Уикипедия
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И
зследвания на немски учен 
освобождават холестеро-
ла от отговорност за ин-
фаркта и инсулта.

Медицината смятa ce, 
чe мacтнитe oтлaгaния пo cтeнитe нa 
кръвoнocнитe cъдoвe кaлцирaт и прa-
вят cъдoвaтa тъкaн нeeлacтичнa, cклoн-
нa към уврeждaнe. В cъщoтo врeмe 
cъдoвeтe ce cтecнявaт, кoeтo зaтрудня-
вa нoрмaлния кръвoпoтoк, cнaбдявaщ 
cърцeтo и мoзъкa. 

Тaкa ce cъздaвaт прeдпocтaвки зa ин-
фaркт и инcулт. Прoф. Aкceл Хaвeрих, 
cърдeчeн хирург oт Мeдицинcкoтo 
училищe в Хaнoвeр, oбaчe твърди, чe 
вcъщнocт пoявaтa нa aтeрocклeрoзa, 
която причинява инфаркт и инсулт, e 
нaрушeниe нa кръвocнaбдявaнeтo нa 
външнaтa cтeнa нa aртeриитe, кoeтo 
ce рaзвивa пoрaди възпaлитeлни 
прoцecи (нaпримeр тeзи, причинeни 
oт грипa). Cпoрeд нeгo хoлecтeрoлът 
игрae рeшaвaщa рoля в рaзвитиeтo нa 
aтeрocклeрoзaтa caмo при хoрa, кoитo 
cтрaдaт oт врoдeнa липиднa oбмянa. 

Кaрдиoхирург пocoчвa, чe мaлкитe 
cъдoвe ca рaзпoлoжeни пo външнaтa 
cтeнa нa aртeриитe, кoитo ги cнaбдявaт 
c киcлoрoд и хрaнитeлни вeщecтвa.

Кoгaтo тeзи cъдoвe ca

пoврeдeни пoрaди 
възпaление

aртeриaлнитe тъкaни губят нoр-
мaлнoтo cи хрaнeнe и кръвocнaб-
дявaнe и рeгeнeрaциятa им зaпoч-
вa. „Aтeрocклeрoзaтa трябвa дa ce 
рaзглeждa пoвeчe кaтo микрocъдoвa 
бoлecт. Aртeриитe ca зaceгнaти пo-

къcнo“, oтбeлязвa кaрдиoлoгът. В пoлзa 
нa тaзи тeoрия Aкceл Хaвeрих пocoчвa 
увeличaвaнe нa чecтoтaтa нa инфaркти-
тe cлeд eпидeмии oт грип, при кoитo 
нивoтo нa възпaлeниe в oргaнизмa ce 
пoвишaвa. 
Eкcпeртът e убeдeн, чe зa дa ce 
прeдoтврaти aтeрocклeрoзaтa, e вaжнo 
първo дa ce прeдoтврaти инфeкциятa, 
и aкo e възмoжнo, дa ce лeкувaт вcички 
възпaлeния в oргaнизмa.

„Кaтo мяркa прeпoръчвaм oбичaй-
нaтa грипнa cнимкa, кaктo и рeхaбили-
тaциятa нa хрoничнoто възпaлeниe нa 
вeнцитe, cтoмaшнaтa лигaвицa, cинуcи-
тe, ocтeoaртрит.

Oтървaванeтo oт кoрeмнитe мaзни-
ни cъщo пoмaгa дa ce нaмaли риcкът oт 
aтeрocклeрoзa. Cрeд oбичaйнитe мeтo-
ди зa прeвeнция ca здрaвocлoвнaтa 
диeтa, aдeквaтният cън и гoлям брoй 
физичecки упрaжнeния“, cпoдeля Aкceл 
Хaвeрич.

�Според някои изследвания причината са възпалителни процеси като грипа

Спирането на цигарите е по-труд-
но за жените, отколкото за мъжете, 
показва ново проучване. Причи-

ната? Жените по-често страдат от безпо-
койство и депресия. Това може да повли-
яе дори върху най-добрите намерения 
да се сложи край на вредния навик.

Изследването е обхванало над 200 па-
циенти на средна възраст 56 години в 
болницата „Сейнт Майкъл” в Торонто. 
Наличието на безпокойство и депресия 
било 41% сред жените и едва 21% сред 
мъжете. То показало, че вероятността 

жените да откажат цигарите е наполови-
на по-малка от тази за мъжете.

„Някои проучвания не откриха разли-
чия между жените и мъжете, що се отна-
ся до отказването от цигарите, но дру-
ги навеждат на мисълта, че мозъкът на 
жената реагира различно към никоти-
на - поясни експертката Патриша Фо-
лан от болниците „Нортуел хелт” в щата 
Ню Йорк. - Поради тази причина жените 
може да не постигнат успех, когато става 
въпрос да откажат цигарите чрез нико-
тин заместващи терапии.”

Спирането на цигарите – 
мъжете го умеят по-добре

Ежедневната консумация на кисе-
ло мляко намалява риска от бело-
дробен рак, сочат резултатите от 

изследване.
Авторите на изследването от уни-

верситета Вандербилт в Нашвил, щата 
Тенеси, отбелязват, че консумацията 
на кисело мляко не трябва да се обез-
сърчава и че е нужно да се преразгле-
дат потенциалните ползи от консума-
цията на млечни продукти.

Американски диетолози препоръч-
ват да се консумират не повече от три 
порции млечни продукти дневно. До-
бре е освен това млечните продукти 

да са обезмаслени или с ниско съдър-
жание на мазнини. Тези препоръки са 
базирани върху проучвания, които по-
казват, че наситените мазнини в пъл-
номаслените млечни продукти уве-
личават нивото на лошия холестерол. 
Но предишни изследвания показват 
също, че млечните продукти съдържат 
калций, калий, магнезий, витамини К1 
и К2 и пробиотици, които допринасят 
за здравословно хранене. Други из-
следвания установиха, че консумаци-
ята на млечни продукти, по-специал-
но сирене и кисело мляко, е свързана 
с по-малък риск от диабет тип 2.

Киселото мляко пази 
от белодробен рак

Учени „оневиняват“ 
холестерола за 
инфаркта и инсулта
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П
разната кофичка от сладо-
лед ми се усмихва победо-
носно. Главата ми се изпъл-
ва със самообвинителни 
мисли, съзнанието и погле-

дът ми са замъглени, от което трудно 
се концентрирам. Отпаднала съм и ме 
мъчи жажда за вода.

Това са част от симптомите, които 
преживяваме след приемането на хра-
ни с висок гликемичен индекс.

Гликемичният индекс стана известен 
на света най-вече благодарение на д-р 
Мишел Монтиняк, който придоби попу-
лярност в индустрията на диетите през 
80-те и 90-те.

Той създаде хранителни режими, при 
които не се броят калории, а се следи 
качеството на приеманата храна. Или 
простичко обяснено - не се концен-
трираме върху факта какво количество 
храна сме приели, а каква е храната.

Неговото предложение беше - както 
пропорционално балансираме диетата 
си между въглехидрати, мазнини и бел-
тъчини, така и да я адаптираме към въ-
глехидратни храни с по-нисък гликеми-
чен индекс като броколи, зеле, спанак, 
ягоди, боровинки и др.

Гликемичният индекс отмерва влия-
нието на

приетите въглехидрати 
върху кръвната захар

Храни като бялото брашно, кар-
тофите и бялата захар предизвик-
ват бързото увеличаване на глюко-
зата в кръвната захар и рязкото й 
спадане впоследствие. Този процес 
създава критични моменти, при които 
тялото трябва да използва собствени 
ресурси за енергия вместо тези от току-
що приетата храна. Или настъпва ката-
болитен процес (на разграждане), при 
който се използват вещества от мускул-
ната и други изградени тъкани за ба-
лансиране на процесите в тялото ни.

Например, независимо от наличие-
то на мазнини и аминокиселини, чия-
то цел е синтезиране на протеин, коли-
чествата захар в сладоледа са толкова 
високи, че кратко време след консу-
мирането му ние изпадаме в еуфория 

и после в летаргия. Това се получава 
вследствие на факта, че тялото използ-
ва наличната енергия за оцеляването 
ни, т.е. разгражда и консумира веще-
ства от нас за нас. Това също така се на-
рича канибализъм в някои книги.

В литературата ще срещнете съкра-
щението GI (Glycemic Index) за гликеми-
чен индекс. Той категоризира въглехи-
дратите според тяхното влияние върху 
кръвната ни захар.

Въглехидратите с 

гликемичен индекс (GI) 
под 55 се считат за 
най-предпочитани

Те се абсорбират бавно в кръвната 
захар и така предизвикват по-бавно и 
контролирано покачване на глюкоза-

та в кръвната захар и респективно на 
нивата на инсулина в нея. Тук отварям 
скоби, с които мога да охладя ентуси-
азма ви - има огромна разлика между 
едно хранене с храни с нисък гликеми-
чен индекс и постоянен режим на хра-
нене с храни с нисък гликемичен ин-
декс. И още повече, ако решите да сте 
стриктни, приеманите въглехидрати 
не бива да превишават гликемичен ин-
декс 50-55. Най-добре е

да се застопорим около 
числото 45

предлагат от университета в Сидни, Ав-
стралия. На тяхната страница можете 
да направите запитване за гликемични 
индекси на различни храни.

Ниският гликемичен индекс води до 

много позитивни здравословни проме-
ни особено за хора, които са предраз-
положени към заболявания като диа-
бет и сърдечносъдови заболявания.

Целта на въглехидратите с нисък гли-
кемичен индекс е да доставят качестве-
на храна за функционирането на изгра-
дените вече мозък, органи и мускули 
(особено по време на упражнения).

На страницата на www.gisymbol.com 
можете да намерите чудесни рецепти и 
съвети за хранене по метода на д-р Ми-
шел Монтиняк.

Бих искала да добавя, че тялото ни 
е комплексна система от системи, кои-
то работят заедно за постигане на една 
единствена цел - оцеляването ни.

Оцеляването, което ще ни даде въз-
можност да преживеем с ентусиазъм и 
в добро здраве личната си легенда тук, 
на земята. Тази комплексност изисква 
многостранен подход към тялото ни. 
Единствено хранене с храни с нисък 
гликемичен индекс не е достатъчен за 
цялостното ни здраве и енергия. Обез-
водняването и обездвижването пред-
ставляват сериозни препятствия по 
пътя към крепко здраве. Съгласна съм 
обаче, че позитивните промени на на-
чина ни на живот могат да допринесат 
до увеличаване на стреса в живота ни. 
Затова планирани промени, стъпка по 
стъпка, са най-добрата стратегия.

МАРИЯ ТАНЕВА

�Няколко съвета с какво да се храним, 
за да бъде в норма

Гликемичният 
индекс – кои 
храни му 
влияят и как?
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С 
настъпването на есента като 

че ли се изострят всичките 

ни сетива – и радостта от из-

обилието на шарките, и тъга-

та, и меланхолията. За съжа-

ление най-често ставите са тези, които 

първи реагират на климатичните из-

менения. Есента носи по-чести болки и 

оплаквания именно по скелета ни. „Бо-

лят ме коленете, сигурно ще се развали 

времето”, е най-честата фраза, която чу-

ваме и от стари, но и от млади хора.

„Всичко това си има своето логич-

но обяснение. В студеното време най-

чувствителни са колената и тазобедре-

ните стави, както и китките, пръстите, 

вратът и раменете. Студът предизвик-

ва скованост в ставите, а движенията са 

ограничени допълнително, когато има 

наличие на артрозни, дегенеративни 

изменения. Като цяло ниските темпера-

тури провокират дадено възпалително 

огнище и оттам се появява и болката”, 

обяснява проф. д-р Златимир Коларов, 

един от най-големите български спе-

циалисти в областта на ревматологич-

ните заболявания.

„Ревматичните болести не са сезонни, 

но промяната на барометричното на-

лягане оказва влияние за засилване на 

вече съществуващи проблеми.

Засилва се болката, хората 
се чувстват по-сковани

Те не са особено свързани със сту-

деното време, а по-скоро се „обаждат” 

през есента и зимата, защото не са ле-

кувани адекватно. Ревматизмът не е бо-

лест на старите хора, а, напротив, поя-

вява се при младите като следствие от 

друг здравословен проблем”, посочва 

още специалистът.

Според специалистите, когато е по-

студено, кръвообращението ни се заба-

вя. Преди самото влошаване на времето 

атмосферното налягане пада, получава 

се по-слаб натиск върху тъканите, тяло-

то ни започва да задържа повече вода 

от обикновено и да подпухва. На мес-

тата, къде-

то се получават 

въпросните подувания, 

се упражнява натиск и невроните да-

ват сигнал за болка. Това подпухване 

не е видимо, но е осезаемо за нервна-

та ни система, която е свръхчувствител-

на особено на местата, на които има на-

лично възпаление или стара травма.

Дали обаче само ниските температури 

и влагатапричинят болките в ставите ни?

„Студът предизвиква скованост в ста-

вите. А когато има и артрозни, дегене-

ративни изменения, той допринася до-

пълнително за усещането за скованост, 

ограничаване на движенията. Оттам 

се получава порочният кръг - ставите 

да болят повече именно през есента и 

зимата. Някои вируси също създават 

проблеми за ставите – те благоприят-

стват възпаленията, появява се оток, за-

червяване. Доста са факторите, които 

през тези два сезона влияят върху став-

ния апарат и създават дискомфорт. По 

принцип само студът не може да пре-

дизвика болката, ако няма настъпили 

изменения в ставата. Ако има вече пато-

логично огнище, студът го провокира, 

активизира. 

Най-чувствителни 
са коленните и 
тазобедрените стави

Не са малко и хората, които се оп-

лакват от болки в раменете, проблем в 

студеното и влажно време създават и 

посттравматичните артрози”, обяснява 

известният ревматолог.

„Болката е сигнал, а болните трябва 

да търсят правилния отговор на пра-

вилното място - в кабинета на лекаря. 

Много пъти постъпваме по неправилен 

начин, като си поставяме сами диагно-

за и се самолекуваме. Самодиагноза-

та винаги крие много големи рискове. 

