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Руското разследване не доведе до им-
пийчмънт, нито до обвинения срещу До-
налд Тръмп (причината според специал-
ния прокурор Робърт Мълър е, че срещу 
сегашния президент не могат да се пов-
дигат обвинения). Но в сряда, в 9 часа су-
тринта, започна публичната и телевизион-
ната част от процедурата по импийчмънт 
срещу Доналд Тръмп заради подозрени-
ята, че е спрял гласувана от Конгреса во-
енна помощ за Украйна в опит да прину-
ди властите там да започнат разследване 
срещу семейството на неговия опонент 
Джо Байдън, което да му помогне в поли-
тическата кампания догодина.

Това ще бъде телевизионно шоу, кое-
то се случва веднъж на поколение - по-
възрастните имаха Никсън (той подаде 
оставка, преди формално да бъдат пов-
дигнати обвиненията срещу него), роди-
телите ни си имаха Клинтън (той беше оп-
равдан в Сената), а ние - Тръмп. 

Импийчмънтът е политически, а не съ-
дебен процес, въпреки че използва еле-
менти от правораздаването. Ако беше 
обратното, Тръмп отдавна щеше да е в 
затвора заедно с другите му сътрудни-
ци, изпратени там от Робърт Мълър. Ето 
защо демократите искат тези публични 
изслушвания, които ще бъдат показани и 
анализирани минута по минута по теле-
визиите и онлайн. Тръмп и републикан-
ците не чак толкова.

Защото когато чуят от устата на учас-
тниците в това задкулисие какво точно 
е станало, много от гласоподавателите 
може да затвърдят мнението си, че Тръмп 
не е подходящ за президент. И дори репу-
бликанците в Сената да го спасят, то из-
бирателите ще го накажат през ноември. 
Въпреки че фактите никога не са спирали 
фанатиците на Тръмп да му дадат пълната 
си подкрепа.

Но ето какво знаем към момента от из-
несените писмени показания и стеногра-
ми от изслушванията на затворени врата. 
Трима дипломати, вече изслушани пред 
закрити врата, сега ще говорят публично. 

Те ще разкажат за събитията около теле-
фонния разговор на Тръмп със Зеленски 
на 25 юли. Непълни записки по него вече 
бяха разпространени от Белия дом. Спо-
ред тях президентът е притискал Зелен-
ски да разследва безпочвена конспира-
тивна теория, свързана с изборите през 
2016 г. и сървърите на Демократическа-
та партия, както и украинска енергийна 
компания, в чийто борд е членувал синът 
на Джо – Хънтър Байдън.

Пръв пред Конгреса и тв камери заста-
ва Уилям Тейлър, който е шарже д’афер на 
САЩ в Украйна. Разследването на Камара-
та вече показа негово съобщение, в което 
той пише: „Лудост е да блокираш помощ 
за сигурността, за да ти помогнат в по-
литическа кампания”. Вторият – Джордж 
Кент, също ще свидетелства днес. При за-
крити врата той каза, че е бил притеснен 
от усилията на личния адвокат на Тръмп 
Руди Джулиани да притисне Киев в полза 
на президента.

В петък пред конгресмените ще заста-
не бившият посланик Мари Йованович, 
която бе отстранена от поста си през май, 
след като Джулиани започнал кампания 
срещу нея.   

Текстови съобщения между Тръмп и 
специалния посланик за Украйна Кърт 
Волкър, посланика в ЕС Гордън Сондланд 
и адвоката му Руди Джулиани показват, 
че той е упражнявал натиск върху Зелен-
ски. Целта е била украинският президент 
публично да обяви, че ще разследва „Бу-
ризма”, преди да му бъде позволено да се 
срещне с Тръмп в Белия дом. Със сигур-
ност ще стане интересно.

Още по-интересно пък е какво е обе-
щал Бойко Борисов, че е получил блену-
ваната от него 2 години среща в Овалния 
кабинет с Тръмп на 25 ноември.  Тик-так, 
тик-так, става интересно.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

И като 
импийчмънт - 
шоуто започва
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П
арите, които българските 
емигранти изпращат в Ро-
дината, за първи път над-
минаха 1 милиард евро. 
Това става ясно от съобще-

ние на Евростат.
Според данните за 2018 г. частните 

преводи от ЕС към България са в раз-
мер на 833 милиона евро, а от страни 
извън ЕС – 343 милиона евро.

Общият приток на пари от чужби-
на към България се изчислява на 1.156 
милиарда евро, което е с 287 милиона 
евро повече от предходната година.

По данни на БНБ от юли пък най-мно-
го пари в България идват от Германия – 
почти 240 млн. евро за цялата 2018 г. На 
второ място са САЩ, откъдето са прис-
тигнали 219 млн. евро. Третата държа-
ва, от която се правят най-много пре-
води, е Испания - 141 млн. евро. През 
миналата година сънародниците ни 
във Великобритания са изпратили на 

близките си 102 млн. евро.
Според предварителните данни на 

БНБ от юли нетният поток на преките 

инвестиции в България е в размер на 
532,7 млн. евро. Това на практика озна-
чава, че отново българите зад граница 

се подреждат до
топ инвеститорите 
в страната

През 2017 г. Евростат пресметна, че 
парите, изпратени от емигрантите, са 
869 милиона евро. За сравнение об-
щият размер на държавния бюджет за 
2018 г. е под 40 милиарда лева, а на вло-
говете в български банки към декем-
ври миналата година е почти 75 мили-
арда лева.

Това подрежда България на пето мяс-
то в ЕС по размер на частните трансфе-
ри, направени от други държави в Ев-
росъюза. Най-много пари у дома през 
2018 г. връщат португалските емигран-
ти – 3 млрд. евро, следвани от румънци-
те с 2.7 милиарда, поляците – 2.5 мили-
арда, и хърватите – 1.3 милиарда евро.

От новите страни членки само в Че-
хия повече частни средства излизат на-
вън, отколкото влизат в страната. Сло-
вакия е най-близо до нея с едва 1 млн. 
евро, внесени в националното парично 
обръщение отвън.

Европейската статистическа агенция 
посочва, че основните държави, от кои-
то се изпращат пари, са Франция, Гер-
мания, Великобритания и Италия, къ-
дето са и най-големите струпвания на 
чуждестранни работници в ЕС.

Извън европейските държави, най-
много частни преводи от Европа отиват 
към Африка – общо 45 на сто, следва-
ни от трансфери към европейски дър-
жави, които не са членки на ЕС – 15%. 
Общо от ЕС към страни извън общност-
та през 2018 г. са излезли 35.6 милиар-
да евро, с 3 милиарда повече от мина-
лата година.

�България е на 5-о място в ЕС по частни трансфери от други държави

За първи път: Парите 
от емигрантите към 
Родината над €1 млрд.

Снимкa: Pixabay
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Т
ази управляваща коалиция в 
България няма да издържи до 
следващите избори през май 
2021 г. и предстои предсрочен 
парламентарен вот, най-веро-

ятно след поканата за влизане в т.нар. 
чакалня на еврозоната.

Още по-голямото интегриране на 
страната в евроинституциите ще зави-
си от борбата с корупцията, напредъка 
в спазване върховенството на закона и 
провеждането на вътрешни реформи. 
Но прогресът в тази посока ще бъде ба-
вен.

Постепенно ще се подобрява и качест-
вото на администрацията и премахване-
то на ненужните регулации.

Това са част от прогнозите на „Иконо-
мист интелиджънс юнит“ - анализатор-
ското звено на групата „Икономист“, за 
развитието на България до 2024 г., раз-
пространени в края на октомври и ци-
тирани от „Дневник“. Издателите перио-
дично публикуват подобни национални 
доклади, които бизнесът и политици из-
ползват да се ориентират какво да очак-
ват от съответната страна в икономиче-
ски и политически план.

Дребнави и личностни 
конфликти

между партиите в правителствената ко-
алиция и особено враждебното отно-
шение на „Обединени патриоти“ към ЕС 
имат потенциал да забавят процеса на 
иначе продължаващи институционални 
и структурни реформи в периода 2020-
2024 г. Но това напрежение няма да по-
стави под въпрос основни елементи като 
валутния борд, данъчната политика, раз-

витието на инфраструктурата, финансо-
вия надзор или опитите да се подобри 
образованието, казват авторите.

Според тях България няма да въведе 
еврото до средата на следващото десети-
летие. Те предупреждават, че икономика-
та на България вече изпитва някои про-
блеми още преди реално да е започнал 
очакваният период на продължителен 
бавен растеж в Европа.

Повишаването на заплатите и цените на 
енергията и горивата в България са посо-

чени сред основните причини за бързо-
то увеличаване на инфлацията - до сред-
но 2.4% за 2017-2018 г. след тригодишна 
дефлация през 2014-2016 г. Очакването е 
за инфлация от 2.9% за 2019 г. и задържа-
не около това ниво (средно 2.8%) за 2020-
2024 г. Причините са добре известни и 
посочвани и от други анализатори - отно-
сително бързото вдигане на заплати вся-
ка година, трудното намиране на служи-
тели на вътрешния пазар и растящи цени 
на суровини на световните пазари.

�Според анализаторското звено на групата реформите в страната ще се забавят

„Икономист“ прогнозира 
предсрочни избори в България
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К
метът на Несебър Николай 
Димитров, който бе аресту-
ван малко преди изборите и 
бе избран за нов мандат, до-
като беше в ареста, се закле в 

белезници в понеделник.
„Сво-бо-да!“, викаха стотици негови 

поддръжници, които бяха застанали 
пред Общинския съвет в града с плака-
ти. Там по обяд спря конвой на „Съдеб-
на охрана”. Кметът Николай Димитров 
беше докаран от следствения арест в 
София, окован в белезници. В този вид 
беше вкаран и в залата да се закълне. 
За времето на клетвата белезниците му 
бяха свалени.

Уникалната гледка на преизбрания 
кмет с белезници остави на заден план 
съдържателната част от историята – 
че Димитров е обвинен в купуване на 
гласове и в качеството му на лидер на 
престъпна група.

Макар клетвата да отбеляза офици-
алното му встъпване в длъжност за чет-
върти пореден мандат, в случая проце-
дурата беше изпълнена само формално, 
тъй като той не може да поеме функции-
те си на кмет заради обвинението, при-
помня „Свободна Европа“.

Така, след като спечели изборите от 
ареста в столицата, Димитров ще тряб-
ва да посочи свой заместник, който да 
ръководи общината, или общинският 
съвет да избере временно изпълняващ 
длъжността, докато той излезе на сво-
бода. Това се случва за пръв път в най-
новата история на България.

Арестуването на Димитров дни преди 
местния вот

е с политически характер
и опит за намеса в изборния процес, 
коментира адвокатът на новоизбрания 
кмет Ина Лулчева.

„Ако се водеше нормално разследва-

не – щяха да се съберат до-
казателства, да се разпитат 
свидетели и чак тогава да 
се прецени вината. За мен 
това задържане има поли-
тически характер. Когато 
задържаш кмет и общински 
съветници два дни преди 
изборите – това е опит за 
намеса в изборите“, каза тя.

Според нея това, че Ди-
митров е в ареста, не му 
пречи на кметските дела. 
„Той може да си подписва 
документи и от ареста, а и 
вече има назначен замест-
ник“.

По думите й ситуацията е 
безпрецедентна по някол-
ко причини. Първо – воде-
нето на Димитров с белез-

ници до сградата на общинския съвет, 
защото той едва ли ще избяга. Според 
нея това е демонстрация на „засилена 
грижа”. Второ – Специализираната про-
куратура се занимава със случай за ку-
пуване на гласове, а досега с този вид 
престъпления са се занимавали окръж-
ните прокуратури.

Клетва в белезници: Особеният 
случай на кмета на Несебър
�Николай Димитров бе доведен под конвой, за да се закълне за нов мандат

Снимкa: chernomorie-bg.com
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Б
ългарка изпадна в тежко фи-
нансово състояние зара-
ди задължението да изпла-
ти дълговете на известния в 
миналото британски комик 

и милиардер Фреди Стар. 46-годиш-
ната ни сънародничка, която наскоро 
се омъжила за Стар, го откри мъртъв 
в дома им в Коста дел Сор. Малко след 
това тя се оказа преследвана заради 
дългове, които 76-годишният мъж тру-
пал през годините.

„Фреди никога не е платил нищо“, 
казва Нели Георгиева пред „Мирър“. 
„Сега трябва да платя много пари, но 
нямам толкова. Те са за сметки за вода 
и общински такси, включително за спо-
деления басейн в комплекса“.

Същото се оказало и с електричест-
вото. Фреди не дал пари и българката 
трябвало да плати почти 2500 паунда.

Комикът, който спечели милиони 
през 70-те и 80-те,

цял живот пренебрегвал 
сметките си

Той помолил Нели да се омъжи за 
него, малко преди сърдечен удар да 
го убие, пише PlovdivMedia. Бившата 
медицинска сестра, която работила в 
дома му четири години, каза, че раз-
брала за дълговете му, когато двама 
съседи започнали да искат да плаща 
сметките.

Финансовите проблеми за Фреди 
Стар започнали преди години, когато 
комикът загубил дело за клевета сре-
щу Карин Уорд, която казва, че той пъх-
нал ръка в полата й през 1974 г., когато 
била на 15 години. Съдия на Върховния 
съд решил, че казва истината, и адво-

катите й осигурили обезщетение, кое-
то му струвало апартамента в Коста за 
170 000 паунда. Апартаментът бил обя-
вен на търг, но комикът умрял, преди 
да бъде продаден.

Той се преселил в Испания и използ-

вал кислородна маска в последните си 
дни, преживявайки четворна опера-
ция за байпас на сърцето през 2010 г.

Фреди печелил 2 милиона паунда го-
дишно в своя пик и притежаваше яхти, 
хеликоптер и кон.

Българско бебе трябва да бъде оси-
новено в Англия, въпреки че в ре-
зултат на това сигурно ще изгуби 

културната си идентичност. Това е ре-
шил английски съдия, пише издаваният 
в Брадфорд в. „Телеграф&Аргъс“, цити-
ран от БНР.

Съдия Сара Линч е трябвало да вземе 
решение за бъдещето на момичето, чие-
то име не се съобщава по искане на со-
циални работници. Те твърдят, че бъл-
гарските родители не могат да оказват 
сигурна грижа за детето.

Съдийката заявила още, че осиновя-
ването „най-вероятно“ ще доведе до за-

губа на идентичността на момичето като 
българско дете. Но добавила, че няма 
възможност бебето да бъде оставено 
на родителите, и решила, че единствено 
осиновяване ще донесе сигурността, от 
която се нуждаело детето.

Сара Линч посочила в писменото си 
становище, че детето не можело да бъде 
показано в медиите, но в случая е във-
лечен общинският съвет на Брадфорд, 
графство Западен Йоркшир.

Тя допълва, че детето, което скоро 
ще навърши 1 година, трябвало да бъде 
осиновено след анализ на доказателства 
от скорошно съдебно слушане в Лийдс.

Социалните в Англия отнемат 
бебето на българи

30-годишен мъж от Добрич 
бе задържан под стража 
по искане на Германия за 

обида и набеждаване на полицейски 
служител. Варненският окръжен съд 
разгледа искане за предаването на 
30-годишния Йордан Й. на властите в 
Германия. Той е издирван за 3 прес-
тъпления – обида на две длъжност-
ни лица и набеждаване. Обявен е за 
международно издирване от съдеб-
ните власти на Германия с европей-
ска заповед за арест от 10.07.2019 г.

Според обвинението на герман-
ските власти, на 19.12.2017 г. на лети-
щето Мемингерберг Йордан Й. оби-
дил двама полицейски служители, 
като употребил неприлични думи и 
жестове, за да изрази своето неува-
жение към тях.

В началото на миналата година 
при разпит на варненеца в полицей-
ски участък по повод инцидента той 
заявил, че полицейски служител го 
е блъснал и повалил на земята, като 
вследствие на падането му е била 
нанесена телесна повреда. Прес-
тъплението, за което е разследван 
30-годишният мъж от Добрич, е нака-
зуемо и по българското законодател-
ство. Максималното наказание спо-
ред германския Наказателен кодекс 
е до 1 година „лишаване от свобода“ 
за нанасяне на обида и до 5 г. „лиша-
ване от свобода“ за набеждаване.

Задържаха 
добричлия - 
обидил полицай 
в Германия

Преследват българка 
заради дълговете на 
британски милионер
�Нели Георгиева разбрала, че комикът, за когото 

се омъжила, не плащал сметки цял живот

Фреди СтарНели Георгиева

Снимки: PlovdivMedia
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КАЛИНА ГОРАНОВА

„Най-хубавото нещо, което 
се е случвало на приста-
нище Варна от 45 години 
насам.“ Думите са на Ан-
гел Забуртов, генерален 

директор на Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура“, а пово-
дът са отпуснатите 220 млн. лв. за удъл-
бочаване на акваторията на пристанище 
Варна за следващите три години.

На теория това е добра новина за Вар-
ненското и Белославското езеро и за 
държавния терминал „Варна запад”. Ко-
рабните места, обслужващи няколко го-
леми девненски завода и контейнерово-
зите, се намират най-навътре в сушата и 
не могат да разгърнат потенциала си. За 
да се стигне до тях, трябва да се изминат 
около 25 км, включващи минаване под 
Аспаруховия мост и два канала, които се 
затлачват. А това означава по-малки ко-
раби и съответно по-малки приходи.

На практика обаче новината донесе 
нова порция съмнения, тъй като очак-
ваното от години по-мащабно драгира-
не идва в момент, в който Ахмед Доган 

бързо и безпроблемно 
се позиционира във 
Варненското езеро 

като превърна стария въглищен тер-
минал на ТЕЦ „Варна“ в пристанище за 
контейнери, зърно и т.н. Подозрения-
та са, че с удълбочаването той ще полу-
чи товарите от държавния порт „Варна 
Изток“, който е със затихващи функции 
заради атрактивното си място - до цен-
търа на града. Сега въпросът е дали на-
истина държавата ще изкопае по-дъл-

бок път до „Варна Запад“, или и той ще 
бъде претопен като значение и бизнес.

„Копаем всичко“
От Държавно предприятие „Приста-

нищна инфраструктура“ към момента 
твърдят, че проектът е за удълбочаване 
на плавателния път в цялата акватория 
на пристанище Варна. Това поне каза 
Ангел Забуртов пред „Капитал”. „Ще стига 
задължително до „Варна Запад“, като там 
е най-големият потенциал“, категоричен 
беше той. Или Канал 2, намиращ се след 
пристанището на Доган (ТЕЦ „Езерово”) 
в посока от морето към вътрешността и 
свързващ Варненско и Белославско езе-
ро, е предвиден за удълбочаване.