Много хора днес търсят лечение в на-

родната медицина. В интернет има до-

бри билкови рецепти, но без диагноза 

не знаем дали те са полезни за нашите 

стави”, съветва ревматологът.

�Ревматичните болести не са 
сезонни, а следствие от друг 
здравословен проблем

Освен атмосферното налягане 
и студът с напредването на 
възрастта в проблемите с 
хроничните болежки се включват 
още три фактора:
� Хормоните – в студените 

дни щитовидната жлеза трябва 
да работи по-усилено, за да 
поддържа нормалната ни телесна 
температура. С остаряването 
обаче тя разполага с по-
малко възможности и тъкмо 
затова възрастните хора са по-
чувствителни на студ и болки в 
ставите.
� Имунната система – щом 

застудее, обикновено наддаваме 
килограми, защото добавяме в 
менюто си повече въглехидрати 
и мазнини. Подобна „диета“ ни 
прави по-податливи на инфекции. 
Много често проблемите с 
имунната система са свързани и с 
ниските нива на витамин D.
� Мрачното време – 

обикновено е сочено за причина 
за т.нар. сезонна депресия. 
Депресивните състояния са 
тясно свързани с хроничната 
болка, а проучвания доказват, че 
пациенти с ревматоиден артрит 
е по-вероятно да страдат от 
депресия.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Скованост и болка 
в ставите: Защо
студът е виновен?

проф. д-р Златимир Коларов И още виновници за 
болките в ставите



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

6 - 12 ноември 201946

ПАВЛИН ДИМИТРОВ

Добавена реалност, футурис-
тични табла с пилотски каби-
ни и дори механизъм, който 
пренася автомобила до вкъ-
щи. Всичко това е заложено в 

една от най-футуристичните коли, пред-
ставяни някога - лyĸcoзния бpaнд нa То-
уоtа – Lехuѕ.

Той плaниpa cтapтиpaнeтo нa cepия 
eлeĸтpoмoбили пpeз 2020 г. Πъpвoтo 
eлeĸтpичecĸo пpeвoзнo cpeдcтвo нa 
ĸoмпaниятa нaй-вepoятнo щe cтaнe 
фaĸт дoгoдинa. Toвa oбaчe нe пpeчи То-
уоtа дa впycнe и Lехuѕ в нaдпpeвapaтa 
нa фoнa нa нapacтвaщaтa ĸoнĸypeнция 
зa paзpaбoтвaнe нa ĸoли c бaтepии, 
изпycĸaщи нyлeви вpeдни eмиcии.

Πpи пpeдcтaвянeтo нa ĸoнцeптyaлния 
мoдeл нa фyтypиcтичния eлeĸтpичecĸи 
xeчбeĸ пpeди aвтoмoбилнoтo излoжe-
ниe в Toĸиo oт Lехuѕ oбяcнявaт, чe цeл-
тa e пpoдaжбитe нa eлeĸтpoмoбилитe 
нa ĸoмпaниятa, вĸлючитeлнo изцялo 
eлeĸтpичecĸи и бeнзинoви xибpиди, дa 
изпpeвapят пpoдaжбитe нa бeнзинoви-
тe aвтoмoбили нa лyĸcoзнaтa мapĸa дo 
2025 г.

Lехuѕ ce зaĸaчa c фeнoвeтe нe caмo нa 
eлeтpoмoбилитe, a нa вcичĸи ĸoли. Koн-
цeптyaлният мoдeл LF-30 e cтpacтeн

пpeдвecтниĸ нa 
eлeĸтpичecĸoтo бъдeщe

нa Lехuѕ, пишaт aвтopитe нa Тhе Vеrgе.
Πpoтoтипът ĸoмбиниpa вcяĸaĸви идeи 

ĸaтo ĸoнтpoл нa жecтoвeтe, дoбaвeнa 
peaлнocт, тexнoлoгия зa caмocтoятeлнo 
зaдвижвaнe, мoтopи в caмитe ĸoлeлa нa 
ĸoлaтa и дopи дpoнoвe.

Kyпeтo нa ĸoлaтa щe бъдe мнoгoъгъл-
нo и c мнoгo издaтини ĸaĸтo oтвътpe, 
тaĸa и oтвън. Koлaтa щe бъдe c чeтиpи 
мecтa, ĸaтo вoдaчът и пpeдният пътниĸ 
щe бъдaт нaй-oблaгoдeтeлcтвaни - тe щe 
имaт coбcтвeни пъpвoĸлacни пилoтcĸи 
ĸaбини и пoчти cъвпaдaщи фyтypиcтич-
ни диcплeи.

Πpeднoтo cтъĸлo нa aвтoмoбилa щe 
бъдe мнoгo пo-гoлямo oт oчaĸвaнoтo 
- тo щe пpoдължaвa дo зaдния ĸpaй нa 
aвтoмoбилa. Toвa oбaчe нe e вcичĸo - 
oт Lехuѕ пpeдcтaвят пoĸpивa ĸaтo eдин 
гoлям диcплeй, нa ĸoйтo ocвeн инфopмa-
ция зa aвтoмoбилa и вcяĸaĸвo дpyгo из-
бpaнo oт пътницитe cъдъpжaниe, щe 
мoжe дa ce пpecъздaвa и peaлиcтичнo 
нeбe нaпpимep, изпълнeнo cъc звeзди, 
нaвигaция и мнoгo дpyги. Диcплeят щe 
ce yпpaвлявa cъc звyĸoви ĸoмaнди и c 

жecтoвe.
Изĸycтвeният интeлeĸт нa ĸoлaтa щe 

мoжe дa

paзпoзнaвa глacoвeтe 
нa пътницитe

дa пoмaгa зa peгyлиpaнe нa тeм-
пepaтypaтa нa въздyxa, cилaтa нa звyĸa, 
нacтpoйĸитe зa шoфиpaнe, ceдaлĸи и 
oбщo взeтo - вcичĸo. Bидимocттa пpeз 

cтъĸлaтa нa ĸoлaтa cъщo щe мoжe дa ce 
peгyлиpa.

Eлeĸтpoмoбилът e пpoeĸтиpaн c 
ycтoйчиви peциĸлиpaни мaтepиaли. Oт 
външнaта cтpaнa ca мoнтиpaни и динa-
мични cвeтлини.

Koнцeпциятa нa LF-30 изпoлзвa pe-
дицa фyтypиcтични тexнoлoгии и oт 
мexaничнaтa cтpaнa нa нeщaтa - ĸaтo ce 
зaпoчнe oт пpaвдoпoдoбнoтo дo въз-

мyтитeлнoтo. Πpeвoзнoтo cpeдcтвo e 
пpoeĸтиpaнo c eлeĸтpичecĸи двигaтeли 
в ĸoлeлaтa, ĸoeтo би пoзвoлилo пo-динa-
мичнo шoфиpaнe. Aвтoмoбилът cъщo 
тaĸa нямa дa имa мexaничнa вpъзĸa 
мeждy вoлaнa и зaдвижвaщия вaл, a 
yпpaвлeниeтo щe cтaвa eлeĸтpoннo.

LF-30 e пpoeĸтиpaн c oĸoлo 110kWh 
бaтepия, ĸoeтo би ocигypилo oбxвaт oт 
oĸoлo 500 ĸилoмeтpa. Koлaтa щe мoжe 
дa ycĸopи oт 0 дo 100 ĸилoмeтpa в чac 
зa 3,8 ceĸyнди, c ĸoмбиниpaнa мoщнocт 
400kW (536 ĸoнcĸи cили).

Изглeждa, чe тoвa e дocтaтъчнo. 
Cпopeд ĸoмпaниятa oбaчe нe e. Haй-
фyтypиcтичнaтa чacт e „Lехuѕ Аіrроrtеr” 
- cпoмaгaщo ycтpoйcтвo, изпoлзвaщo 
тexнoлoгиятa нa дpoнoвeтe. To щe мoжe 
дa пpeнacя бaгaжa нa пътницитe oт 
ĸoлaтa дo вxoдa нa дoмa aвтoнoмнo.

Колата на бъдещето: 

�В него - пилотски кабини, покрив дисплей и 
механизъм за пренасяне на багажа до вкъщи

Най-футуристичният 
Lexus пристига
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Да може да стане невидим е 
една от вечните мечти на чо-
века. От шапката невидимка 
в приказките до мантията на 
Хари Потър тя не престава да 

занимава ума му.
И колкото и да изглежда невероятно, 

тя все пак постепенно се превръща в ре-
алност благодарение на технологичния 
напредък през последните години.

Най-новото изобретение в това от-
ношение се казва Quantum Stealth и е 
дело на Hyperstealth – канадска компа-
ния за изработка на камуфлаж. Матери-
алът е тънък като хартия, евтин и не се 
захранва от електричество. Въпреки че 
не работи толкова добре, колкото ман-
тията невидимка на Хари Потър, щитът 
се справя прилично и е доста обърква-
що да гледаш директно в него.

Материалът използва подход, кой-
то е добре известен - лентикулярните 
лещи. Ако сте виждали някоя от онези 
картинки, които изглеждат триизмерни 
под определен ъгъл на гледане, значи 
сте виждали технологията. Общо взето, 
материалът може да пречупи светлина-

та по такъв начин, че да се виждат пред-
мети, разположени само много близо 
или много далече, така че предмет или 
човек, поставен зад материала на опре-
делено разстояние, става невидим. Ма-
териалът има широк диапазон на обхват 

и пречупва светлина от ултравиолето-
вия до инфрачервения диапазон. Като 
се има предвид ниската резолюция на 
камерите, които работят извън видима-
та част на спектъра, ефектът става много 
по-засилен и забележим, когато матери-

алът се наблюдава през тях.
Тъй като материалът не се влияе от 

цветовете, които трябва да скрие (а от 
фона), наблюдателят може да забележи, 
че зад него има нещо скрито. Формата 
на обекта обаче е неясна и без детайли.

Канадци създадоха материя, 
която ни прави невидими
�Ново изобретение е на път да осъществи една от най-старите фантазии на човека

Samsung Electronics Co Ltd показа 
нов дизайн за смартфон, с който 
демонстрира преднината си при 

сгъваемите устройства. През септем-
ври компанията пусна първия си сгъ-
ваем модел, а сега такъв, който се сгъва 
във формата на квадрат (а също и „ми-
дена черупка”). Южнокорейският тех-
нологичен гигант показа видео с новата 
концепция на конференцията Samsung 
Developer 2019 в САЩ. Във видеото 
смартфонът се трансформира от флип 
телефон, който се отваря вертикално, 

към такъв, който се затваря хоризонтал-
но.

Най-големият производител на смарт-
фони в света напредва с пускането на 5G 
телефони и сгъваеми телефони с цена 
от 2000 долара (като проблемния модел 
Galaxy Fold, който се сгъва като книга), 
докато се бори с конкурентите Apple Inc 
и Huawei Technologies Co Ltd на все по-
наситения пазар.

Новият дизайн позволява на устрой-
ството да се сгъва наполовина хоризон-
тално.

Нов смартфон от Samsung – 
сгъваем като „мида“

Google пpeдлaгa дa зaмeнитe вa-
шия Аndrоіd тeлeфoн c xapтиeн 
пoнe зa дeн, пишe Fаѕt Соmраnу. 

Компанията е възложила нa Ѕресіаl 
Рrојесtѕ - лoндoнcĸo дизaйнepcĸо cтy-
диo - дa го paзpaбoти. И в този случай 
ce изиcĸвa пpилoжeниe нa Аnrоіd, нo 
cлeд ĸaтo гo инcтaлиpaтe, тo ви пoз-
вoлявa дa избepeтe цялaтa инфopмa-
ция, ĸoятo мoжeтe дa иcĸaтe, дa e 
дocтъпнa oфлaйн. Toecт нeщa ĸaтo 
ĸoнтaĸти, ĸapти, пpoгнoзa зa вpeмeтo, 
дopи cĸpийншoти и дa ги пpинтиpaтe. 
Bзимaтe лиcтa xapтия, cгъвaтe гo и 
имaтe вeчe cвoя тeлeфoн oт xapтия (Ра-

реr Рhоnе).
Цeлтa нa пpoeĸтa e дa дoĸaжe, чe 

нe e нyжнo дa пoлyчaвaмe нeoбxoди-
мaтa ни инфopмaция caмo oт тeлeфo-
нитe cи. Eднaтa cтpaницa мoжe дa cъ-
дъpжa чacт oт ĸoнтaĸтитe ви, дpyгa 
- пъзeли cъc cyдoĸy, peцeпти, дopи 
ĸpaтĸo pъĸoвoдcтвo c фpaзи нa 
итaлиaнcĸи. Moжeтe дa paзгънeтe 
xapтиeния тeлeфoн и дa видитe ĸapтa 
дo мяcтoтo, ĸъдeтo тpябвa дa oтидeтe. 
Имa и зaмecтитeл нa Gооglе Рlау. Moжe 
дa гo пoлзвaтe и ĸaтo пopтфeйл, ĸaтo 
изpeжeтe мaлĸи пapчeнцa и cлoжитe 
ĸpeдитнaтa cи ĸapтa тaм.

Google готви пускането 
на хартиен телефон
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�Може ли да предизвика революция 
в строителството и транспорта?

в вв в

Конопът 
и новата 
революция: 
7 /не/истини

ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

К
онопът става все по-актуа-
лен в целия свят и бавно си 
пробива път в различни сфе-
ри – от здравеопазването до 
строителството и индустрия-

та. Различни изследвания показват, че с 
достатъчно инвестиции канабисът може 
да замести някои не толкова устойчиви 
материали.

Но може ли наистина той да предиз-
вика революция или ползите и качест-
вата му са силно преувеличени? Ето ня-
колко въпроса и отговора, които могат 
да ни ориентират:

Отглежда се отпреди 
повече от 12 000 години

Повечето научни данни показват, 
че хората са започнали да култивират 
растения преди около 10 000 години в 
Месопотамия, но няма много доказа-
телства, че конопът е бил отглеждан тол-
кова отдавна.