Амбицията на „Пристанищна инфра-
структура“ са газенето да се увеличи 
от 11.5 на 13.5 метра. Това ще даде въз-
можност размерът на корабите, които 
ще влизат, да се увеличи от 40 хил. на 60-
70 хил. тона. Което според Забуртов ще 
направи терминалите по-атрактивни за 
концесиониране от оператори, а конце-
сията по-доходоносна за държавата.

По-детайлен план обаче все още няма. 
„Каналите са част от процедурата, ес-
тествено, че ще влезем в езерото и ще 
стигнем до „Варна Запад“, но дали там ще 
стигнем до 17-то корабно място, което е 

за контейнери, или ще има нужда да се 
увеличи газенето на 13-то място, където 
е за зърно, не може още да се каже“, ко-
ментира Забуртов. Самите пристанищ-
ни оператори пък трябва да разпола-
гат със съоръжения, които да могат да 

поемат кораб с газене 13.5 метра, като 
според тяхната инвестиционна полити-
ка ще се направи и последващата връз-
ка на удълбочения канал с терминалите, 
обясни още той.

На въпрос дали всичко се прави за До-

BG VOICE
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Да копаеш дъното 
за Доган
�Държавата 

отпусна 220 млн. 
лв. за драгиране на 
плавателния канал в 
пристанище Варна

Аспарухов мост във Варна. В дъното се виждат стълбовете на преминаващите успоредно с него далекопроводи

Варненското пристанище

Снимки: Дневник
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ган, той отговаря, че неговият терминал 
е просто един от многото. Във Варна на-
истина има различни проекти, на които 
се търси финансиране (бел. ред. - прис-
танището на Тодор Батков например) 
или са в ход, но те не се спрягат като пе-
челещи от държавното драгиране.

Един ще ги товари
Съмненията не са безпочвени. Докато 

големите държавни планове за приста-
нище Варна от години стоят на трупчета, 
а редица частни проекти се спъват в бю-
рокрация, проектът на Ахмед Доган при 
ТЕЦ „Варна“ се разви светкавично.

След като в началото на август 2018 г. 
бившият транспортен министър и шеф 
на пристанище Варна Данаил Папазов 
прехвърли на Доган централата (30% 
дял в дружеството запазиха децата на 
Папазов, а той стана изпълнителен ди-
ректор), държавните институции бързо 
се активизираха. Планът за управление 
на отпадъците от новото пристанище е 
одобрен на 31 август 2018 г. Под доку-
мента без забележки са се подписали 
директорите на Изпълнителната аген-
ция „Морска администрация“ Живко 
Петров и Ангел Забуртов от „Приста-
нищна инфраструктура”. През януари 
2019 г. пък министрите на транспорта 

и на регионалното развитие Росен Же-
лязков и Петя Аврамова са издали съв-
местна заповед, с която са разрешили 
изработването на генерален план на 
пристанището чрез обединяване на ня-
колко нови имота около него. Партньор 
на Доган в експлоатацията на новия 
порт ще бъде държавата в лицето на 
„Пристанищна инфраструктура“, което 
е собственик на кейовата стена, но до-
броволно е разрешила на ТЕЦ „Варна“ 
да я ползва.

Инвестиционно предложение за но-
вото пристанище на Доган включва 
удължаване на кея, обособяване на 
нови корабни места и увеличаване на 
дълбочината до 12.50 м. Идеята е прис-
танището да обработва генерални това-
ри, контейнери, течни товари и насипни 
товари (зърно). Прогнозният товаропо-
ток се очаква да достигне до 8 млн. тона 
на година. За сравнение, сега „Прис-
танище Варна“ обработва по около 10 
млн. тона товари, от което приходите 
му са над 70 млн. лева. Данаил Папазов 
обяви, че след изграждането на новата 
контейнерна инфраструктура приста-
нището ще обработва около 200 хил. т 
контейнери годишно, или колкото е ка-
пацитетът на всички български приста-
нища в момента.

Плановете на Доган за бъдещия 
порт включват изграждането на път-
на връзка от републикански път Варна 
– Белослав – Девня до северозапад-
ния портал на пристанището. За целта е 
предвиден и мост – надлез над жп ли-
нията Варна – София. Общинският съвет 
в Белослав вече е дал предварително 
писмено съгласие за утвърждаване на 
трасе за проектиране на обекта. Пред-
вижда се и създаване на жп връзка, по 
която да се транспортират контейнери 
по направленията София и Русе.

Държавата на дъното
Междувременно държавните терми-

нали все повече губят смисъла на свое-
то съществуване. На пристанище „Варна 
Изток“ основно се използват две кораб-
ни места за разтоварването на зърно, 
като карго функцията все повече ще на-
малява и скоро и обработката на зърне-
ните товари „ще влезе в езерото“, казаха 
от „Пристанищна инфраструктура“.

Другият държавен терминал - „Варна 
Запад“, намиращ се в дъното на езеро-
то, от първоначално замислен за 100 
корабни места се е развил само до 17 
(17-то място е за разтоварване на кон-
тейнери). Основният товарооборот там 
се прави от заводите „Агрополихим“, 

„Солвей Соди“ и „Девня цимент”. А това-
рите със сярна киселина на „Аурубис“ 
вече се изместиха на пристанището на 
Домусчиев в Бургас.

Недостатъчното газене пък не позво-
лява на товародатели като „Агрополи-
хим“ например да използват по-големи 
кораби - 50-60 хил. тонни, като в момен-
та са възможни 30 хил. тонни. Разгово-
рите по темата с недостатъчната дъл-
бочина в акваторията на пристанище 
Варна са от години, но са безрезултатни.

2 метра надолу
Основните опасения сега са откъде 

ще започне да се драгира, т.е. от „Варна 
Запад“ през Белославското езеро и Ка-
нал 2 към морето, или първи в списъка 
ще е водният път до терминала на До-
ган. И ще стигнат ли средствата. В края 
на септември министърът на транспор-
та Росен Желязков заяви в интервю за 
вестник „Черно море“, че за удълбоча-
ването на акваторията на варненското 
пристанище са нужни 400 млн. лв.

Разстоянието от пристанище „Варна 
Изток“ до „Варна Запад“ е около 26 км. 
Обичайната ширина на фарватера е 150 
метра, а дълбаенето ще е средно 2 ме-
тра надолу. Това прави 7 800 000 куб. 
метра. Предишна поръчка на „Приста-
нищна инфраструктура“ показва сред-
на цена от 23 лв. на кубик, което съвпа-
да грубо с оценки на бранша, че цената 
за подобна услуга е между 10 и 12 евро. 
При цена от 23 лв. това прави 180 млн. 
лв.

Цената за удълбочаването обаче за-
виси в голяма степен от това къде ще 
бъде разрешено да се изхвърлят зем-
ните маси, които са изкопани от дъното. 
Двете проучвани възможности са или 
те да отидат в някой от старите утайни-
ци около Девня, или на 12 мили навътре 
в морето (22 км). Друга финансова не-
яснота създават и скали, намиращи се 
след пристанището на Доган, чието раз-
рушаване може значително да оскъпи 
проекта.

Отвъд парите обаче остава въпро-
сът каква е истинската аргументация на 
държавата за проекта и иска ли да даде 
равнопоставеност на всички, или ще 
облагодетелства някой определен. По 
думите на Забуртов до няколко месеца 
може да има проект, като все още не е 
дефинирано откъде ще започне драги-
рането. Тоест, всичко остава възможно, 
като до момента държавата е демон-
стрирала последователност в две ос-
новни направления - затлачена полити-
ка по отношение на държавните активи 
и разчистване на всякакви подводни 
камъни за избраници.

Каналът между Варненското и Белославското езера
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BG ТЕЛЕГРАФ
Борисов повози 
US посланика с джипа

Новият посланик на САЩ в Бъл-
гария Херо Мустафа публикува 
видео, в което представи себе 

си и семейството си на български. В 
клипа тя признава, че научила езика 
ни само за 3 седмици.

Няколко дни по-късно Мустафа 
разгледа строежа на газопровода от 
Стара Загора до Комотини по покана 
на българския премиер Бойко Борисов. Той я повози на джипа си и я заведе на 
опознавателна обиколка в района.

Камион прегази и уби 
5-годишно дете край Русе

5-годишно дете бе прегазено от 
камион в русенския квартал 
„Долапите“.

Инцидентът станал, докато жертва-
та се разхождала с баба си по улица-
та.

Момиченцето е загинало на място. 
Бабата е невредима, но е в шок.

Шофьорът на тежкотоварния авто-
мобил избягал от местопроизшествието. Той е на 76 години, няма данни да е упо-
требил алкохол.

Фандъкова встъпи в длъжност 
за четвърти мандат
Областният управител на София 

свика първо заседание на но-
вия Общински съвет в София. 

На него Йорданка Фандъкова положи 
клетва и окончателно встъпи в длъж-
ност за четвърти мандат като кмет на 
София.

Общинските съветници са 61. Най-
много са представителите на сфор-
мираната коалиция между ГЕРБ и СДС – 27. Веднага след тях се нареждат „БСП за 
България“ с 15 представители, „Демократична България“ с 12, ВМРО – 4, „Атака“ – 
2, и независимият кандидат Борис Бонев.

Разбиха престъпна група 
за наркотици в София

Съвместна спецакция на ГДБОБ 
и столичната полиция в София 
разби 8-членна организира-

на престъпна група, разпространя-
вала наркотични вещества на тери-
торията на столицата. Полицейската 
операция е реализирана под ръко-
водството и надзора на Специализи-
раната прокуратура.