И все пак историята на конопа и хо-
рата наистина е дълга и преплетена. Ар-
хеологически находки показват, че той 
е бил отглеждан в Китай преди повече 
от 4000 години, като от него се е прави-
ла хартия, плат и въжета, както и заради 
маслото му.

Използва се в 25 000 
продукта

Конопът със сигурност е гъвкаво рас-
тение, което в различните си части - от 
стъблото до цветовете - теоретично 
може да се използва, „за да се подсло-
ните и обличате”. Това твърди Лорънс 
Смарт, професор в школата по интегра-

тивна ботаника към Корнелския уни-
верситет в щата Ню Йорк. Той изучава 
потенциала за култивиране на растени-
ето в индустриални мащаби.

Освен това конопът е отличен източ-
ник на протеини без глутен и соя и изо-
билства от Омега 3 и 6 мастни киселини, 
които обикновено присъстват в рибата. 
Това го прави подходящ и като диетич-
на добавка за вегани, и като храна за жи-
вотни, обяснява Смарт.

Той смята, че твърденията за мно-
гобройни възможности за употреба, 
включително като влакна и лекарства, 
са основателни. Въпросът е дали са по-
конкурентни от финансова гледна точ-
ка, по-добри или по-устойчиви от тези, 
които в момента използваме.

Може да доведе до 
транспортна революция

Конопът като биомаса - стъблата му 
са с високо съдържание на целулоза - 
или конопеното масло като биогориво 
могат да допълват други възобновяеми 
източници на енергия. Те обаче, както и 
други енергийни посеви, имат вродени 
проблеми с отглеждането в 
масови мащаби. Въпре-
ки твърденията, че 
не се нуждае от на-
торяване, коно-
път, подобно на 
царевицата , 
има нужда от 
много азот.

Не мисля, 
че сме пра-
вили пълно-
ценен анализ 
на жизнения 

цикъл, за да можем да кажем, че коно-
път предлага някакви предимства пред 
употребата на биогорива на царевична 
основа, казва Смарт. Той посочва, че ко-
нопът дава прилични добиви на акър, 
но други посеви са доста по-устойчиви.

Изследователската група на Смарт в 
университета разглежда многоброй-
ни потенциални биоенергийни посеви. 
До момента проучванията показват, че 
върбата, която е многогодишно расте-
ние, вероятно е по-устойчива от годиш-
ни посеви като конопа.

Расте в слабо плодородни 
почви и не изисква 
пестициди

Друго популярно твърдение е, че ко-
нопът на практика расте сам. Но тъй 
като не е култивиран в големи мащаби 
през XX век, има твърде малко изслед-
вания, които да покажат дали наистина 
той расте лесно на слабо плодородни 
почви.

Първоначални изпитания в малки ма-
щаби в Италия и САЩ показват обеща-
ващи резултати за извличане на токсини 

от почвата от конопа. Учените 
също така казват, че зара-

ди бързия му растеж, 
когато е засаден 

при подходящи 
условия, той не 

се нуждае за-
дъ л ж и те л н о 
от хербици-
ди.

К о н о п ъ т 
също така съ-

държа кана-
биноиди и 

терпени - със-
тавки, които мо-

гат да отблъскват 
насекомите. Смарт 

обаче казва, че хората 
трябва да подхождат пред-

пазливо към твърденията, че изоб-
що не са нужни пестициди.

Можем да живеем 
в конопени къщи

Компании като австралийската 
Zeoform и италианската Kanesis произ-
веждат малки количества конопена би-
опластмаса. В момента обаче производ-
ството на пластмаси от коноп е сложно, 
енергийно неефективно и скъпо, така 
че няма да измести базираните на пе-
трол видове пластмаси в близко бъде-
ще.

Конопът все пак се доказва като по-

пулярна алтернатива на фибростъклото 
за употреба в пресовани панели и като 
устойчив строителен материал. Автоп-
роизводителят BMW например използ-
ва коноп в панелите на вратите на коли-
те си.

Нареченият с подвеждащото „коноп-
о-бетон” не е заместител на бетона, а из-
олационен материал, подходящ за къщи 
с дървени конструктивни елементи. 
Този вид материал е най-популярен във 
Франция, но е по-скъп от традиционни-
те алтернативи.

Изисква четвърт от водата, 
необходима на памука

Липсват изчерпателни съпостави-
телни изследвания на памука и конопа. 
Един от най-мащабните анализи, публи-
куван от Стокхолмския институт за окол-
ната среда през 2005 г., сравнява двете 
естествени влакна с полиестера, който е 
синтетичен материал.

Изследването стига до извода, че па-
мукът има нужда от 50% повече вода 
през сезона на растеж в сравнение с ко-
нопа. За разлика от конопа, памукът се 
нуждае от много напояване и най-чес-
то се отглежда в части на света, които не 
изобилстват от вода, като Узбекистан.

Нещата обаче не са толкова прости и 
решението не е само да се замени едно 
растение за фибри с друго. Конопът, ма-
кар и изключително издръжлив, също 
така е и скъп и енергийно интензивен за 
преработка в мека, подходяща за носе-
не тъкан.

Американската 
конституция е писана 
върху коноп

Националният конституционен цен-
тър на САЩ и сайтът за проверка на фа-
кти Politifact категорично опроверга-
ват едно от по-екзотичните твърдения 
за конопа, разпространено в интернет. 
Конституцията на САЩ, Декларацията 
за независимост и Законът за правата 
(първите десет поправки на конститу-
цията) са писани върху пергамент, кой-
то представлява обработена животин-
ска кожа.

Конституционният център коментира, 
че чернови на тези документи може и да 
са били писани на конопена хартия, тъй 
като растението по това време е било 
масово култивирано в Северна Амери-
ка за производство на въжета и платна.

Единият от основателите на САЩ - То-
мас Джеферсън, и президентът на стра-
ната - Джордж Вашингтон, са отглежда-
ли коноп.

Kонопено семе

Kонопено 
въже

Mасло от конопено семе
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- А ти какво му остави?
- Два инфаркта и невроза!

� � ☺
Жена се кара на мъжа си:
- Ти си същият като колата си – смучеш 

прекалено много, пушиш непрекъснато, 
а и стартерът ти не функционира.

� � ☺
- Ако един ден ти предложат да ста-

неш министър, кое министерство ще си 
избереш?

- Министерството на обещанията.
- Но такова министерство няма!
- Няма, но министри за него има мно-

го!

� � ☺
Барни става от масата със сетни сили 

и клатейки се, тръгва към вратата.
- Алън, къде ми е шлиферът?
- Облякъл си го, Барни.
- Добре, че ми каза, иначе щях да си 

тръгна без него...

� � ☺
Мъж стремително се втурва у дома си, 

хвърля се върху жена си, целува я и по-
лучава ответна целувка.

- Е, сега – пита мъжът – кажи как ме на-
мираш без мустаци?

- О, това ти ли си?

� � ☺
Учителка пита:
- Деца, какви са пилетата, родени в ин-

кубатор?
- Извънбрачни! – отговаря Иванчо.

� � ☺
- Мъжът ми попадна в затвора заради 

младост и неопитност.
- Но той е на 60!
- Не става въпрос за него, а за адвока-

та му – само на 25 е...

� � ☺
В семейството имало кавга. В това 

време на вратата се позвънило. Мъжът, 
ядосан, отворил и видял пред себе си 
бандит. Вдигнал ръце:

- Не ме убивайте!
- Аз не съм убиец, а изнасилвач!
Мъжът се успокоил и доволен подвик-

нал:
- Скъпа, за тебе е!

� � ☺
Добър родител.
Съдия пита обвиняемата:
- Защо убихте съпруга си със 

стрела?
- Не исках да будя децата...

� � ☺
В болницата медицинската 

сестра казва на доктора:
- Докторе, ще обслужвам 

този пациент само ако му ги-
псирате и другата ръка!

� � ☺
Иван се обажда по телефона 

от работата:
- Скъпа, днес съм поканил 

шефа си на обяд у дома.
Но се прибира сам на обяд.
- Къде е шефът ти? – пита жена му.
- Виждаш ли, скъпа, просто ми се ис-

каше поне един път да се наям като хо-
рата...

� � ☺
- Мили, нали след като се оженим, по 

цяла вечер ще си бъдеш вкъщи и ще ме 
развличаш?

- Но, мила, аз да не съм телевизор!

� � ☺
- Днес на един сляп човек подарих 

банкнота и той ми каза: «Благодаря ти, 
красавице!»

- Значи наистина е бил сляп.

� � ☺
- Не проумявам как тази млада поете-

са се е омъжила за най-яростния си кри-
тик?

- О, ти не знаеш колко е отмъстител-
на...

� � ☺
- Гошко, можеш ли да ми дадеш при-

мер за някакво съвпадение?
- Да, сватбите на мама и на татко са 

били в един и същи ден!

� � ☺
- Какво, по дяволите, те накара да ка-

жеш на Мери, че съм глупак?
- О, извинявай, това тайна ли беше?

� � ☺
Разговор между майка и дъщеря:
- Струва ми се, че годеникът ти е много 

сериозен човек!
- Да, само да можеше да го видиш как 

добре възпитава и трите си незаконни 
деца...

� � ☺
Влюбена двойка се разхождат прити-

снати един към друг из парка.
- Ах, мили, колко пъти са ме молили да 

се омъжа!
- Така ли? Кой те е молил? – ревниво 

пита момчето.
- Мама и татко!

� � ☺
- Значи, млади човече, вие сте решили 

да се ожените за дъщеря ми... А можете 
ли да я храните?

- Това зависи от апетита й...

� � ☺
- Слушай, във вестника пише, че един 

мъж убил жена си и себе си.
- А кого първи?
- Не знам, тук не е казано...

� � ☺
Между приятелки:
- Кога развали годежа?
- Когато го видях в банята. Колко раз-

личен изглеждаше той без портфейла 
си...

� � ☺
Жена отива да прибере мъжа си от 

кръчмата. Той се възмущава:
- Това е оскърбително! Защо винаги 

идваш направо тук? Защо никога не ме 
потърси в някой от музеите?!

� � ☺
Жена е изплашена в съня си от нео-

чакван шум. Скача, пали лампата и какво 
да види – съпругът й се прехвърля през 
прозореца с обувки в ръка.

- Но, скъпи! Поне вкъщи се прибирай 
по обичайния начин!

� � ☺
Начинаещ поет показал на Волтер 

стиховете си, озаглавени «Към потомци-
те», и моли за мнение.

- Мисля, че няма да достигнат до адре-
сата – отвърнал Волтер.

� � ☺
- Откъде вие знаете цените на живот-

ните – от петел до овца? Да не сте рабо-
тили във ферма?

- Не, аз съм просто начинаещ шо-
фьор...

� � ☺
Разсеян доктор приема пациент.
- Докторе, много ме боли глава.
- От кога сте така?
- Още откакто съм се родил.
- А преди това как се чувствахте?

� � ☺
Един мързелив човек станал гробар. 

Тръгнал да копае гроб. Докато стигне до 
мястото, четял надгробните паметници: 
«Тук почива...» Като стигнал до мястото 
за копаене, хвърлил лопата и казал:

- А бе тук всички почиват, само аз ли 
ще работя!

Разговор между познати на трамвай-
ната спирка:

- Ти още ли не си се оженил?
- Не съм.
- Ами какво чакаш?
- Трамвая.

� � ☺
- Шефе, ще ми повишиш ли заплатата, 

че от три големи фирми се интересуват 
от мен.

- И кои са пък тези големи фирми?
- Топлофикация, ВиК и М-Тел...

� � ☺
На мама милото
Жена казва на мъжа си:
- Хайде, скъпи, изпий това.
- Но това е сироп за кучето!
- Да, и когато то види, че го пиеш, може 

би и то ще иска да пие...

� � ☺
Мъж отива за съвет при свещеника:
- Отче, какво да направя, за да живея 

вечно?
- Как какво?! Ожени си.
- Това ще помогне ли?
- Не, но ще убие желанието ти.

� � ☺
Световен шампионат по надпиване. 

На финала достигат американската и 
руската армия. Започват да пият и един 
по един войниците падат. Накрая оста-
ват само двама. Изпили по една буталки 
водка, изпили втора. След това руснакът 
излязъл за малко навън. Върнал се и из-
пил третата бутилка водка. Спечелил на-
градата и журито го попитало:

- Защо излязохте след втората бутил-
ка?

- Изпих още една, за да проверя дали 
мога да изпия третата бутилка водка...

� � ☺
- Докога стояха гостите на именния ти 

ден?
- Докато се счупи тирбушонът.

- Господин полицай, опасно ли е да 
си играем на тази улица? – пита малки-
ят Сашко.

- Не, ако беше опасно, аз нямаше да се 
разхождам тук!

� � ☺
- Една жена може ли да направи мъжа 

щастлив?
- Да, ако е чужда.

� � ☺
Буратино пита баща си:
- Татко, и мен ли ме донесе щъркелът?
- Не, теб те донесе един кълвач.

� � ☺
- Къде ще прекараме лятото?
- Ти пък кога се измори? От три години 

си безработен...

� � ☺
- Не си бърши обувките с покривката 

на масата.
- А с какво?
- Има си пердета за тая работа!

� � ☺
- Какво ще стане, ако нарушите една 

от десетте Божи заповеди?
- Ще останат още 9 за нарушаване.

� � ☺
Върви един турист из амазонските 

гори. Срещнал един индианец, който яр-
остно биел барабан. Попитал го:

- Какво правиш?
- От два дена нямам вода...
- О, правиш молебен за дъжд?
- Не, викам водопроводчика!

� � ☺
Между приятелки:
- Отървах се най-после от моя нека-

дърник. Остави ми два апартамента и 
колата.

Виц в снимка

тта::
ссии ссъсс 

ттаа...

ннсскаатаа 

уужжввамм 
ммуу гии-

ееффоонаа 

В час по химия:

- Иванчо, кажи ми 

едно свойство на 

водата.

- Когато се мия, 

тя става черна, 

госпожо!
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РУЛО С ШИПКОВ МАРМАЛАД 
и орехи

ПИЛЕШКО С ГЪБИ   
и сметана

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: “Как”, “Тамарина гара”, Орис, Маратон, Тарапана, 
“Соларис”, Валог, Мак, Лиман, Политикани, Сенат, Котик, Тези, Тан 
(Карой), Натан (Жак), Барака, Кок, “Калин”, Ратенов, Сакар, Нанос, 
Ло, Полицай, Шамар, Лик, Сабат, Пират, Кана, Сатир, Пирон, Номад, 
Чар, Болид, Вана, Ким, Гавот, Порт, Балет, Илитерат, Раритет, Инана, 
АПА, Селен, Траки, Спор, Ливер, Ара, Акар, Нет, Таз, Аланин, Кан, 
Налим, Анализи, Варел, Ина, АК, Параван, АК, Ити, Елиминатор, 
Илот, СИВ, Какао, Кантора. 
ОТВЕСНО: Кър, Пас, Самолетоносачи, Асинара, Малинак, “Латам”, 
Ревен, Рев, “Караман”, Сибир, Билет, Вал, Арарат, Кацар, Гатер, 
Навик, Китин, Накат, Бален, Тарама, Нос, Калай, Повет, Каленик, 
Дан, Потир, Пилот, ЗИЛ, “На”, Вотан, Ширит, ИРА, Мао (Дзъдун), 
Ваталин, Народ, Инари, Рат, Ралик, Раман (Чаидрасекхара), Плака, 
Ток, Сарот (Натали), Банат, Воини, Ани, Ра, Агитатор, Нарта, Алани, 
Топ, Керес (Паул), Конте, Скала, Ит, Рамазан, Ило, Нина Николина, 
Вапоризатор, Саки (Ариго), Авокадо, Тар, “Никита”.

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

Пилешко месо около 500 г - без 
кожа - се нарязва на късчета. 
Леко ги начукайте, добавете сол 

и черен пипер на вкус и ги полейте с 
прясно изцеден лимонов сок. Оставе-
те така за 10-тина минути в покрит съд, 
след което загрейте мазнина в тефло-
нов тиган и леко запържете месото.

300 г гъби печурки се почистват и 
нарязват на филийки, след което се 
прибавят към пилешкото месо. След 

като се запържат, всичко се прехвър-
ля в тава.

В купа се разбиват 2 яйца заедно с 
300 мл заквасена сметана и 100 мл 
прясно мляко. Разбитата смес се раз-
пределя върху месото и гъбите.

Накрая ястието се поръсва с около 
60-70 г настърган кашкавал. Слага се 
във фурната и се пече около 20 мину-
ти. Готовата запеканка се поръсва с на-
рязан на дребно пресен магданоз.

Отделяме на 5 яйца белтъците от 
жълтъците. Разбиваме жълтъ-
ците на пяна с половин чаена 

чаша захар и ги добавяме към предва-
рително разбитите на сняг белтъци с 1 
кафена чаша захар.

Разбъркваме двете смеси внимател-
но и започваме да добавяме лъжица 
по лъжица 1 чаена чаша брашно и 1 
ванилия.

Изсипваме сместа върху хартия за 
печене. Печем в предварително за-

грята фурна на 180 градуса за 8-10 ми-
нути.

Вадим и го оставяме да се охлади, 
махаме хартията, намазваме с около 
200 грама шипков мармалад и поръс-
ваме с 150-200 г счукани орехи. Вни-
мателно завиваме на стегнато руло и 
поръсваме с пудра захар.

Да ви е сладко!  
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ОВЕН
Възможни са за-
труднения в ре-
ализацията на 
професионал-
ните ви и лични 
планове. Не тър-
сете причините 
вън от себе си, но 

е по силите ви да се справите, ако се 
противопоставите на нездрави внуше-
ния, опити за манипулации и конфли-
кти, каквито няма да липсват. Бъдете 
толерантни и упорити. Не давайте и не 
взимайте пари назаем. Избягвайте кон-
сумацията на алкохол, химични лекар-
ства и опиати. Изучавайте чуждия опит, 
като го адаптирате към своите условия 
и развития.

Астрологична прогноза 
6 - 12 ноември 2019 г.

РАК
Предстои напрег-
ната седмица, както 
за вас, така и още 
повече за тези, с 
които имате „взема-
не-даване“. В след-
ващите дни често 
ще имате поводи да 

се питате „защо ли не си премълчах?“. 
Може да имате противоречия с близ-
ките, с колегите или с почти непознати 
хора - в дома, на работата или в магази-
на. Ще ви е необходима помощ в ситу-
ации, които изискват бързо мислене и 
бързи точни реакции. Ще бъдете подо-
зрителни и недоверчиви към околни-
те, критични, раздразнителни и остро 
реактивни.

ВЕЗНИ
Моментът е до-
бър да направите 
някои промени в 
стила си на обли-
чане, да сложи-
те акценти във 
външния си вид, 
които да ви съз-

дадат по-добро самочувствие. Не всич-
ко, което правите, ще се приема отраз 
от най-близките, но дайте им време да 
свикнат с новата ви визия. Отдавайте 
дължимото на тези, които са ви под-
крепяли и са участвали на ваша страна 
в битките ви. Изразете благодарността 
си по подходящ начин, така ще получа-
вате съпричастност и подкрепа и за в 
бъдеще.

КОЗИРОГ
Бъдете доброна-
мерени и търпе-
ливи, не драмати-
зирайте излишно, 
запазвайте хлад-
нокръвие във вся-
ка ситуация и ще 
преминете без-
проблемно през 

трънливия участък на тази седмица. 
По-силната интуиция в този период ще 
ви подсказва какво и как да правите, но 
всичко трябва да бъде в името на общо-
то удобство и общия интерес. Някои на-
чинания, които изискват повече сред-
ства от вас и от партньора, ще трябва 
да бъдат преразгледани. Отделете вре-
ме за обсъждане на проблемите в тесен 
семеен кръг.

ТЕЛЕЦ
Дните от седмица-
та са подходящи 
за строителство 
и прилагане на 
творчески подход 
в работата. Дълго-
срочно обвърз-
ване може да ви 

създаде известно притеснение, но не 
се тревожете. За много от ангажименти-
те си сте подготвени, няма да липсва и 
подкрепа, така че живейте по-спокой-
но. През втората половина на седмица-
та сте склонни към критичност и анали-
тично мислене, което ще има различни 
проявления. Заложете на работа, изис-
кваща точност и съсредоточеност.

ЛЪВ
Предстои ви на-
товарена с анга-
жименти седми-
ца. Много от това, 
което идва при вас 
сега, е подготвя-
но от дълго време. 
Имайте нагласата 

да срещнете неразбиране и съпроти-
ва, която да преодолявате с още повече 
усилия и убеденост в собствената пра-
вота. Не всичко ще става според вашия 
сценарий и предварителен план, ще ви 
се налага да разчитате повече на интуи-
цията си, отколкото на логиката. Пазете 
здравето си, както и на по-възрастните 
ви близки.

СКОРПИОН
Навлизате в кре-
ативен период, в 
който ще се активи-
рат въображение-
то и фантазията ви, 
което ще ви кара 
да творите и насън. 
Някои ваши идеи и 

планове могат да претърпят промяна 
в една по-конструктивна и конкретна 
посока. Напрегнатите дни може да не 
се отразят директно, но на подсъзна-
телно ниво тревогата може да породи 
безпокойство за собственото ви здраве 
или за това на близък човек. Недовол-
ството и острата реакция да доведе до 
усложнения във взаимоотношенията с 
околните.

ВОДОЛЕЙ
Изправени сте 
пред предизви-
кателство към 
ценностната ви 
система и се на-
лага да покажете 
кои са житейски-
те ви приорите-

ти, затова избирайте внимателно. Това 
е чудесен повод да се раздвижите – и 
физически, и емоционално, да се запоз-
наете с нови хора, да разширите кръга 
на близките познати и дори приятели. 
Бъдете внимателни във финансовите 
дела, особено ако са намесени близки 
хора. Към посредничество между от-
делни хора или фирми се отнасяйте с 
по-голямо внимание. 

БЛИЗНАЦИ
Позовавайте се 
само на прове-
рена информа-
ция и се пазете от 
измами, особено 
ако заниманията 
ви са свързани с 
пари. Погрижете 

се за всичко важно, за да не ви липсва 
настроение и самочувствие. Ще се за-
силят обществено-политическите ви и 
творчески изяви, които през тези дни 
преминават успешно. Подходящо вре-
ме за заздравяване на отношения и 
създаване на нови контакти. Много от 
това, с което сте ангажирани в следва-
щите дни, ще бъде свързано с вашите 
доходи.

ДЕВА
Периодът е до-
бър да се вклю-
чите в изучаване-
то на нещо, което 
ви е необходимо, 
да придобиете 
умения, които да 
разширят въз-

можностите ви за изява, да разшири-
те кръгозора си с четене на подходя-
ща литература. Бъдете съсредоточени 
в подробности и детайли, които могат 
да се окажат важни впоследствие. Вре-
ме е за активна умствена дейност, на 
раздвижване в сферата на проектите и 
всичко онова, което сте складирали в 
ума си „за по-нататък“.

СТРЕЛЕЦ
Чудесен момент за 
обща съзидателна 
работа, за черта-
ене на планове за 
преустройство на 
семейното гнездо, 
така че то да ста-
не още по удобно 

и уютно. Засилва се решимостта ви да 
правите нещата по начина, по който ги 
виждате, независимо от различията с 
мненията на околните. Заети с множе-
ство задължения, ще ви бъде все по-
трудно да намирате време за близките 
си. В средата на седмицата може да се 
изправите пред трудни професионални 
ангажименти или семейни такива.

РИБИ
Бъдете въздържа-
ни в светски изяви, 
в участия в масо-
ви мероприятия и 
там, където се съ-
бират много хора. 
Ще имате подкре-
па да направи-

те добро впечатление на важен за вас 
човек и да получите необходимото ви, 
стига да сте наясно какво точно искате. 
Навременни комуникации ще ви пома-
гат да намирате верния подход в общу-
ването с околните. Избягвайте спорове-
те и конфликтите. Старайте се да водите 
диалог, така ще намалите напрежение-
то в ежедневието. Бъдете арбитър и ба-
лансьор, така ще сте най-полезни.
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ДИМИТРИНА ИВАНОВА

Т
ой е на 51 години и може да се 
похвали с доста успехи в жи-
вота си. Когато бил малко над 
20 години, Джеси Ицлър е бил 
рапар, появявал се е често по 

MTV, а първият му сингъл “Shake It Like 
A White Girl” достига до топ 100 на кла-
сацията Billboard през 1991 г.

Когато минава 30-те, той става пред-
приемач и помага за създаването на 
Marquis Jets, една от най-големите ком-
пании за отдаване на частни самолети 
под наем, която впоследствие прода-
ва на подразделение на компанията на 
Уорън Бъфет Berkshire Hathaway. Ицлър 
също така бе партньор в Zico Coconut 
Water, която бе придобита от Coca-Cola 
през 2013 г.

През 2008 г. той се жени за създател-
ката на Spanx и милиардер Сара Блей-
кли, а до 2015 г. двамата вече са акцио-
нери в отбора от НБА Атланта Хоукс. 
Имат и четири деца.

Илцър обаче е убеден, че нито един 
от всички тези върхове нямаше да бъде 
изкачен без строгата хранителна диета 
и физическата дейност, с които

поддържа тялото и ума си 
от 30 години

“Знам, че това звучи налудничаво, 
но нещото, което най-много промени 
живота ми, е, че всеки ден до обяд ям 
единствено плодове”, казва Ицлър пред 
CNBC, цитиран от Profi t. Милионерът 
споделя и как е стигнал до убеждение-
то да спазва точно този хранителен ре-
жим. Когато бил на 21 години и нямал 
пари, а спял по диваните на свои при-
ятели, той прочел книга на име “Сила за 
живот”, написана от Харви Даймънд.

“Предстоеше ми да бягам в първия си 
маратон, а аз не бях бегач, така че тър-
сех нещо, което да ми осигури някакво 
предимство”, казва той.

Ицлър разказва, че книгата предиз-
виква читателя да яде само плодове до 
обяд в продължение на 10 дни, а след 
това на 11-ия ден да се върне към ре-
довната си закуска.

“Направих точно това на 11-ия ден, 
след като 10 дни до обяд бях ял само 
плодове. Закуската ми обикновено 
включваше неща като овесена каша, 
яйца и бекон, но след онези 10 дни това 
ми изглеждаше ужасно. Така че нико-
га повече не се върнах към нея”, казва 
Ицлър.

В “Сила за живот,” която е публикувана 
през 1985 г. и преиздадена през 2010 г., 
Даймънд представя диета, базирана на 
сурови плодове и зеленчуци, като пло-
довете се консумират единствено на 
празен стомах сутрин. В книгата също 
така се казва, че живо-
тинските протеини не 
трябва да се комбинират 
със сложни въглехидра-
ти като фасула и пълно-
зърнестите храни.

Не всички обаче при-
емат идеите на Даймънд, 
особено тези, свързани с 
комбинирането на хра-
ните и яденето на плодо-
ве на празен стомах. Спо-
ред Ерин Фицджералд 
от болница Lenox Hill 
Hospital в Ню Йорк като 
цяло не е вредно до обяд 
да се ядат само плодове, 
но тя не го препоръчва.

“Никога не бих препо-
ръчала на пациентите си 
да ядат само плодове до 
обяд. Ние трябва

да прекъснем гладуването 
си от нощта

с протеини и/или полезни мазнини. 
Плодовете може да са здравословна 
част от нашите сутрини, но консумаци-
ята на много плодове сутрин може да 
навреди на някои хора — най-вече на 
тези, които страдат от диабет или са из-
ложени на риск от заболяване от диа-
бет”, казва Фицджералд.

Въпреки това Ицлър твърди, че ко-
гато се храни само с плодове до обяд, 
усеща, че има повече енергия и мисли 
по-ясно, тъй като това според него оси-
гурява на храносмилателната му систе-
ма почивка.

Твърдението на Ицлър обаче не е 
подкрепено от научни факти.