При задържането на осмината в колите и домовете им са открити подготвени 
за разпространение в различни разфасовки 10 грама кокаин и 10 грама канабис, 
везни, мобилни телефони, тефтери със записки.

Трамвай излезе от релсите 
и блъсна жена
Трамвай излезе от релсите и 

блъсна жена в близост до Съдеб-
ната палата в София.

Жената е откарана в „Пирогов“ с на-
ранявания по крака и без опасност за 
живота. По информация на очевидци 
тя е на възраст 40-45 години. Чакала 
на пешеходна пътека, когато задната част на трамвая я ударила.

По първоначална информация причина за инцидента е стрелка, която не се 
превключила. Ватманката направила това ръчно и първата мотриса преминала 
успешно, но втората не успяла.

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

Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
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Т
усон - най-либералният град за 
имигрантите в щата Аризона - 
гласува против превръщането 
му в град убежище. 70% от хо-
рата казаха „не“. Предложената 

мярка срещна силна опозиция от стра-
на на кмета и градския съвет, както и на 
всички демократи, които казаха, че ини-
циативата застрашава обществената без-
опасност и милионите долари, които гра-
дът получава от държавните фондове за 
развитие. Някои републиканци заплаши-
ха, че ще предложат на Конгреса да на-

каже града. Aктивистите, които бяха за 
предложението, изтъкнаха, че промяна-
та ще покаже на имигрантите, че в Тусон 
могат да намерят защита в момент, кога-
то мнозина се страхуват от имиграцион-
ните политики на президента Тръмп.

Мярката щеше да даде право на ими-
грантите да не отговарят на въпрос на 
полицията дали са легално в страната и 
да ограничи правомощията на полиция-
та да арестува някой

само по подозрения, 
че няма документи

за легално пребиваване.
В Аризона има въведен закон от 2010 

г., който забранява градовете убежища. 
Той задължава полицията да прилага 
строги мерки за проверка на статута на 
всеки имигрант, заподозрян, че е в стра-
ната незаконно. Полицията също така съ-
трудничи на имиграционните при арести 
и издирване на хора. А 9-ият апелативен 
съд на САЩ постанови през юни, че ад-
министрацията на Тръмп може да вземе 
предвид готовността на градовете да си 

сътрудничат с имиграционните, когато 
разпределят средства за отделните гра-
дове.

Полицията в Тусон е използвала всич-
ки врати в закона да не се придържа на-
пълно към щатските рестрикции за съ-
трудничество с федералните власти. 
„Тусон във всички отношения така или 
иначе функционира като град убежи-
ще“, каза кметът Джонатан Ротказа. През 
2012 г. градският съвет обяви Тусон за 
„гостоприемен град“ (welcoming city), 
но не посмя да го нарече убежище. Ту-
сон е широко признат за родното мяс-
то на движението на църквите за дава-
не на убежища от 80-те години, когато те 
са подпомагали бежанците от Централна 
Америка с цел да ги предпазят от депор-
тиране.

Междувременно жителите на Тусон

избраха първия си 
латинокмет

Реджина Ромеро ще бъде първата 
жена с такъв произход, която ще упра-
влява втория по големина град в Аризо-
на след Финикс, който има население от 
около 546 000 души. Финикс от своя стра-
на, където живеят много българи, гласу-
ва против това да стане „град убежище“ 
през 2017 г. Според института за изслед-
вания Pew Research в града има 250 000 
имигранти без статут. Предложението 
за „град убежище“ тогава бе внесено от 

един единствен гражданин – Рик Робин-
сън, кoйто каза, че градът трябва да се от-
късне от забраната на щата. Въпреки че 
той получи известна подкрепа, градски-
ят съвет отхвърли предложението. Тога-
вашният кмет Грег Сантън заяви, че Фи-
никс не може да го одобри, защото ще се 
противопостави на действащ закон. По-
лицаите заявиха, че мярката ще е против 
тяхната полицейска клетва за изпълнява-
не на дълга. Финансовите загуби на града 
се изчисляваха на 5 хил. долара на ден, 
тъй като това щеше да бъде глобата от 
страна на щата Аризона към Финикс, ако 
беше станал „град убежище“. Отделно об-
щината щеше да загуби годишно финан-
сиране от 89 млн. долара.

В Америка има

560 града, обявили се 
за убежища

Щатите освен Аризона, които ги забра-
няват, са Джорджия, но там Атланта се 
обяви за град убежище през септември 
2018 г., Флорида и Тенеси. На път да при-
емат такива забрани са Охайо, Кентъки и 
Мичиган. В Тексас засега няма нито един 
град убежище, макар че няма забрана за 
тях. В някои градове обаче полицията 
спря да сътрудници на федералните аг-
енти. Проучванията показват, че градо-
вете убежища или нямат влияние върху 
престъпността, или водят до нейното на-
маляване, но с много малки проценти.

Аризона остава враждебна 
за имигрантите
�Tусон гласува против да стане град 

убежище и се присъедини към Финикс

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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П
рез август тази година Ми-
нистерството на вътрешна-
та сигурност на САЩ въведе 
нова система за лицево раз-
познаване по летищата. Ка-

мерите, разположени там, правят сним-
ка и след това Службата за проверка на 
пътниците към митническия и граничен 
контрол я сравнява с изображението, с 
което Министерството на вътрешната 
сигурност вече разполага. Това могат да 
бъдат изображения от източници като 
вашия паспорт или други документи за 
пътуване.

Освен данни от лицево разпознаване, 
новата

система ще съхранява 
пръстови отпечатъци

и скенерни изображения на ириса. С из-
ползването й се регистрират и проверя-
ват повече пътници и се осигурява по-
голяма сигурност за страната, казват 
експерти. За сравнение, през 2017 годи-
на, когато системата за лицево разпоз-
наване не беше въведена, до 2020 г. се 
очакваше митническите служители да 
могат да проверят само 220 млн. души, 
с 40 млн. по-малко от сегашните им въз-
можности.

По размери и способности новата 
биометрична система на Щатите е вто-
ра след тази на Индия. Фирмата, коя-

то я е разработила, спечели контракт 
с правителството на стойност 965 млн. 
долара. Системата е позната като въ-
трешна технологична система за на-
преднало разпознаване (Homeland 
Advanced Recognition Technology или 

HART).
Критериите, използвани от служи-

телите на митническите и граничните 
служби на САЩ за разпознаване на по-
дозрителни пътници, са строго секрет-
ни. Но по-рано беше обявено, че новата 

система ще разпознава не само лица, но

и гласове, ДНК профили, 
белези по тялото

татуировки и „други биометрични мо-
далности“.
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С лицево разпознаване в САЩ 
до 2022 г. ще регистрират 
260 млн. пътуващи

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�Прогнозата е на американското министерство на вътрешната сигурност
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Според организацията за интернет 
сигурност Electrоnic Frontier Foundation 
служителите на Министерството на въ-
трешната сигурност и на гранична по-
лиция проследяват хората от момен-
та, в който те започнат проучването си 
за своето пътуване по интернет. И не 
само това – следят се и всички постове 
и снимки в социалните мрежи. През 
септември гранични полицаи в Бостън 
арестуваха палестинец, който живеел в 
Ливан. Той бил приет в престижния уни-

верситет „Харвард“ и трябвало да е пър-
вокурсник. Летищните власти обаче му 
отказали да го пуснат в страната. Още 
с пристигането му 17-годишният Исма-
ил Аджави бил привикан за по-обстой-
на проверка. Той обяснил, че е възпита-
ник на „Харвард“. Това обаче не спряло 
инспекторите на летището да отворят 
лаптопа. Исмаил привлякъл внимани-
ето на Министерството на вътрешната 
сигурност и на граничните полицаи за-
ради снимки с пожелания във фейсбук, 

изпратени му от приятели, които обаче 
имали религиозна насоченост. Момчето 
беше върнато в родината си.

Също така според експертите на 
Electrоnic Frontier Foundation софтуер-
ът за разпознаване на лица е често нето-
чен и ненадежден. Експериментите по-
казват, че той

набелязва погрешно 
1 от 25 души

Друг проблем е със сигурността на 
съхраняваните данни. През юни под-
контрактор към Министерството на въ-
трешната сигурност обяви, че са били 
обект на хакерска атака, при която са 
били откраднати десетки хиляди сним-
ки на пътници, вкарани в новата систе-
ма за лицево разпознаване.

Станция за биометрично и лицево разпознаване на международното летище Хартсфийлд-Джаксън в Атланта

Шведската авиокомпания SAS регистрира пътник на борда на самолета на летището Вашингтон Дълес

Снимкa: CNN
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US ТЕЛЕГРАФ
Снегът изхвърли самолет 
от пистата в Чикаго

Снегът в Чикаго изхвърли самолет 
от пистата на летище О‘Хеър. Там 
в понеделник сутринта машина на 

„Envoy Air“ излязла от пистата, след като 
опитала да кацне.

Причината била заледената повърх-
ност. За щастие няма пострадали. Всички 
38 пътници от полет 4125 са се разминали 
само с уплаха.

Летище О‘Хеър е било временно затворено както за излитащи, така и за каца-
щи самолети. Заради лошото време на него са били отменени 445 полета.

Готвят забрана на 
е-цигарите до 21 години

Администрацията планира да вдигне 
до 21 години възрастта за правото 
да се купуват електронни цигари. 

Това обяви президентът Доналд Тръмп. 
„Трябва да се погрижим за нашите деца, 
това е особено важно, у нас ще имаме въз-
растово ограничение – 21 години, ще обя-
вим това следващата седмица“, каза той.