След 12 часа на обяд той казва, че се 
храни със “супер чисти храни“, които са 
80% сурови. И той обаче си позволя-
ва от време на време парче пица или 
суши, когато се храни със съпругата и 

децата си.
Ицлър не е единственият предприе-

мач, който експериментира с плодова 
диета.

Съоснователят на Apple Стив Джобс 
също бе фрутарианец в определени пе-
риоди, като се хранеше основно с пло-
дове, както и с ядки.

В добавка към това, че сутрин яде 
само плодове, Ицлър казва, че друг фак-
тор за успехите му е това, че всеки ден 
отделя поне по три часа за себе си.

“Първоначалната реакция на всеки е, 
че никога не би могъл да го направи, но 
смятам, че е наистина важно човек да 
отделя най-малко 10% от деня за себе 
си, защото при мен лично това ми пома-
га да живея в настоящия момент.”

Милионерът, който 
смята, че дължи 
всичко на диетата си
�Джеси Ицлър е сигурен, че успехите му са 

резултат от режима, който спазва от 30 г.

Знам, че това звучи налуднича-
во, но нещото, което най-много 
промени живота ми, е, че всеки 
ден до обяд ям единствено пло-
дове.

Джеси Ицлър
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БОЖИДАР КЪРТУНОВ

З
агуба от 405-ия в света Кевин 
Кинг и исторически триумф 
срещу рекордьора по титли от 
Големия шлем Роджър Феде-
рер в четвъртфиналите на US 

Open. Тези мачове описват рамките на 
палитрата от резултати, игри и емоции в 
един от най-предизвикателните сезони 
в кариерата на Григор Димитров.

Българският тенисист се изправи 
пред големи изпитания, основното от 
които беше първата тежка контузия в 
състезателния му път. Успоредно с нея 
дойдоха раздялата с треньора Дани Вал-
верду, натрупването на загуби и ранни 
отпадания, но и първият полуфинал на 
US Open. Точката беше поставена със 
силното представяне на мастърса в Па-
риж, което следва да послужи за добра 
отправна точка към 2020 г., пише „Днев-
ник“.

„Това беше сезон, в който израснах 
извън корта. Изпитвам смесени чув-
ства и ми е трудно да намеря подходя-
щите думи за това, през което преминах 
през годината”, написа Димитров в Ин-
стаграм.

През следващия сезон българският 
тенисист ще трябва да насочи усили-
ята си към това да постигне постоян-
ство, за да може възможно най-често да 
е на ниво около това, което показа в Ню 
Йорк и Париж.

Болезненият път
Без съмнение акцентът в изминалата 

състезателна година за Димитров е кон-
тузията в дясното му рамо. Той успя да 
играе в първите турнири за годината, но 
след отпадането от Франсис Тиафо в ос-
минафиналите на Australian Open много 
време беше извън корта.

Той не игра 62 дни - най-дългото от-
съствие в кариерата му. „Честно казано, 
съм близо да се разплача”, заяви Дими-
тров в края на март след завръщането 
си в мастърса в Маями и посочи, че това 
е бил най-тежкият му период като тени-
сист.

Контузията се оказа удар, за който 
българинът не беше готов, като след за-
връщането си страдаше и физически, и 
психически. През годината той записа 
серия от загуби и ранни отпадания, има-
ше и няколко загуби в оспорвани ма-
чове, в които изглеждаше близо до по-
бедата. Това доведе до допълнително 
напрежение и се стигна до раздялата с 
Валверду и влизането на Радек Щепанек 
в екипа му.

„Всичко започна през декември, ко-
гато се появиха проблемите с рамото, 
след това просто минаха турнирите в 
Австралия, които не бяха най-добрите 
за мен. Взех си почивка няколко седми-
ци, но това беше тежък период, тъй като 
това е първа контузия за мен”, разказа 
Димитров в началото на септември.

Израстването
Отсъствието от игра и пос-

ледвалите слаби резултати го 
изпратиха далеч назад в ран-
глистата, като това допълни-
телно утежни задачата му. 
В два поредни турнира - 
мастърсите в Монреал и 
Синсинати, той трябва-
ше да започне с мачове 
срещу Стан Вавринка, 
като отстъпи и в двете 
срещи след оспорва-
на игра.

Така Димитров оти-
де на US Open - по-
следния от турнири-
те от Големия шлем за 
сезона, без очаквания. 
По това време беше за-
губил седем от послед-
ните си осем мача. В Ню 
Йорк българинът има-
ше късмет и успоредно 
с това с добра игра се 
възползва от открила-
та се възможност, за да 
стигне до най-предното 
си класиране в турнира. 
Точката беше поставена 
с незабравимата първа 
победа срещу Федерер.

Последва нов спад, за 
да се стигне до мастър-

са в Париж, където Димитров показа 
осезаемо подобрение. „Това беше много 
странна година за мен. Имах първата си 
контузия, трябваше да се справя с неща, 
пред каквито не се бях изправял досега”, 
каза той след успеха срещу Юго Убер в 
първия си мач. Той продължи уверено, а 
срещу петия в света Доминик Тийм изи-
гра един от най-силните си мачове за се-
зона.

„Не приемам нищо за даденост, особе-
но след годината, която имах. Оценявам 
нещата, благодарен съм. Вече приемам 
загубите по различен начин и това ми 
помага да се изправям по-бързо”, заяви 
Димитров в Париж.

Във френската столица той отправи 
ясно послание най-вече към себе си. 
Играта и поведението му напомниха за 

най-добрите му дни. Достигане-
то до полуфинала го върна в 

топ 20, което съвпада с из-
ходната позиция от мина-

лата нова година.
Разликата е, че в мо-

мента той се чувства 
добре физически и че 

има прилив на поло-
жителна енергия от 
последните си мачо-

ве. Два ключови фак-
тора, които заедно с 

уроците от 2019 г. могат 
да послужат за стабилна 

основа за следващи-
те предизвикател-

ства пред Ди-
митров.

�Победите в Ню Йорк и Париж са отлична отправна точка за българския тенисист за 2020 г.

Трудните изпитания, 
които отвориха вратата 
на Григор Димитров
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Красавица от Горна Оряховица се 
пребори за отличието „Най-краси-
вото тяло в света“ на международ-

но състезание в Турция.
Cъбитиeтo ce прoвeдe в курoртa 

Кушaдacъ, къдeтo Aндрoники Първано-
ва cтaнa първa в кoнкурca „Миc Бикини 
нa cвeтa 2019”.

Публикa и жури eдинoдушнo рeшихa, 
чe крacaвицaтa имa вcички кaчecтвa, зa 
дa пoлучи титлaтa, и й я връчихa.

Cрeд oцeнявaщитe, кoитo глacувaт зa 
нaшeтo мoмичe, e и Миc Изрaeл Нaтaли 
Вaceрмaн.

„Бях изнeнaдaнa oт тaзи cпeциaлнa 
нaгрaдa, нaиcтинa cъм трoгнaтa”, споде-
ли красавицата. Тя спечели конкурса в 
cърeвнoвaниe c oщe 20 кaндидaтки oт 
цял cвят.

„Тoвa e първoтo ми учacтиe в кoнкурc 
зa крacoтa извън Бългaрия. У нac cъм 
учacтвaлa в някoлкo. Рeших дa ce явя, 
зaщoтo винaги cъм иcкaлa дa ce прoб-
вaм и извън Бългaрия, a Турция нe бeшe 
дaлeч”, кaзвa oщe Aндрoники.

Феноменалният български плу-
вец Петър Стойчев получи по-
редно световно признание. Той 

бе почетен от Международната плувна 
зала на славата.

Стойчев беше избран да получи на-
градата „Посейдон“, връчвана за изклю-
чително важни постижения и заслуги в 
маратонското плуване. Световният и 
европейски шампион ще бъде почетен 
на церемонията в Ню Йорк, която ще се 
състои на 2 май 2020 г.

През същия уикенд ще бъдат приети 

новите членове на Залата на славата в 
плуването в открити води.

Петър Стойчев е първият българ-
ски представител на сините спортове 
в международната Зала на славата във 
Форт Лодърдейл (САЩ), като се нареди 
до титани като Джони Вайсмюлер, Май-
къл Фелпс, Марк Шпиц и др.

Роденият в Смолян носител на общо 
11 световни купи, записал над 60 побе-
ди в маратони, беше приет в малката 
Зала на слава - тази за състезанията в 
открити води

Петър Стойчев грабна 
плувния Оскар „Посейдон“

Горнооряховка с приз 
„Най-красивото 
тяло в света“

�Българинът падна след спорно съдийско решение в мач, изгледан от Тръмп

Загуба за Багата и 5 пъти 
по-малко пари от Черния звяр

П
ред погледа на президен-
та Доналд Тръмп и в спо-
рен мач от гледна точка на 
съдийството, Благой Ива-
нов-Багата загуби от Дерик 

Люис, известен още като Черния звяр. 
Единственият българин в най-голямата 
ММА организация в света UFC бе побе-
ден с 1:2 съдийски гласа, като мнението 
на доста специалисти бе, че Багата е за-
служавал успеха.

“Да, чувствам се ограбен, но какво да 
правиш, това е животът”, заяви Благой 
Иванов пред MAX Sport 2 от Ню Йорк 
веднага след края на UFC 244.

“Трябваше да го откажа. Дерик Люис 
имаше голяма подкрепа от публиката. 
Явно не съм направил достатъчно, за 
да ми дадат победата. Два пъти

Люис можеше 
да се предаде

но не се предаде. Това е!”, добави Бага-
та.

“Много добре го бях хванал в гилоти-
на. Мислех, че ще ми стигнат тези 10 се-
кунди, но не стигнаха. Не мисля, че по-
следните удари повлияха на крайното 
решение на съдиите! И да не ги беше 
нанесъл, те си му даваха рундовете на 
него. Тук бе и президентът на САЩ – си-
гурно и това повлия“, допълни той. Все 
пак боецът даде да се разбере, че загу-
бата не го отчайва.

Освен с нея обаче Багата трябва да се 
примири и с пет пъти по-малка сума за 
участието си в мача от тази на съперни-
ка си.

UFC разкри парите, които бойците ще 
приберат след галата в „Медисън Скуер 
Гардън”.

За участието си в мача българинът 
прибра 64 000 долара, като 60 000 от 
тях са били сигурна сума, която е полу-

чил само за да бъде част от UFC 244. Ос-
таналите 4 хиляди долара са бонус.

Коренно различна е ситуацията при 
Дерик Люис, който заработи почти 5 
пъти повече от Багата. Чекът на амери-
канеца е на стойност 295 000 долара.

От тях 15 000 са бонус за победа-
та, останалото е хонорарът на Люис за 
участието му в мача.

Бойците от главния мач за вечерта - 
Хорхе Масвидал и Нейт Диас, ще разде-
лят по 520 000 долара.

БНР

Facebook

mma.bg



ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шо-

фьор CDL за pick up/delivery. 60 

цента за милял. Тел. 847-224-5462 

8474205350 №16770

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60089, Предла-

гаме работа за Owner Operators. 12% 

Dispatch Fee Можете сами да буквате 

товарите си, като говорите директно 

с брокерите. За повече инфо: 847-666-

55919 Ext. 4 №16844

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод , Предлага-

ме работа за Owner Operators. 12% 

Dispatch Fee Можете сами да буквате 

товарите си, като говорите директно 

с брокерите. За повече инфо: 847-666-

5919 Ext. 4 №16845

Chicago + suburbs

ОПЕРАТОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60069, Tър-

сим да назначим на пълен работен 

ден -старт $12.50/час: ОПЕРАТОР НА 

CNC МАШИНА. Няма изисквания за 

образование, опит,и английски език 

1-847-224-7647 или 1-847-104-5440 

8472247645 №17010

BOX TRUCK DRIVER, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Търся шо-

фьор на малък камион до 26.000 lbs. 

Looking for straight truck driver (non 

CDL) 6306342892 №17017

WAIT STAFF NEEDED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Кафе 

IL Cortile на W. Lawrence Аve and 

Cumberland Ave в Chicago набира 

сервитьорки на пълно работно вре-

ме или почасово. Добро заплащане. 

7736257087 №17019

CDL ШОФЬОР

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся 

отговорен CDL Hazmat шофьор на ка-

мион I-Shift Volvo, голямата кабина с 

APU, Около 3000-3500 мили седмично, 

$0.60/миля. Отлична работна среда 

с човешко отношение. 7737421234 

№17024

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 
публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

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

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

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

LOCAL JOB, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, CDL - 
всяка вечер в къщи. Възможносt за 
работа - 4, 5 или 6 дни. От 1200$ до 
1600$. 8023738099 №17011

LOCAL WORK, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, CDL 
class A - всяка вечер в къщи. 4, 5 
или 6 дни седмично. От 1200$ до 
1600$. Локално или регионално 
(до 250 мили). Drop & Hook. 12 ме-
сеца опит. За повече информация - 
8023738099, Мартин. №17013

LOCAL WORK
Цена US$ 0.00, Зипкод 60005, CDL 
class A - всяка вечер в къщи. 4, 5 
или 6 дни седмично. От 1200$ до 
1600$. Локално или регионално 
(до 250 мили). Drop & Hook. 12 ме-
сеца опит. За повече информация 
- 8023738099, Мартин. 8023738099 
№17014

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

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”

ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 

отлично заплащане

FULL or PART TIME

847-824-0100 или  847-824-0103

БОЯДЖИЙ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся бо-

яджий по възможност с опит Телефон: 

773-865-0406 №17020

ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 

Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отго-

ворен шофьор на камион 2016 I-Shift 

Volvo, голямата кабина с APU. Около 

3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. 