През последните месеци в САЩ се изо-
стри дискусията дали тези цигари влияят негативно върху здравето. Хиляди са 
диагностицирани с болест заради тях, жертвите са десетки.

Хилари Клинтън критикува 
Лондон заради Русия
Бившият държавен секретар на САЩ 

Хилари Клинтън изрази недоуме-
ние, че изборите във Великобрита-

ния са само след месец, а правителството 
в Лондон още не е публикувало доклада 
за руското влияние в британската поли-
тика.

Тя каза в интервю за Би Би Си, че обще-
ството заслужава да знае какво има в този 
доклад, изготвен от парламентарната комисия по разузнаването и сигурността.

„Необяснимо и срамно“, каза Клинтън, която загуби президентските избори от 
Тръмп в кампания, която според разузнаването се е намесила Русия.

Тръмп пуска стенограма 
от разговора със Зеленски

Президентът Доналд Тръмп обеща 
да публикува още тази седмица сте-
нограмата от своя „първи, а значи и 

най-важен“ разговор през април по теле-
фона с украинския президент Володимир 
Зеленски.

Именно разговорите му с украинския 
лидер са в основата на процедурата за им-
пийчмънт срещу него, която в момента е в 

ход в Камарата на представителите. 
„За да продължа да бъда най-прозрачният президент в историята, тази седми-

ца аз ще публикувам (тази) стенограма“, написа Тръмп в Туитър.

В Калифорния запалиха 
най-високата коледна елха
Над 18 000 LED светлини бяха светнати, 

за да украсят коледно дърво в Калифор-
ния, за което се смята, че е най-високо-

то в света.
Тридесет и пет метровата бяла ела пред 

мола „Ситадел аутлетс“ в Комърс е украсе-
на също с 10 000 орнамента. Със запалването 
на LED светлините там започна честването на 
празниците в края на годината. Честванията на 
търговския комплекс по случай Коледа и Нова година включват също падане на 
изкуствен сняг в разстояние на два часа нощем до 31 декември.



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

13 - 19 ноември 2019 17

Ф
едерален съд в Бостън 
реши във вторник, че вла-
стите нямат право без-
причинно да ви претърс-
ват телефоните и другите 

електронни устройства на летището или 
на другите гранични пунктове в САЩ, 
защото това нарушава Четвъртата по-
правка на Конституцията.

Решението идва след дело, заведено 
от Американския съюз за граждански 
свободи (ACLU) и фондацията за елек-
тронни граници от името на 11 пътници, 
чиито смартфони и лаптопи са били пре-
търсени, без да е имало подозрение, че 
са извършили нещо нередно при влиза-

не в САЩ. 
Според решението на съда сега гра-

ничните полицаи ще 

трябва да имат 
индивидуално и 
специфично подозрение

за нелегална контрабанда, за да могат 

да претърсват телефоните, лаптопите и 
другите електронни устройства на да-
ден пътник. Граничната полиция (CBP) и 
имиграционната полиция (ICE) от годи-
ни твърдят, че  Четвъртата поправка не 
важи за пътници на границата, което им 
давало правото да ровят в телефоните 
на хората, без да имат съдебна заповед 

или най-малкото специфично подозре-
ние за извършване на нещо нередно.

А проверките на електронни устрой-
ства са се увеличили драматично през 
последните няколко години. 

Според данни на ACLU през минала-
та година 

властите са 
извършили над 
33 хиляди претърсвания

 - почти четири пъти повече отпреди три 
години.

Според документи, внесени по дело-
то, безпричинните търсения са били из-
ползвани в помощ на разследвания на 
въпроси, свързани с данъци, фалити, 
околната среда и законите за защита на 
потребителите, разузнаването и крими-
нални случаи.

Според документите, внесени от ищ-
ците по делото, граничните агенти не 
само претърсвали устройствата на на-
рочените пътници, но и на техните при-
ятели, роднини и колеги.

Десет от ищците по делото са амери-
кански граждани. Само един е със зеле-
на карта.

Федерален съд: Не може да ви 
ровят в телефона на границата
�Досега властите твърдяха, че Четвъртата поправка не важи за влизащите в САЩ пътници

Сн.: АП/БТА

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com
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1
989 година. Комунизъм. Дими-
тър Щерев тогава е на 18 го-
дини и е в България. Искал е 
няколко пъти разрешение да 
отиде в Америка, защото дядо 

му живеел там от дълги години, а неот-
давна и майка му, заедно със сестра му, 
отишла да се грижи за него и имала до-
кументи. Отказват му всички молби, но 
той не се отказва. Успява да избяга през 
Белгия през същата 1989 година, все 
още през комунизма. В Белгия иска убе-
жище. Говори съвсем открито за това. 
Историята му дори прилича на филм.

В момента д-р Щерев има своя кли-
ника по сърдечна хирургия в Сан Дие-
го. Кръстена е на негово име, така как-
то е известен сред американците - д-р 
Шерев (Sherev Heart Clinic). Първото му 
име също е познато в различен вариант 
- Димитри. „В момента имаме трима док-
тори, освен мен и двама асистенти. Пра-
вим операции на сърцето и на запушени 
артерии навсякъде по тялото“, обяснява 
българинът.

Освен това сънародникът ни е ди-
ректор на интензивните кардиолози в 
болница „Sharp Grossmont“ в Сан Диего. 
„Преди 4-5 години излезе нова техноло-
гия за лечение на сърцето с отпушване 
на клапаните без инвазия. Аз участвах 
в този начален етап от въвеждането на 

технологията и станах експерт в тази 
сфера. Бях одобрен да стана директор 
в болницата, в която работя, което ми 
дава право да давам консултации на ко-
леги, но също и

да участвам в екипи 
за сложни операции

казва той.
„В САЩ преди 20 години сърдечните 

заболявания бяха номер едно за смърт-
ността на хората. Сега вече не е така. 
Най-много хора в последните години 
умират от рак, защото сърдечно-съдо-
вите заболявания се лекуват по-добре 
от раковите. Щастлив съм да кажа, че в 
България се прилагат същите стандарти 
за лекуване на сърцето“, разкрива още 
Щерев. 

Той е син на известния български ле-

кар проф. Атанас Щерев, „прочул се като 
бащата на инвитрото в България“.

А как младият Димитър 
Щерев идва в Америка?

Бил е в младежкия национален отбор 
по хокей на лед. Въпросната 1989-та е 
била последната му година там. Отбо-
рът спечелва право да играе на турнир 
в Белгия, който се провежда през януа-
ри 1989 г. „Тогава, за да взема разреши-
телно, трябваше да отида до районното 
военно. Бяхме няколко момчета от един 
район и отидохме заедно. Аз се бях ска-
тал по-отзад, да не ме забележат. Изне-
надващо ни посрещнаха дружелюбно и 
ни дадоха разрешение. На всички заед-
но, с един документ“, спомня си бълга-
ринът.

Той веднага се обажда на майка си в 
Щатите. „Страхувах се да не ме подслуш-
ват и доколкото можах, й казах, че оти-
вам в Белгия и искам тя да дойде да ме 
вземе. Тя каза добре. Посъветва ме да се 
свържа с нейна приятелка, която да ми 
помогне с апартамента или каквото ми 
трябва за заминаването“, разказва Ще-
рев.

Мистериозната жената се оказва май-
ка на спортист от България, който успял 
да избяга в Америка година преди Ще-
рев. Тя му казва, че трябва да поиска

убежище от американското 
посолство в Белгия

и да запомни две думи - embassy (посол-
ство) и asylum (убежище). „Аз бях в ру-
ска гимназия, но учех английски за вто-
ри западен език. Владеех го слабо и ми 
беше полезно да науча тези думи. Меж-
ду другото тази жена, която ми помогна, 
е още жива и живее в София“, допълва 
сърдечният хирург.

Щерев също така се сдобива с дола-
ри. Продава ските си на черната борса 
чрез приятел. „Това беше най-ценното, 
което имах. Дадох ги на приятеля ми да 
ги продаде. Той знаеше и как се купу-
ват долари от черната борса и с парите 
от ските купи долари, които да взема в 
Белгия, защото на нас като спортисти ни 
даваха много малка сума за пътуването. 
20 или 50 долара, не помня, но беше не-
достатъчно“, казва Щерев.

За турнира в Белгия той пристига със 
самолет до Източен Берлин и влак до 
Брюксел. Оттам треньорите на тима во-
дели момчетата до пързалката за състе-
зание с автобус до друг град и пътуване-
то траело между 1 и 2 часа.

В хотела в Брюксел Димитър се обаж-
да до Америка на майка си. Купува бел-
гийски франкове, пита на рецепцията 
как се избира американски номер от те-
лефона във фоайето, който е с монети, и 
взима със себе си приятел да пуска мо-
нетите, за да може да говори. „Трябваше 

�Д-р Димитър Щерев идва като политически имигрант 
през комунизма и постига мечтата си да бъде лекар
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Живот като на кино: 
От хокеист в България до 
сърдечен хирург в Сан Диего

Д-р Щерев показва разрешението да пътува до Белгия

Снимкa: Болница Sharp 
Grossmont, публикувана 

във в. „The Californian“

В операционната в болницата
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да пускаме монети на няколко секунди, 
за да не прекъсне, но успях да се чуя с 
майка ми“.

Щерев остава с убеждението, че май-
ка му ще може да дойде от Америка да 
го вземе. Минават няколко дни и

престоят на отбора в 
Белгия почти изтича

Щерев пак се обажда на майка си. Тя 
през сълзи му съобщава, че не може да 
дойде, защото още не е станала граж-
данка, но е говорила с американско-
то посолство в Белгия. Помолила ги да 
дойдат те да го вземат. Оттам й казали, 
че не може така. Трябвало Димитър да 
отиде при тях. Димитър обаче се стра-
хувал, че съотборниците му и треньо-
рите му ще му попречат да избяга. Спо-
ред него те са разбрали, че той има 
такива мисли в главата, макар и да не го 
е казвал на глас.

Идва денят за връщане в България. 
Димитър нямал план какво ще прави. 
Целият отбор отива на гарата в Брюк-
сел. Трябвало да чакат няколко часа 
до идването на влака. Треньорите им 
ги пуснали да пазаруват из магазините. 
Дали им и паспортите. Димитър също 
отишъл да разглежда магазините. Отна-

чало той се придържал към групата на 
няколко свои съотборници. В един мо-
мент другите момчета се улисали и Ди-
митър решил, че моментът е сега или 
никога. Откъснал се от групата и се от-
правил на бегом към гарата. Пресрещ-
нали го две други момчета от тима. „Ей, 
ти да не бягаш?“, го питат те. “ Не, не. Ис-
кам с вас да обикалям“, казва Димитър и 
тръгнал с тях. Той трябвало пак да влиза 
и излиза по магазините, макар че изоб-
що не му било до това. Страхувал се да 
се изплъзне и на тези момчета, и то вед-
нага. Успял обаче пак

да намери удобен момент 
и да бяга

За втори път. Стига гарата и си взема 
багажа. Оглежда се непрекъснато ня-
кой да не го види или преследва. Успява 
да се качи на такси и казва на шофьора 
„Еmbassy America“ или нещо подобно. 
За негово щастие човекът потеглил и го 
откарал там.

В този ден Щерев не осъзнавал, че е 
събота и че посолството няма да рабо-
ти. Пристигнал пред него, но сградата 
била тъмна. Била оградена и от желяз-
на ограда и охранявана от двама войни-
ка с автоматични карабинери. Димитър 

понечил да отиде до входа, за да звън-
не на звънеца. Пресрещнали го охрани-
телите. Димитър обяснява, доколкото 
може, за какво е дошъл. За негова из-
ненада, в сградата светва крушка и след 
малко от нея излиза един войник. Сега 
вече знам, че това беше морски пехоти-
нец“, казва Димитър. Войникът го пуска 
вътре. Димитър казва думите, които е 
нужно, за да получи помощ и убежище. 
„Сълзите ми потекоха от щастие и об-
лекчение, че сега ще мога да бъда сво-
боден човек“, споделя Димитър. От по-
солството му обясняват, че майка му ги 
е предупредила за него.

Не му дават документи веднага. А Ди-
митър си е мислил, че ще му дадат на-
право паспорт. Казват му, че трябва 
първо да вземе паспорт от Белгия. Пра-
щат го да спи в хостел за събота и неде-
ля. Дават му адреса на листче и му каз-
ват, че ще го оставят максимално близо 
до хостела, но оттам трябва да отиде 
сам с трамвая за една спирка.

Димитър отива в хостела и получа-
ва легло в стая с 20 души. През деня по 
принцип трябвало да напусне според 
правилата на хостела, но той не смеел 
изобщо да излезе от фоайето и чакал 
до вечерта в неделя, когато отново му 
дали легло. Дори не ял нищо и бил мно-
го гладен.

В понеделник служителка на амери-
канското посолство идва при Дими-

тър в хостела

и го води в 
бежански лагер 
в Брюксел

Там го проверяват, дават му 
документи и го настаняват в 
сграда, която е била казарма. 

Заедно с 10 души. „Пак помислиха за 
мен, сложиха ме заедно с момчета от 
Косово, с които да мога да си говоря. 
Имахме право да излизаме от лагера 
през деня и аз опитвах да си намеря ра-
бота по ресторантите, но без успех. Хо-
дих и до американското посолство от 
време на време да проверявам. Оттам 
щяха да ми дадат направо зелена кар-
та, не само виза, и аз чаках“, обяснява 
българинът.

След 3 месеца Димитър научава, че 
ще трябва да чака още, защото амери-
канците са дали много документи на 
хора от Китай заради кръвопролити-
ята на площад „Тянанмън“. Помагат му 
обаче да отиде в Антверпен и да рабо-
ти в пекарна като общ работник. Оста-
ва там до септември. Спестява пари и 
си купува самолетен билет. „Беше емо-
ционално събиране в Америка. Бяхме 
щастливи”. 

Първото, което Димитър прави, е да 
се запише в двугодишен колеж. После 
учи в Калифорнийския университет в 
Сан Диего и медицина в Лос Анджелис, 
където и специализира в една от най-
престижните болници. 

Връща се в Сан Диего през 2005 г. и 
става част от екипа на болница „Sharp 
Grossmont“. През 2014-та се отделя със 
собствена практика, а след това прави 
и своята клиника. Казва, че е удоволст-
вие да работи и на двете места. Той е 
трето поколение доктор. Дядо му по 
бащина линия и баща му също са лека-
ри. Свободното си време прекарва със 
съпругата си и двете си деца. Продъл-
жава да играе хокей като хоби.

И не се чувства предател на Родина-
та, на България, а просто искал да бъде 
свободен човек. 

Д-р Щерев с екипа в клиниката си по сърдечна хирургия

Д-р Щерев 
(трети 

отпред, 
отляво 

надясно) със 
сегашния си 

хокеен отбор

Д-р Щерев по време 
на ваканция със 
семейството си
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Джакпот от $13 млн. 
падна в Онтарио

Канадец спечели джакпота на нацио-
налната лотария „6 от 49“ в размер на 
18 милиона канадски долара ($13,6 

млн.). „Късметлийските числа са 12, 31, 36, 
37, 46 и 49 и бонус число 43“, казаха орга-
низаторите.

В момента се знае, че печелившият билет 
е продаден в Онтарио. Утешителната награ-
да от 1 милион канадски долара (760 хиля-
ди долара) също е била спечелена от жител на западната провинция. Очаква се 
името на победителя да бъде публично оповестено.

Снежна виелица блокира 
Квебек и Ню Брънзуик

Снежна виелица създаде проблеми в 
много райони на Онтарио, Квебек и 
в Ню Брънзуик във вторник сутрин-

та.
В голяма част от населените места бе 

натрупал 15-сантиметров сняг. В сила е 
предупреждение за снежна буря за пове-
чето райони от Източно Онтарио до Ню 
Бързуик, минавайки през Квебек.

Медиите в Квебек съобщават за много 
пътища от местната пътна мрежа, които са заснежени и частично заледени.

Българи от Канада хвалят 
консула във Външно
Българи от Канада са похвалили 

дейността на генералния консул 
Петър Крайчев във Външно минис-

терство. Външният министър Екатерина 
Захариева е получила благодарствени 
писма от Асоциацията на Българските 
инженери в Канада, Канадско-българ-
ска бизнес мрежа в Канада и Борда на 
директорите на Българската федерация 
в Канада.

По време на мандата си в Канада, който приключва, Петър Крайчев има голям 
принос за откриването на първия български паметник на Апостола Васил Левски 
и първото честване на националния празник на България на 3 март в Торонто.

1800 по-малко работни места 
през октомври

Канадската икономика е изгубила 1800 
работни места през октомври. Това 
съобщи статистическата служба. В съ-

щото време безработицата е останала ста-
билна на равнище 5,5%, става ясно още от 
данните на националната статистика.

Икономистите очакваха да бъдат раз-
крити 10 000 позиции през октомври, след 
като и през август, и през септември бе от-
четен ръст.

Квебек не иска французойка, 
не знаела френски
Квебек отказа имигрантски статут на 

французойка, тъй като тя не успяла 
да демонстрира адекватни знания по 

френски език. Изглежда, властите са от-
хвърлили молбата на Емили Дюбоа, защото 
част от доктората й е на английски.

Дюбоа е дошла в Квебек от Франция през 
2012 г. и е завършила докторантура във 
френскоезичен университет. Тя заяви, че 
била изумена, когато получила писмото с отказа. Въпреки че е минала тест по 
френски по-рано тази година, тя получила писмо с отказ, защото образованието 
й не е било изцяло на френски.
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Той е роден във Филаделфия, работи 
като представител на BMW за Северна 
Америка и e наследник на британска-
та корона с българска кръв. Той е пото-
мъкът на Сакскобургготската династия 
с българска кръв, роденият от българ-
ка внук на Мария-Луиза Никола Лайнин-
ген. Принцът е син на княз Борис фон 
Лайнинген, първородният син на княги-
ня Мария-Луиза и първата му съпруга - 
българката Милена Манова.

Никола, или както му казват в САЩ, 
Ник, се явява правнук на цар Борис ІІІ и 
праправнук на италианския крал Виктор 
Емануил III.

Принцът е и пряк

потомък на кралица 
Виктория

и по този начин 120-ти в реда на прием-
ственост на британския трон. По дру-
гата линия пък младият княз се явява 
наследник и на последния руски импе-
ратор Николай IIІ.

Баба му княгиня Мария-Луиза е пър-
вото дете на цар Борис III и царица Йо-
анна. Неин кръстник става Александър 
Малинов. Баща й умира през 1943 г. и 
на трона се възкачва по-малкият й брат 
цар Симеон II. След комунистическия 
преврат през 1944 г. и проведения ре-
ферендум през 1946 г. царското семей-

ство напуска страната и живее първо в 
Египет, а след това в Испания.