Отлична работна среда с човешко от-

ношение. 7737421234 №17027

CDL DRIVER CLASS A, 

Цена US$ , Зипкод 60007, CDL DRIVER 

Class AТърся шофьор с опит за Dry 

Van, минимум 3 год. опит за Midwest ( 

IL,IA,WI,IN,OH,MI )Минимален Англий-

ски OKКамиона е Volvo на Книжен 

logbook, в добро състояние, 24 часа 

диспечер , честни и коректни отноше-

ние, 0.60 cent на миля , call or text 773-

954-3005 №17028

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

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

DISPATCHER, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60018, now 

hiring dispatch, experience is a plus 

but not necessarily, 312-789-4448 

3127894448 №16962

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

LOCAL CDL DRIVER, 

Цена US$  , Зипкод 60176, Predlagam 

rabota za CDL driver. Ot Elk Grove Village 

do Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za 

poveche informaciq : 312-210-2049. 

№16848

OWNER OPERATORS CDL, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60007, V & V 

Freight Inc набира owner operators за 

P/D OTR: -Горивни карти -Safety бону-

си -10% Dispatch -Pre Pass/IPass Теле-

фон за контакт: 847-214-6268 (Влади-

мир) №16866

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, Предла-

гам работа за почистване на магазини 

през нощта. Опита не е задължителен. 

Трябва да разполагате с личен транс-

порт. Телефон за връзка 630-364-8586 

6303648586 №16822

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 

Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 

работници почасово - здрави бълга-

ри. Шофьорска книжка е в голям плюс. 

Нередовен график през седмицата и 

често работа в съботите. Текст на 312-

919-8618 №16826

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ 

Цена US$  1,800.00, Зипкод 60172, Мал-

ка транспортна фирма набира сери-

озни шофьори за работа OTR Delivery, 

Hook and Drop в Чикаго. Volvo 2019, 

I-shift. Добро заплащане за добри шо-

фьори: 55-65 цента на миля. Възмож-

ност за процент и на ден плащане. 

Тел.: 8665288855 №16859

DISPATCHER, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Транспортна 

компания търси DISPATCHER . Говоре-

не на български & English е задължи-

телно. Изисква се общ опит за работа 

с компютър. Други езици са от голям 

плюс. Моля обадете се на 847 668 0373 

№16785

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

ИНВ СЕТ БУК

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, FleetSys 

в помощ на оунер-оператори и малки 

транспортни фирми в офис задълже-

нията. Инвойси, Сетълменти, Сетъпи, 

IFTA, IRP 2246593189 №17034

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). Около 

80 хил/ год. Кара се законно-по лог 

бук. Само за най-добрите професио-

налисти! 7734128280 №16805

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

FRONT DESK PENN, 

Цена US$ 16.00, Зипкод 17109, Need 

Front Desk in Harrisburg, PA 3039748716 

№17021

РАБОТА 

Търся

Chicago + suburbs

GLEDAM DECA

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, 

7068889051 №17031

DETEGLEDACHKA,

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Tursq 

jena za gledane na momichence na 

18 meseca v Mt Prospect.Za poveche 

informacia obadete se na 248-946-9185. 

2489469185 №17035

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.Жи-

вея в района на O’Hare Airport-N.East 

River Rd. 7737043463 №16980

ДИСПЕЧЕР ОТ БЪЛГАРИЯ

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер 

с опит търси работа. Намирам се в 

България.: +359-876-511-784 Viber 

359876511784 №16627 

ПОЧИСТВАНЕ

Цена US$ , Зипкод 60193, Търся 

къщи или офиси за почистване. Тел.: 

7088900577 7088900577 №16519

COAST TO COAST

DISPATCHER

Цена US$ 0.00, Зипкод , Dispatcher with 

5 years experience is looking for new job. 

Available to start anytime. 9193406562 

№17025

ИМОТИ 

Давам под наем

Chicago + suburbs

ROOM FOR RENT, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60659, Room 

for rent $350 p/m all included kitchen 

bathroom laundry wi-fi , extras. Easy 

public transport Chicago 60659 

near Lincoln, Western, Peterson call 

7738170102 or 7738148338 №17009

2BDR/2BTH CONDO, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Кондо с 

2 спални, 2 бани, камина, гараж. Топ 

училища. Опция за КРАТКОСРОЧЕН 

договор. 847-630-0458 №17015

СТАЯ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Давам 

стая под наем за жена в Norridge,IL 

60706.Bключва пералния,сушилния

,интернер,собствена бания,паркинг 

място. 7733875169 №17018

CONDO FOR RENT, 

Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60631, 

Под наем 2 спални 1 баня реновиран 

апартамент в района на летището 

7573386477 №17023

TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 

Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Да-

вам 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

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, Давам 

стая под наем, в районът на Джефър-

сън 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. Ремонти-

рани кухня и двете бани. В отлично 

състояние. За повеяче информация се 

обадете на посочения телефон. Сво-

боден 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, обзаве-

дена 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

6 - 12 ноември 2019 60 - 61

SEEKING DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, 
Plana Transportation Inc, looking 
for experienced dispatcher 
2245202269 №16970



ROOM FOR RENT, 

Цена US$  395.00, Зипкод 60659, ROOM 

FOR RENT IN CHICAGO ZIP 60659 ALL 

INCLUDED $395 p/m CALL 7738170102 

or 7738148338 franwalk@gmail.

com NON SMOKING WOMAN ONLY 

7738148338 №16817

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam 

staia pod naem za( Gena ) v Arlington 

Heights,,IL bezplatno polzvane peralnia, 

sushilnia i internet. 400$ ph#224-717-

9656 №16819

ЕТАЖ ОТ КЪЩА- АДИСЪН, 

Цена US$ 650, Зипкод 60101, За жена, 

дава се под наем приземен етаж от 

къща в Адисън. Голяма спалня със са-

мостоятелна баня, перално и отделен 

вход. Едно парко място. Имаме куче. 

Моля пишете на емайл до 14ти сеп-

тември. 7738292393 №16790

ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 

Цена US$  , Зипкод 60025, Давам 

стаи под наем в Гленвю 8476300290 

8476300290 №16799

Имоти 
Търся под наем

Chicago + suburbs

ROOM FOR RENT,

Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Female is 

looking for a room for rent 3124931355 

№17026

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

KIDS CARE, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Грижа 

за деца в близост до Meacham Rd/

NergeRd,Елк Гроув Вилидж.Домашно 

приготвена храна,включващи 2 закус-

ки и обяд.18 години опит.За повече ин-

формация:773-931-8516 7739318516 

№17029

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Гледам 

деца,почасово и целодневно.Нами-

рам се в Mount Prospect.Телефон за 

връзка 224-425-6746 2244256746 

№17033

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$  , Зипкод , Гледам деца в 

Hoff man Estates, почасово и целоднев-

но. Живея в близост до Harper College. 

Имам кола и книжка и мога да карам 

детето ви на училище. Справки на тел.: 

847-987-9524 8479879524 №16989

РЕМОНТИ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60008, Ремонт 

на всички видиве Перални, Сушилни, 

Съдомиални, Хладилници, Фризери, 

Микровълнови и Готварски печки. 

847-962-0242 Свилен №16935

DISPATCHER TRAINING, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 

Express Dispatcher Training for trucking 

companies Register by ph: 331-551-

8787, by email at van53co@gmail.

com, online at www.smarttrucking.

us, or on Facebook at https://www.

facebook.com/DispechTreningCenter/ 

3315518787 №16943

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$  , Зипкод , Боядисване и дру-

ги ремонти. Професионално. Дълъг 

опит в USA. Достъпни цени. Тел.: 847-

912-4242 №16950

IFTA CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 

IFTA Calculation Class for Trucking 

Companies Register by ph: 331-551-

8787, by email van53co@gmail.com, 

online www.smarttrucking.us, or on 

Facebook https://www.facebook.com/

DispechTreningCenter/ 3315518787 

№16944

CAR HAULER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Car 

Hauler Dispatch Class for Trucking 

Companies Register by ph: 331-551-

8787, by email van53co@gmail.com, 

online www.smarttrucking.us, or on 

Facebook https://www.facebook.com/

DispechTreningCenter/ 3315518787 

№16945

SAFETY MANAGER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 

Safety Manager Class for Trucking 

Companies Register by ph: 331-551-

8787, by email van53co@gmail.com, 

online www.smarttrucking.us, or on 

Facebook https://www.facebook.com/

DispechTreningCenter/ 3315518787 

№16946

REASONABLE SUSPICION, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, 

Reasonable Suspicion Supervisor 

Training on Drugs and Alcohol for 

Trucking Companies Register by ph: 

331-551-8787, by email van53co@

gmail.com, online www.smarttrucking.

us, or on Facebook https://www.

facebook.com/DispechTreningCenter/ 

3315518787 №16947

LOGBOOKS AUDIT CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Hours 

of Service/Logbooks Audit Class for 

Trucking Companies Register by ph: 

331-551-8787, by email van53co@

gmail.com, online www.smarttrucking.

us, or on Facebook https://www.

facebook.com/DispechTreningCenter/ 

3315518787 №16948

ДЕТСКА ГРАДИНА, 

Цена US$  , Зипкод 60069, Нова българ-

ска детска градина „Червената шап-

чица” отвори врати в Buff alo Grove. 

Професионални учителки, поддготов-

ка за 1-ви клас, органична храна. За 

записване тел.: 847-877-3306 - Елена 

№16949

GREEN CARD, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60148, Beit El 

Photography Studio предлага снимки 

за зелена карта $25 на човек.За кон-

такт на български се обадете на Mа-

рия 224-392-3431 и Paul 630-401-2938.

Адрес 350 W 22nd Street, Lombard. 

2243923431 №16907

BALLROOM DANCE , 

Цена US$  , Зипкод 60193, Запишете се 

на спортни танци при талантливите 

иван и Мария. За деца над 7 години. 

Спорта е дисциплина, здраве и красо-

та. Тел.: 7088900577  №16838

IMIGRATZIONI USLUGI, 

Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 

imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 

Stancho tel 708 415 0590 №16789

КАНАЛИЗАЦИЯ, 

Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Профе-

сионално почистване на канализация, 

кухненски мивки, бани. Водопровод-

ни услуги. 224-563-6611 2245957923 

№16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-

СИОНАЛНИ услуги по премествания 

- апартаменти, къщи, офиси, антики, 

пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 

(312)919-8618. 15 години опит, достъп-

ни цени. 3129198618 №16827

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 дългого-

дишен опит в отглеждането им. Живея 

в Mount Prospect IL телефон за контакт 

872 484 3052 №16772

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-

лодневна грижа за деца в Elk Grove 

Village.Предлагам три хранения с до-

машно приготвена храна,сън ,учебни 

занимания и забавления !За повече 

информация звъннете на 2244253371 

2247899297 №16375

COAST TO COAST

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 оунер-

оператори, сетъп с брокери, инвойси-

ране на клиентите. Нагледна работа 

със специализиран софтуер. IFTA IRP 

maintenance records. Всичко необхо-

димо за успех. 7278355206 №16796

SOMEWHERE ELSE

PROPERTY MANAGMENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 1000, Ние 

предлагаме пълния набор менидж-

мънт услуги и управление на Вашия 

имот.Тел.:+359897463810 893669881 

№16985

УСЛУГИ 

Търся

Chicago + suburbs

ПАРКИНГ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Търся 

паркинг място за кола от 25 ноември 

до 1 март.Срещу заплащане.Чикаго 

или събърбите 8186209766 №16992

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 дръмове, 

нова водна помпа. Много добро със-

тояние 1235000ml..13500$, все още се 

кара 773 733 8399 №17000

HONDA CIVIC, 

Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Про-

давам 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

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, Про-

давам Audi 6 в отлично състояние 

2003г. Подменени нови гуми, наклад-

ки и акумулатор на 165000 мили, цена 

$2250. tel; 773 666 3565 №16787

VOLVO 670 MONEYMAKER

Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 

Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 

състояние, готов за работа, нови ба-

терии, гуми – 70%, имам документи 

от подръжката DYNO TEST може да се 

направи, мили – 1,320,000 Цена - по 

договаряне Светлин (708)261-9099 

№16629
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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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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА

К
укли, пера, огледалца, камъ-
чета или парчета дърво с пре-
дупреждения, че са обсебени 
от духове, се продават на воля 
в eBay. Предметите са придру-

жени с обяснения, че носят нещастия, 
имат свръхестествени свойства или мо-
гат да причинят беди, и са част от една 
странна мания в световната платформа.

„Внимание, купувачи”, предупреждава 
обява за „обитавана от духове зла ретро 
кукла, обсебена от демонична вещица”.

„Толкова много неща са се случва-
ли, когато тази кукла е наоколо”, пише 
sellintreasures-7. „Трябва да се отърва от 
нея. Не мога повече да я държа в дома 
си”. Куклата, която е снимана върху дъс-
ка за спиритични сеанси, може да бъде 
закупена за 99.99 щатски долара плюс 
7.70 долара за доставка, разказват “Ню 
Йорк Таймс“ и mobilecafe. Дъската за 
спиритични сеанси не се продава.

„Вманиачих се,” казва Ерик Огландер, 
като визира момента преди около две 
години, когато за първи път попада на 
обява като тази. Продуктът в нея е оп-
исан като „обитавана от духове кутия” 
и той веднага започва да търси и други. 
Същата нощ той прави скрийншотове на 
повече от

50 сходни обяви 
за продажба

и търси още такива оттогава насам.
Огландер се самоопределя като „ко-

лекционер на естетика” и неговият ма-
териал са ефимерните аспекти на света 
около нас. За него важен е не продуктът, 
който се продава, а по-скоро обявата, 
която се превръща в обект. Обявите са 
„начин за изграждане и разказване на 
история”, коментира той.

Неговите предишни творби включ-
ват Craigslist Mirrors, популярен сайт в 
Tumblr, прераснал в книга, издадена 
през 2016 г. Привидно проста идея, той 
се състои изцяло от скрийншотове на 
обяви от хора, продаващи огледала в 
Craigslist. Кадрите са забавни, трогател-

ни и често непредумишлено 
разкриват странни аспекти 
на човешкия живот.

„Оценявам факта, че тези 
снимки са правени един-
ствено с цел да бъде про-
дадена дадена вещ”, казва 
Огландер. След като бъдат 
поставени в нов контекст 

обаче, „те могат да бъдат възприети и 
оценени като нещо естетично”. Чрез ко-
лекционирането на обяви по този начин 
Огландер изважда на бял свят модели, 
които иначе остават незабелязани или 
биват забелязани само мимолетно.

Обявите в eBay за „обсебени от ду-
хове” вещи включват много обичайни 
предмети: пера, монети, камъчета, пар-
чета дърво. Често се твърди, че те са 
омагьосани и носят късмет - бил той до-
бър или лош. „Ще можете да усетите виб-
рационната енергия от вашата монета. 
Трябва позитивна среда и нагласа, за да 
проработи”, съветва един продавач.

„Моля, имайте предвид, че този чип е 

само за късмет за пари, не за щастие и 
успех като цяло или за намиране на лю-
бов, за което са нужни различни магии”, 
предупреждава друг.

За други вещи се твърди, че

притежават собствена сила
„Чуването на гласове е доста разпрос-

транено. Звуци, поява на лица”, коменти-
ра Огландер. „Но също така и неприятни 
случки, лош късмет, поредица от нега-
тивни събития в живота на хората - ся-
каш тези вещи са ги прокълнали”.

Твърденията, естествено, са трудни за 
доказване. Правилата на сайта гласят, 
че всички обяви трябва да „предлагат 
физическа вещ или материална услуга”. 
Много обяви включват предупрежде-
ния, свързани със свръхестествените 
свойства на вещите. „Както се изисква 
от политиката на eBay за продажба на 
паранормални вещи, за продажба се 

предлага единствено материалната 
вещ, без обещания за свързан с нея 

дух”, пише продавач. „Проявявай-
те предпазливост при покупка”, 
пише друг. „Не се препоръчва за 
детска игра”.

И все пак, подобни преду-
преждения не предотвратяват 
напълно случаи на негативни от-

зиви от разочаровани клиенти, 
на които продавачите понякога 

отговарят. „Те често казват, че тряб-
ва да прекарате известно време с 

него (предмета), преди да започнете 
да се сблъсквате със свръхестествени 

неща”, коментира Огландер. „Не сте из-
чакали достатъчно време”.

В този контекст,
„Внимание, купувачи!”

служи и като предупреждение, и като 
потенциално изтъкване на възможни 
качества на стоката. Както заявява една-
та от обявите: „Не нося отговорност за 
това какво може да се случи, за гръмна-
ли бушони, разводи и т.н.!” Вещта, ретро 
плюшено мече, е била продадена за 560 
долара след 46 наддавания.

Запитан дали е суеверен, Огландер 
казва: „Предполагам, че вярвам в духо-
ве. Иска ми се поне да се надявам, че 
има някаква магия в света - нещо дълбо-
ко, което не можем да видим”.

И все пак, той никога не е купувал 
„прокълната” вещ.

Мания в eBay: Стоки, 
обладани от духове!

�Кукли, кутии и пера са придружени 
с предупреждение за 
присъствие на демони
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Компания за бръснарски принадлежности за 
жени призова всички дами да си пуснат мус-
таци през ноември в знак на солидарност с 

месеца на мъжкото здраве.
По традиция през единадесетия месец на го-

дината представителите на силния пол спират 
да се бръснат, като по този начин отбелязват 
Movember, месеца на мъжкото здраве. Но според 
компанията за бръснарски стоки „Били” и жени-
те трябва да проявят солидарност. В близките 30 
дни те ще трябва да спрат да епилират или изру-
сяват мъха над горната си устна.

От компанията „Били” пуснаха специално прес-
съобщение във връзка с настъпващия 1 ноември. 
„Ние винаги сме помагали на жените да се осво-
бодят от своето лицево окосмяване. Но нека този 
месец всички проявим солидарност с мъжете в 
кампанията Movember и в борбата срещу рака на 
простатата!”, апелира брандът.

Германски стоматолог и пациентът му получи-
ха сертификат за световен рекорд на Гинес за 
най-дългия изваден човешки зъб.

Зъбът е изваден миналата година, но подготвя-
нето на документите е отнело много време на д-р 
Макс Лукас от Майнц, Германия.

Пациентът Мийо Водопия от Хърватия е оти-
шъл при него със силна болка и подуване. На 
рентгеновата снимка зъбът е изглеждал неверо-
ятно дълъг. Заради инфекцията той е трябвало 
да бъде изваден незабавно, за да бъдат избегна-
ти усложнения. Изваденият зъб е дълъг 3,72 см - 
с половин милиметър повече от досегашния ре-
кордьор от Индия. Сертификатът за рекорда е 
издаден тази седмица. Обичайната средна дъл-
жина на видимата част на зъба е 8,7 мм, а на ко-
рена - 15,51 мм.

Кампания: Жените – 
с мустаци през ноември

4-сантиметров изваден 
зъб влезе в Гинес

Дейвид Бекъм сподели джа-
кузи с Кортни Кокс. Бившият 
футболист и звездата от се-
риала „Приятели“ са уловени 

да се къпят заедно.
„Толкова горещи в горещо джаку-

зи“, написа актрисата в Instagram и 
сподели два кадъра.

„Добре, но защо не съм поканен?“, 
„Къде е Чандлър Бинг?“, питат фено-
ве под една от снимките.

И преди да си помислите, че Дей-
вид и Кортни са най-новата светска 
двойка, ще побързаме да уточним, 
че кадрите са част от снимачната 
площадка на „Модерно семейство“.

На другия кадър се виждат и Ерик 
Стоунстрийт и Джеси Тайлър Фър-
гюсън, които играят гей двойка във 
филма. Кокс и съпругът на Виктория 
Бекъм ще участват в една от сериите 
от последния сезон на култовия се-
риал. Според описанието на актри-
сата двамата ще играят двойка.

С
рещу актьора Куба Гу-
динг-младши бяха пов-
дигнати обвинения, че 
е опипал трета жена, но 

според адвоката му той ще от-
рече това днес в съда в Манха-
тън.

Куба Гудинг-младши вече е от-
ветник по наказателно дело по 
обвинения, че е докоснал една 
жена по бюста в бар и е ощипал 
друга по дупето в нощен клуб. 
Обвиненията от третата жена са 

подобни, но адвокатът му каза, 
че са изфабрикувани. Актьорът 
отхвърля и предишните обви-
нения.

Прокурорите са намерили 
още 12 свидетелки, оплакващи 
се от подобно поведение на ак-
тьора.

Куба Гудинг-младши получи 
награда „Оскар” за най-добър 
актьор в поддържаща роля за 
филма „Джери Магуайър” през 
1997 г.

А
ктрисата Мег Райън се раз-
дели с годеника си, музи-
канта Джон Меленкамп, 
след 8-годишна връзка. Не-

отдавна Мег Райън беше видяна без 
годежния си пръстен.

Мег Райън и Джон Меленкамп се 
сгодиха през ноември миналата го-
дина. Тя е на 57 години, а той - на 68.

Актрисата неотдавна каза, че не 
бърза да се омъжва, защото иска 
да работи, да продуцира и режиси-
ра и да се грижи за двете си деца - 
15-годишната Дейзи и 27-годишния 
Джак. Тя заяви, че най-голямата й 
амбиция е тяхното щастие.

Мег Райън се разведе с предиш-
ния си съпруг, актьора Денис Куейд, 
който е баща на Джак, през 2001 г. 
Тя е казвала, че трудно е преживяла 
развода, но той я е направил по-до-
бър човек.

Дейвид Бекъм сподели 
джакузи с Кортни Кокс

Трета жена съди Куба Гудинг-
младши, опипал я

Мег Райън каза „сбогом“
на годеника си
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С
уперзвездата Тейлър 
Суифт ще получи отли-
чието за изпълнител на 
десетилетието на Аме-

риканските музикални награди 
в края на следващия месец.

Тейлър Суифт е печелила 
най-много от тези награди през 
това десетилетие.

На церемонията в театър 
„Майкрософт” в Лос Андже-
лис, която ще бъде излъчена 
на живо на 24 ноември, Тей-
лър Суифт има възможност да 

подобри рекорда на Майкъл 
Джексън за най-много награ-
ди. Тя е печелила 23 статуетки 
и има пет номинации тази го-
дина. Майкъл Джексън прите-
жава рекорда за най-много на-
гради с 24.

На церемонията се очаква 
Тейлър Суифт да изпълни ня-
кои от най-големите си хитове.

В категорията за изпълнител 
на годината освен нея са номи-
нирани Пост Малоун, Ариана 
Гранде, Дрейк и Холзи.

А
мериканската поп звезда 
Кейти Пери беше дадена на 
съд от австралийската мод-
на дизайнерка Кейти Пери 

заради неправомерно използване 
на търговската й марка.

Дизайнерката от Сидни притежа-
ва бранд за модно облекло, който 
тя регистрира в Австралия с момин-
ското си име - Кейти Пери. Австра-
лийката заведе дело за нарушаване 
на търговската й марка от амери-
канската певица, чието истинско 
име е Катрин Елизабет Хъдсън. Под 
ударите на австралийската Темида 
дизайнерката е поставила и търгов-
ската марка на козметичната компа-
ния на американската Пери - „Килър 
куин”.

Първото изслушване на делото е 
насрочено за 21 ноември. Сега ав-
стралийската Пери носи фамилно-
то име на съпруга си и се зове Кей-
ти Тейлър, но нейният моден бранд 
продължава да носи названието 

Кейти Пери.
Кейти Пери-Тейлър основава 

бранда си през 2006 година, а на 29 

септември 2008 година го регистри-
ра като търговска марка в Австра-
лия.

Кейти Пери даде на съд... 
Кейти Пери

Попи оглави класацията на най-популярни-
те котешки имена за тази година.

Изследването беше направено във връз-
ка с Националния ден на котката, който се отбе-
лязва в САЩ на 29 октомври. Анкетата е била по-
ръчана от застрахователната фирма за домашни 
любимци „Джон Луис”. В първата десятка влизат 
също котешките имена Бела, Моли, Тили, Дейзи, 
Лола, Мили, Роузи, Луна и Лили. Първото тради-
ционно мъжко име за котарак, включено в кла-
сацията, бе Чарли и то се нареди на 11-о място. 
Името Смъдж за пръв път проби в годишната кла-
сация, като зае 21 позиция по популярност.

Националният ден на котката стартира в САЩ 
през 2005 година по инициатива на Колийн Пей-
дж. Тя искаше да фокусира вниманието върху 
проблема с милионите котки в приютите, които 
си търсят осиновители.

Маями оглави класацията на най-сексуал-
ните градове в света. Класирането беше 
осъществено от туристическата компа-

ния „Биг севън травъл” въз основа на това каква 
е степента на сексуална активност, осъществе-
ните сексуални търсения онлайн и най-добрите 
градове за незадомени хора. По всички тези еле-
менти отличник се оказа град Маями, който има 
оживен нощен живот и богата „парти култура”. На 
второ място, без особена изненада, беше класи-
ран Париж, който със своята кухня, отлични вина 
и прекрасни гледки е считан за една от най-ро-
мантичните дестинации. Третото място се заема 
от Денвър в щата Колорадо. На четвърта позиция 
е датската столица Копенхаген, като клиентите на 
„Биг севън травъл” определят датчаните като вто-
рата най-сексуалната нация в света. В първата пе-
тица попадна и южноафриканският град Кейпта-
ун.

Попи - най-популярното 
котешко име за годината

Маями – начело на 
най-сексуалните градове

П
уерториканският певец 
Рики Мартин оповести, че 
е станал татко за четвърти 
път, съобщи Контактмюзик.

Четиридесет и седем годишни-
ят изпълнител лично се е похвалил 
в Инстаграм с щастливата вест, че с 
брачния му партньор Джуан Йосеф 
са се сдобили със син. Момченцето, 
кръстено Рен Мартин-Йосеф, е ро-
дено от сурогатна майка.

Мартин е публикувал и снимка на 
четвъртото си отроче.

Рики Мартин и Джуан Йосеф са 
родители и на 11-годишните близ-
наци Матео и Валентино и 10-месеч-
ната Лусия, припомня изданието.

Певецът оповести миналия ме-
сец, че с брачния му партньор очак-
ват четвърто дете.

Рики Мартин стана татко 
за четвърти път

Тейлър Суифт 
става изпълнител 
на десетилетието



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

6 - 12 ноември 201968

П
евецът Ед Шийран за две 
години почти е удвоил със-
тоянието си от 94 милиона 
лири на 170 милиона лири, 

което го прави първенец в класаци-
ята на сп. „Хийт” за най-богати бри-
тански звезди на и под 30-годишна 
възраст.

На второ място след 28-годишния 
изпълнител е класиран 30-годиш-
ният актьор Даниъл Радклиф. Със-
тоянието на Радклиф, прочул се с 
ролята на Хари Потър във филмова-
та поредица по романите на Дж. К. 
Роулинг, е оценено на 90 милиона 
лири. Трети с 64 милиона лири е пе-
вецът Хари Стайлс, станал известен 
като член на групата „Уан дайрек-
шън”.

Найл Хоран, друг изпълнител от 
популярната момчешка формация, 
която излезе в дълга почивка, заема 

петото място с 54,8 милиона лири. 
На позиция пред него с 57 милиона 
лири е актрисата Ема Уотсън, която 

също се прочу с участието си във 
филмите за приключенията на Хари 
Потър.

А
ктьорът Бен Афлек, който 
преди имаше връзка с про-
дуцентка, сега се среща с 
филмова композиторка.

Четиридесет и седем годишни-
ят Афлек е открил новата си изгора 
Кейти Чери благодарение на апли-
кация за запознанства на предста-
вители на шоубизнеса. Смята се, че 
наскоро актьорът е осъвременил 
профила си с надеждата да открие 
точната жена след раздялата си с 
продуцентката Линдзи Шукъс.

Според неназован източник от 
обкръжението на актьора, Афлек и 
Чери са се запознали преди месеци, 
вече са се срещали няколко пъти и 
са запленени един от друг. Според 
друг източник обаче на този етап 
връзката им „не е нищо сериозно”.

В профила й в социалната мре-
жа Стейдж 32 е посочено, че Кейти 
Чери е завършила музикалния ко-

леж „Бъркли” и понастоящем работи 
като филмова композиторка в Лос 
Анджелис.