През 1957 г. княгиня Мария-Луиза 
се омъжва в замъка Аморбах за принц 
Карл Владимир Ернст Хайнрих цу Лай-

нинген - вторият син 
на принц Карл фон 
Лайнинген и Велика-
та княгиня Мария Ки-
риловна. Женят се с 
православен ритуал 
в руска православна 
църква в Кан. От този 
брак се раждат два-
ма синове: Карл Борис 
Франк Ларкварт (1960) 
и Херман (1963). Карл 
Борис има два брака, 
разказва „168 часа“. 
Първият е с българка-
та Милена Манова, от 
който се ражда Ник - 
принц Никола Алек-

сандър Карл Фридрих.
Карл Борис и Милена се запознават 

в САЩ след преместването на княгиня 
Мария-Луиза и съпруга й там.

Милена Манова е

емигрантка, 
родена в София

през 1962 г. Тя е достатъчно пораснала, 
когато баща й е командирован в Афга-
нистан като инженер. Двамата с майка й 

успяват да избягат в края на 70-те годи-
ни на миналия век и да я „изтеглят”.

На 22 години Милена се сдобива с ди-
плома от университета „Корнел”, вече 
има короната на „Мис Ню Джърси”, но 
става принцеса чак когато се омъжва за 
истински принц. Синът на Мария-Луиза 
и българката се венчават на свети Ва-
лентин през 1987 г.

Четири години след това се ражда 
единственият им син Никола.

Той отраства като типичен америка-
нец, наследява бащината любов към 
спорта, бил е и капитан на отбора по 
бейзбол в университетския тим на „Све-
то Сърце” през 2014 г.

Щастливото семейство е разбито през 
2015 г. Тогава Милена умира от ковар-
на болест на 53-годишна възраст в Ню 
Йорк. Това е и най-голямата загуба на 
Никола.

В момента според информация в туи-
тър принц Никола работи в престижна 
компания, представител на БМВ за Се-
верна Америка. Колегите му знаят, че 
майка му е емигрантка от България, но 
и не подозират, че Ник е принц и има за-
пазено място в линията на унаследява-
не на българския, руския и британския 
престол.

Вторият брак на бащата на Никола е с 
Черил Риглър – имат син Карл Хайнрих и 
дъщеря Юлиана.

�Той живее в САЩ и има запазено място в унаследяването 
на британската, руската и българската корона

Никола - принцът с българска 
кръв, роден във Филаделфия

Никола с майка си и баща си като малък Милена Манова като „Мис Ню Джърси“

Снимки: 168 часа
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АЧО ВЛАДИМИРОВ
vladimirov@bg-voice.com

Двама българи впечатлиха све-
та с оригинален проект, който 
събра овациите на световното 
изложение на авиокомпании 
в Хамбург. Мечтата им – чаш-

ка за кафе, която се... яде, ще е част и от 
първия полет без пластмаса на борда.

Всъщност пътят на оригиналната чаш-
ка към небето започва... на детската пло-
щадка. Именно там авторите на проекта 
Мирослав и Симеон се запознават.

Двамата се описват като обикнове-
ни момчета от Пловдив. Те са заедно от 
деца. В един момент игрите от детство-
то и жаждата за експерименти се прена-
ся и в работата им, разказва историята им 
„Вдъхновените“.

Така се стига до момента, в който Миро, 
който е голям любител на кафето, споде-
ля на Симеон, че би било доста яко, ако 
можеш да си изядеш чашата, след като си 
изпиеш кафето. Двамата

решават да обединят 
опита си

в инженерството и хранителните техно-
логии, за да реализират идеята си, коя-
то освен вкусна, се оказва и полезна за 
природата.

Началото, както подобава на големите 
откривателства, никак не изглежда розо-
во.

„От много места чувахме, че това е не-
възможно и няма смисъл да продължава-
ме да се опитваме“, споделят Мирослав и 
Симеон. Но това не ги отказва, напротив, 
мотивира ги още и още, за да достигнат 
до това, което искат да направят. „Просто 

не спряхме да 
вярваме!“.

Не ги отказ-
ват нито без-
сънните нощи, 
нито неуспеш-
ните експери-
менти. Както се 
оказва, идеята 
да можеш да из-
ядеш чашата си 
е прекрасна, но 
има една осо-
бена трудност – 
след като там се 
налее гореща-

та напитка, чашата се разпада. Идва оба-
че точката на пречупване, когато измис-
лят как да подобрят състава на чашата за 
кафе и първият момент, в който разбират, 
че са на прав път. Съдът, който е разрабо-
тен от двамата приятели от Пловдив, из-
държа немислимите до този момент 20 
минути.

„Това беше преломен момент, който ни 
вдъхнови изключително много и ни даде 
криле да мечтаем и творим още по-сме-
ло и така успяхме да доразвием техноло-
гията и чашката да стане още по-вкусна и 
издръжлива – цели 40 минути“, разказват 
Мирослав и Симеон.

Така започва поредицата успехи за 
двамата приятели.

„Cupff ee бе представена на

световното изложение 
на авиокомпании

в Хамбург, където създаде небивал ин-

терес!“, спомнят си Мирослав и Симеон 
за този вълнуващ момент. „По този на-
чин, благодарение и на нашите партньо-
ри, на това изложение Cupff ee бе избра-
на да стане част от първия в света полет 
без пластмаса в Деня на Земята на бор-
да на една от най-луксозните и реноми-
рани авиокомпании в световен мащаб.“

Ето как продукт, разработен от двама 
приятели в България, успява буквално да 
се изстреля в небето.

А каква е голямата мечта на Мирослав 
и Симеон? Те искат продуктът им да ста-
не достъпен за масова употреба, така че 
пиейки кафе, да не увреждаме околната 
среда с пластмасови чаши за еднократна 
употреба. 

А какъв е съветът към всички, които 
започват да разработват свои собствени 
проекти? „Да не спират да вярват в това, 
което правят, и да са сигурни в успеха му“, 
казват двамата приятели.

Двама българи впечатлиха 
света с... една чашка за кафе

Симеон Гаврилов и Мирослав Запрянов

�Мирослав и Симеон сбъднаха мечтата си, която скоро ще полети

Снимкa: Дарик
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Напрежение в Израел след 
убийството на джихадист

Опасно напрежение в Израел, 
след като армията ликвиди-
ра главатаря на палестинската 

екстремистка групировка „Ислямски 
джихад“ при удар по дома му в Иви-
цата Газа. Убийството предизвика не-
забавен ответен огън с десетки раке-
ти по територията на Израел.

„Току-що нанесохме удар по коман-
дира на „Ислямски джихад“ Баха Абу ал Ата в Газа“, обявиха израелските въоръ-
жени сили в Туитър. Последвалият отговор бе с най-малко 50 ракети.

Франция изключи АЕЦ заради 
трус от 5,4 по Рихтер

Силно земетресение във Югоиз-
точна Франция рани четири-
ма и доведе до изключването 

на АЕЦ в района. Трусът с магнитуд 
5,4 по Рихтер е бил усетен в обширна 
зона, от Лион на север до Монпелие 
на юг. Сериозни щети са нанесени на 
над 20 постройки, като най-тежко е 
положението в малкия град Тей.

Десетки жители, чийто домове са засегнати, са евакуирани и са прекарали но-
щта в близките училища.

Ердоган заплаши ЕС 
с бойци на ИДИЛ
Турският президент Реджеп Ер-

доган отправи нови заплахи към 
Европа, този път заради реше-

нието да бъдат наложени санкции 
на страната заради сондажите за газ 
край Кипър.

Ден преди посещението си в САЩ, 
където трябва да се срещне с Доналд 
Тръмп, Ердоган потвърди, че Турция 
ще продължи да връща бойци от „Ислямска държава“ в родните им страни. „Вра-
тите на границата ще се отворят, тези терористи от ДАЕШ ще бъдат депортирани. 
Тогава сами се оправяйте“, каза турският президент.

Президентът на Боливия 
подаде оставка и избяга

Ево Моралес подаде оставка като 
президент на Боливия под нати-
ска на военните. Два дни по-къс-

но той съобщи, че отлита за Мексико 
- страната, която му предостави по-
литическо убежище. Външният ми-
нистър на Мексико Марсело Ебрард 
потвърди, че Моралес е транспорти-
ран с мексикански самолет, дошъл в 

Боливия да го отведе. „Братя и сестри, аз излитам за Мексико с благодарност за 
безкористността на тази братска страна, която ни предложи убежище, за да спа-
си нашите животи“, написа Моралес в Туитър.

Над 50 пострадали при атака 
със сода каустик в Китай
Повече от 50 души, предимно деца, 

пострадаха при нападение със 
сода каустик в детска градина в 

Китай.
Атаката била извършена в понедел-

ник следобед в югозападната провин-
ция Юнан. По информация на общин-
ските власти 23-годишен мъж на име 
Кун нахлул в детска градина и посипал 
със сода каустик деца и възпитатели. 51 деца и трима възрастни са приети в бол-
ница. Двама души са тежко пострадали, но животът им не е в опасност.
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З
дравей, Ангел! Бих искал да знам 
какво е мнението ти за задър-
жането на пари в кеш, когато 
инвестираме - дали това е до-
бра стратегия или не?