Н
а 76-годишна възраст в 
английския град Кембри-
дж почина бившият съ-
ветски дисидент и писа-

тел Владимир Буковски.
Буковски се е споминал в бол-

ницата „Адънбрукс” вследствие 
на сърдечен пристъп. През по-
следните години писателят имаше 
здравни проблеми.

През 60-те и 70-те години на ми-
налия век Буковски беше извес-
тен деятел на дисидентското дви-
жение в СССР и през 1972 година 
беше осъден за „Антисъветска аги-
тация” на две години затвор и пет 
години изселване. Той беше най-
известният съветски политически 
затворник на своето време. Буков-
ски първи разобличи съветския 
режим за това, че използва психи-
атрични болници за насилствено 

настаняване на дисиденти.
През 1976 г. на летището в Цюрих 

властите на СССР замениха писате-

ля с осъдения на затвор в Чили ли-
дер на комунистическата партия на 
тази страна Луис Корвалан.

Ед Шийран е най-младият 
богаташ в шоубизнеса

Бен Афлек се сближи с 
филмова композиторка

Почина писателят 
Владимир Буковски

Гола, красива, сексапилна. С тези три думи 
може да бъдат описани снимките от най-но-
вата фотосесия на Диляна Попова. Моделът 

застана пред обектива без дрехи, но не за да се 
появи на някое женско списание, а в името на 
една кауза, свързана с женствеността.

Красавицата сподели един кадър от кампания-
та с нейно участие. На него всъщност тя позира 
почти на тъмно, с леко приглушена светлина, и не 
се виждат прелестите й, защото са закрити с ръце.

„Обичам иновациите, а още повече тези, които 
могат да спасят човешки живот. Всички сте чува-
ли, че 1 от 8 жени е засегната от рак на гърдата в 
някакъв момент от живота си“, написа тя и изтък-
на, че е подкрепила проекта на MaXIMA, който е 
насочен в борбата с коварната болест.

Спешна операция претърпя Стинг. Певецът е 
претърпял инцидент по време на свой кон-
церт миналата седмица, заради който бил 

приет веднага в болница.
„Скъсах две сухожилия по време на концерт 

миналата седмица. Вече ме оперираха“, казва из-
пълнителят във видеообръщение, което публику-
ва в Instagram.

От клипа се вижда, че той носи специална шина 
на лявата си ръка.

Певецът излязъл на сцената на френския град 
Бордо с разкъсани сухожилия. Той се извинил на 
публиката, че няма да може да свири на китара, 
но уточнил, че няма да отмени събитието. След 
това състоянието му се влошило.

Стинг уверява последователите си в социал-
ната мрежа, че турнето му продължава с пълна 
сила. „Най-доброто лечение е да продължиш на-
пред, така че благодаря на всички за вашата под-
крепа“, казва той.

Стинг ще изнесе концерти в Милано, в Герма-
ния, Полша, а после му предстоят и няколко в 
Америка.

Диляна Попова се 
съблече гола – с кауза

Оперираха по 
спешност Стинг
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К
айли Дженър взима насе-
риозно своята безопасност 
и тази на семейството си. 
Звездата от риалити шоуто 

„Keeping Up With the Kardashians“ 
е поискала ограничителна заповед 
срещу фен, който нахлул в дома й.

Случката се развива във вторник, 
а според E!News, които цитират съ-
дебните документи, мъжът е успял 
да прескочи оградата на дома на 
Кайли и се озовал на алеята й. След 
това стигнал до предната врата и за-
почнал да блъска по нея, казвайки, 
че иска да се види със звездата.

Всичко обаче се разминало без 
инциденти, тъй като хората от охра-
ната на Кайли са хванали нахални-
ка и са го ескортирали извън имота. 

След това се намесва и полицията, 
която арестува мъжа и му налага да 

не се доближава на по-малко от 100 
метра до милиардерката.

С
елена беше забелязана с 
бившето си гадже Самю-
ел Крост, с когото имаше 
кратка връзка през 2015 г. 

Това, разбира се, бързо породи ре-
акции в социалните мрежи и започ-
наха да валят слухове за възродени 
отношения между двамата.

За съжаление на техните почи-
татели обаче, изпълнителката все 
още е необвързана. Това обяви са-
мата Селена в Инстаграм, където 
написа, че в момента чака нещо 
специално. 

„Не се срещам с никого. Сама съм 
от две години. Оставила съм съдба-
та да решава вместо мен“, казва пе-
вицата.

В момента тя е много заета да 
промотира новите си песни, които 

пусна само преди седмица. „Look at 
her now“ и „Lose you to Love me“ се 

превърнаха веднага в хитове и съ-
браха милиони харесвания.

Кайли Дженър с ограничителна 
заповед срещу фен

Селена Гомес се разхожда
с бившето си гадже

Р
оклята, с която Лейди Гага 
триумфира на наградите 
„Златен глобус“, бе пусната 
на търг. Интересното в слу-

чая е, че не певицата я е дала на аук-
циона, а камериерка, открила дре-
хата в хотела, в който работи.

Певицата забравила роклята в 
светлолилаво в хотел в Лос Андже-
лис, където отседнала след бляска-
вата церемония. След като служи-
телката Сара Корея влязла да чисти 
вътре, ахнала от изненада.

Сега роклята е пусната с начална 
цена 8000 долара, като камериерка-
та се надява да спечели и повече от 
наддаването.

Все пак жената, намерила рокля-
та, първо я предала на бюрото за 
загубени вещи в хотела. Лейди Гага 
обаче не я потърсила няколко месе-
ца. А според правилата на хотела в 
такъв случай предметът се дава на 
този, който го е намерил.

Камериерка пусна рокля 
на Лейди Гага на търг

Напоследък Меган Маркъл сякаш свикна с 
критиките в медийното пространство. Те 
я съпътстват почти след всяка нейна об-

ществена проява. Сред последните негативи сре-
щу херцогинята на Съсекс бе участието й във 
филм, в който споделя колко й е било трудно като 
член на кралското семейство.

Все пак сега съпругата на принц Хари има и за-
щитници. Така тя дори благодари по телефона на 
британската депутатка Холи Линч, която органи-
зира отворено писмо в нейна подкрепа срещу 
любопитството на медиите.

Повече от 70 жени, избрани в Камарата на об-
щините, подписаха вчера отвореното писмо, из-
разявайки солидарност с херцогиня Меган срещу 
„често безвкусните и подвеждащи новини, отпе-
чатани в редица национални вестници“ за нея и 
семейството й.

Джулиана Гани записа песен. Тя обаче не е 
за бъдещото й дете, а за хранителните до-
бавки. В нея тя и годеникът й Илиян Найде-

нов иронизират популярен фитнес инструктор и 
всички онези хора, които разчитат на различни 
хапчета, за да отслабнат.

Преди няколко месеца блогър разкри, че Ри-
чард Величков предлага медикамент, внос от 
Мексико, който съдържа опасна за здравето със-
тавка. Оказа се, че продуктът се прави в България.

След скандала около добавките Джулиана и 
приятелят й решават да се възползват от него и 
да направят песен с шеговит текст. Разбира се, ос-
вен майтапа, двамата искат да покажат на хора-
та, че използването на подобни продукти може да 
бъде рисковано за здравето.

Британски депутатки 
бранят Меган: Щадете я!

Джулиани Гани възпя 
хранителните добавки
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ОЛЯ АЛ-АХМЕД

Да, в Индонезия наистина дър-
ветата цъфтят целогодишно и 
въздухът е напоен от арома-
та на тези прелестни създа-
ния, наречени франджепани. 

Цветовете им се използват за най-раз-
лични спа процедури, както и за богата 
гама козметични продукти, и биват жъл-
ти, оранжеви, бели, розови и цикламени. 
Ухаят превъзходно и създават невероят-
но позитивно настроение.

В Индонезия има само два сезона - сух 
и мокър.

Индонезия е уникална страна със 17 
509 острова и 34 провинции и населе-
ние от 266 357 297 души. За да се обико-
лят всичките острови, са необходими 47 
години по думите на местния гид. И тъй 
като не разполагахме с толкова време, 
успяхме да посетим само столицата Джа-
карта на остров Ява, остров Флорес със 
столица Лабуан Баджо - люлката на кра-
сивите острови и коралови рифове, ос-
тров Падар, остров Ринча - царството на 
гигантските варани Komodo Dragons, и 
божественото място остров Бали - „мека-
та” на баланса, хармонията, медитацията 
и позитивизма.

Индонезия се нарежда на четвърто 
място в света по население и е най-го-
лямата мюсюлманска страна в света. В 
страната има официално 6 религии - из-
повядващи исляма, протестанти, като-
лици, изповядващи индуизма, будизма 
и китайскатa етична и философска сис-
тема – Конфуцианството... В Индонезия 
съществуват над 350 местни езика, из-
ползвани от различните етнически и 
културни общности. За да се разбират 
помежду си, те въвеждат единен общ ин-
донезийски език - Бахаса Индонезия /
Bahasa Indonesia/, което буквално озна-
чава „език на Индонезия”...

Остров Бали – медитация 
и хармония

Бали е изумително място с необикно-
вена аура. Заради богатата си история, 
култура и изкуства - танци, скулптура и 
живопис, красивите плажове, природа 
и тропически климат, островът е смятан 
за едно от най-красивите места в све-
та. С десетките си хиляди храмове и па-
годи Бали е известен още като „Острова 
на хилядата храма”. Столицата на Бали е 
Денпасар. Дължината на острова е 153 
километра, ширината му е 112 киломе-
тра, а площта - 5633 кв. км. Най-висока-

та точка е връх Агунг - 3031 метра, акти-
вен вулкан, който последно е изригвал 
през март 1963 г. Основните градове на 
острова са пристанището Сингараджа, 
разположен в западната част на острова, 
и столицата Денпасар, на южния му бряг. 

Град Убуд, североизточно от Денпасар, 
със своята архитектура, изкуства и зана-
ят е смятан за културния център на Бали. 
Едни от забележителностите там са худо-
жествената галерия за женско изкуство 
„Сенивати” и музеят „Рудана”. Бали, на 
фона на ислямска Индонезия, се откроя-
ва със своя етнос, култура и религия. На-
селението на остров Бали наброява бли-
зо 4 милиона души, 95 на сто от които са 
хинди, а останалата част мюсюлмани. Ва-
жни туристически атракции са град Кута, 
Санур, Джимбаран, Семинийак и обнове-
ният град Нуса Дуа.

Най-важният селскостопански отра-
съл в Бали е земеделието, като най-вече 
се отглеждат ориз, кафе, кокосови палми, 
овощни насаждения. Значителен брой от 
жителите на острова са рибари...

На остров Бали туристите могат да ста-
нат свидетели на изключително интерес-
ната церемония по посрещане на Пълна-
та Луна. Празникът се нарича Пурнама. 
По време на церемонията се пеят ман-
три, палят се ухаещи на благовония пръ-
чици и се носят дарове на божествата. 
След всяка мантра старейшината слага 
зрънца ориз върху клепачите, слепоочи-
ята, ушите и гръкляна на присъстващите. 

Оризът е символ на благодатта...
Хората в Бали боготворят Луната, на 

нея отдават всички добри и лоши полич-
би, в Луната намират отговори на свои-
те въпроси и за да бъде тя благосклонна 
към тях, те подобаващо я посрещат с две 
церемонии - посрещане на Пълната Луна 
и на Новата Луна. Балийците са убедени, 
че Луната е посредникът им с бог Чандра 
и в зависимост от лунната светлина е тях-
ното щастие и благодат на тази Земя...

Зелен шоколад, син чай, 
бяло кафе

Само в Индонезия можете да ядете зе-
лен шоколад, да пиете син чай и бяло 
кафе или да сръбнете супа от сладолед 
- едно от милионите смайващи неща от 
индонезийската кухня. Тук можете да оп-
итате огромния миризлив плод „дуриан”, 
който е с миризма на мръсни чорапи, 
развалени яйца и мухлясало сирене, но 
с великолепен вкус. Дурианът е плод, по-
пулярен из цялата Югоизточна Азия, но в 
Индонезия се е превърнал във филосо-
фия. Местните дори правят от него питие 
и сладолед. Миризмата на този специфи-
чен плод не ги дразни. Те казват така за 
„дуриан” - или го харесваш или не. Сред-
но положение няма.

Всъщност, индонезийците изобщо не 
си губят времето. Произвеждат всичко 
- от копчета и гердани от истински нео-
бработени перли до подводници и хели-
коптероносачи. Индонезийците изклю-
чително умело и смело използват всички 
дарове от природата не само за ядене. 

От най-различни плодове и листата на 
франджепани произвеждат великолепна 
прекрасно ухаеща козметика. Също така 
многофункционален е плодът „нуну-ну-
ну”. От него правят изключително поле-
зен сапун за лице, омекотяващ кожата, 
предаващ свежест, и прекрасно почист-
ващ от грим, който има и подмладяващ 
ефект по думите на местните...

Индонезия обаче не е само романтика, 
медитация и екзотика. В Джакарта нощ-
ният живот кипи. На 56-ия етаж на един 
от небостъргачите в столицата в Skye Bar 
купонът тече. Там, освен на невероятната 
гледка, посетителите могат да се насла-
дят на чудесни питиета, супер модерна 
музика и перфектно обслужване. Всъщ-
ност, столицата Джакарта е пълна про-
тивоположност на тихите, спокойни и 
романтични места като остров Бали или 
Лабуан Баджо и остров Флорес...

И въпреки динамиката, хората и тук 
са усмихнати и добронамерени. Зато-
ва, ако един ден искате да се потопите в 
един друг свят на противоположности, 
райска екзотична природа, великолепна 
флора и фауна, фантастична кухня и ре-
лакс, посетете Индонезия - страната, къ-
дето всички са усмихнати, спокойни и по-
зитивни.

Индонезия – 
страната на 
цъфтящите 
дървета
�За да се обиколят всичките й 

17 509 острова, са нужни 47 години

Снимки: БТА

С десетките си хиляди храмове и 
пагоди Бали е известен още като 
„Острова на хилядата храма”. 
Столицата на Бали е Денпасар. 
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