В последните месеци съм си поста-
вил за цел да се образовам относно 
инвестирането (краткосрочно и дъл-
госрочно) и виждам, че различните спе-
циалисти имат различни гледни точки 
по въпроса с кешовите позиции. Някои 
смятат, че парите в кеш са губещ ак-
тив, трябва да се инвестират и да не 
стоят статични, а други пък казват, 
че кешовите позиции носят по-голяма 
стабилност при различните етапи на 
промени в пазарите.

Какво е твоето мнение по този въ-
прос?

Здравейте, благодаря ви за довери-
ето и за хубавия въпрос. Той е много, 
много важен за всеки инвеститор, но 
ако не се говори по тази тема по време 
на изготвянето на цялостната стратегия, 
обикновено отговорът на този въпрос 
идва като болезнен шамар от болезне-
но придобит личен опит.

Нека преди да започнем да говорим 
за кешови позиции, да се опитаме да 
разберем какво точно представляват 
те?

Кешовите позиции могат да имат 
формата на пари в брой (буквално), на 
спестовен акаунт в банката или на ин-
вестиционен акаунт, който е с много 
консервативна природа и предполага

една стабилност 
на главницата

с потенциал за сравнително малка или 
никаква лихва. С две думи - налични 
спестявания, до които имаме достъп по 
всяко едно време.

Сега, проблемът при повечето хора е, 
че те не са доволни на това, че парите 
им носят малки или никакви лихви, кое-
то ги кара да мислят, че инфлацията ги 
изяжда, и бързат да инвестират всеки 

възможен долар в собствен бизнес, ак-
ции на други компании, фондове от ак-
ции (както при пенсионните акаунти) 
или някакви други места, които да на-
правят така, че парите им да работят по-
усърдно за тях.

На теория съм абсолютно съгласен 
с тяхната логика. На практика обаче 
нещата стоят малко по-различно. Ето 
защо.

При повечето хора днес липсва раз-
бирането на концепта за спестявания. 
Както казах, те се опитват да играят с 
всякакви инвестиционни инструменти 
и да трупат “бързи печалби”, но първо-
то е, че го правят със сравнително мал-
ко пари (които обикновено губят, дока-
то се научат да инвестират), и един от 
начините да са по-стабилни е да имат 
пари, заделени настрани в кеш, до кои-
то да имат достъп във всеки един мо-
мент, ако им потрябват.

Аргументът с това, че парите в спес-
товни сметки са изядени от инфлация-
та, е валиден, но той се отнася за хората 
с милиони, на които най-вероятно няма 
да им се наложи да опрат до тези пари, 
за

да си платят сметките 
за ток

храна и жилище, ако изгубят работата 
си или бизнеса си. Този вид хора тряб-
ва да се притесняват за малките лихви 
по спестяванията си и да търсят алтер-
нативни инвестиции, докато среднос-
татистическият човек трябва винаги да 

има под ръка поне 3 до 6 месеца от до-
ходите си спестени, дори на 0% лихва, 
защото при такива малки суми не е ва-
жна лихвата, а лесният достъп до пари-
те при нужда. Когато вече сме си оси-
гурили този комфорт, тогава можем да 
мислим за по-дългосрочно инвестира-
не в друг вид активи.

За съжаление, много от младите хора 
днес игнорират важността на най-обик-
новените спестявания, инвестират 
всичко (много често ми се случва и с 
пенсионните инвестиционни сметки) 
и когато им трябват спешни пари, или 
трябва да продават от инвестицион-
ните си активи, често на загуба в лошо 
за тях време, или опират до взимане-
то на заеми, които жонглират с годи-
ни напред. При инвестирането и рабо-
тата с фактори, които не са винаги под 
пряк наш контрол, е много лошо, кога-
то си притиснат до стената. А липсата на 
кешови позиции по всяко едно време 
може да доведе точно до това - да сме 
притиснати до стената да продаваме 
лични активи.

Изготвянето на стабилност с опре-
делени пари в лесно-достъпни спес-
товни сметки е изключително важно, 
преди дори да се започне да се инвес-
тира. Това е основата на нашата инвес-
тиционна стратегия, важно е и да не се 
прекалява и да се оставя всичко там 
на 0% лихва или близко до тази. Прос-
то трябва парите да се разпределят по 
различни места в зависимост от целите 
на инвеститора и времето, в което той 

иска да постигне целите си.
Но както и да го гледаме, за мен една

инвестиционна стратегия 
без кешов елемент

в нея е обречена на провал (по-веро-
ятно рано, отколкото късно), колкото и 
креативни да сме с нея. Кешовите пози-
ции не само дават сигурност и емоцио-
нално спокойствие, те също така дават 
и допълнителни опции на инвеститора 
в различни етапи, до които по друг на-
чин той не би имал достъп.

Разбира се, тук говорим генерално, 
защото всяка една ситуация е различна, 
но дори и от тази гледна точка, и от си-
туации, в които съм работил с клиенти 
- моят съвет е да имате достъп до поне 
3-6 месеца от вашия доход по всяко 
едно време, за да не се налага да нару-
шавате ритъма на вашите инвестиции 
с непредвидени тегления от тях и про-
дажби в неподходящо за вас време, кое-
то може да доведе до допълнителни да-
нъци или инвестиционни загуби за вас 
самите.

Това е от мен за днес. Ако имате въ-
проси или се интересувате от различ-
ните аспекти на финансовата част 
от живота, вие можете да си запа-
зите час за консултация на директ-
ния ми телефон - (224) 522-2413 или на 
електронната ми поща - Coach_Angel@
MyOwnMoneyCoach.com. Въпросите, 
които четете, са зададени от клиен-
ти, с които съм работил по време на 
консултации в моя офис.

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

Защо е важно да имаме 
достатъчно кешови позиции, 
когато инвестираме

�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 днешна 
дата.

Искам да отбележа, че това е само 
една малка статистическа извадка, така 
че ако някой от вас има конкретно запит-
ване за нещо, свързано в ценовата или 
пазарната сфера като цяло, не се коле-
байте да ме потърсите! 

В днешните четири графики ще ви 
предоставя информация за друго пред-
градие на Чикаго, а именно Хановер 
Парк. Хановер Парк е предградие на Чи-
каго, Илинойс, разпростиращо се едно-
временно в два окръга Кук (Cook) и Дю 
Пейдж (Du Рage). При преброяването 
през 2010 г.

населението е било 
37 973 души

Онтариовил (Оntarioville) е обосо-

бен квартал, още наричан „град в града”. 
Много наши сънародници през години-
те, а и все още, населяват тази област.

Всички тези графики се отнасят за 
един и същи район (именно този, попа-
дащ в пощенски код 60103). 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 (апартаменти)
Всичките четири са:
- без ограничение на цената 

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

строителство (new and old 
construction)

- покриващ трите основни 
видове продажби (Traditional, 

Foreclosure and Short Sales) 
- във всеки размер и брой стаи (any 

home size and room count)
Ще сравня Хановер Парк с целия 

MRED район (area), за да може да доби-
ете повече яснота как той може да бъде 
отличаван и сравняван с общите цени 
на продажби за всички предградия в ра-
йона, взети заедно. Това е много важно, 
особено за тези от вас, които се замислят 
да продадат жилището си в скоро време.

Ако някой от вас е любопитен да нау-

чи за съвсем друга информация, свързана 

с конкретен географски район, моля, не 

се притеснявайте да ме потърсите на 

директния ми номер и ще ви предоставя 

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. Също 

моят уебсайт, за повече информация: 

GerganaTodorova.BairdWarner.comулта-

цията е винаги безплатна и не ви анга-

жира 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 
Хановер Парк 
една къща се е 
продавала за 
$172,500, то съ-
щата такава се 
е продала през 
септември 2019-
а за $234,000.

- 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 
Хановер Парк 
една така-
ва къща се е 
продавала за 
$120,000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
септември 2019-
а за $165,000.

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

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Хановер Парк 
апартаменти 
са се продава-
ли за $106,000, 
то същите са 
се продавали 
през септем-
ври 2019-а за 
$159,000.

- 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 
Хановер Парк 
се е продавал 
такъв имот за 
$114,500, то съ-
щото се е про-
дало през сеп-
тември 2019-а 
за $165,000.

- 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.

Хановер Парк: Какъв е пазарът 
на недвижимите имоти

Хановер Парк 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.

Хановер Парк 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.

Хановер Парк 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.

Хановер Парк и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: долепено строителство
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на инфор-

мация 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     
— Хановер Парк

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

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

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

�Предградието на Чикаго се разпростира 
в два окръга - Кук и Дю Пейдж
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

Р
аботата след пенсия е чес-
то срещана практика както в 
България, така и в САЩ. В Ща-
тите обаче броят на хората, 
които остават на работа след 

пенсионна възраст, започва да дости-
га безпрецедентно високи нива. Това 
показват данни от доклад на Рrоvіѕіоn 
Lіvіng, организация, която помага на 
възрастните да живеят добре.

65 години e възpacттa, нa ĸoятo xopaтa 
мoгaт дa ce пeнcиoниpaт, a пълнa пeнcия 
ce пoлyчaвa нa 66-гoдишнa възpacт. 
Cпopeд дoклада в мнoгo aмepиĸaнcĸи 
гpaдoвe дeлът нa зaeтитe oт тoзи 
ceгмeнт нa нaceлeниeтo e „пoнe 20% oт 
paбoтнaтa cилa или пoвeчe”.

Πpичинaтa, пopaди ĸoятo възpacтнитe 
xopa в CAЩ ocтaвaт нa paбoтa, e

пoчти изцялo финaнcoвa
62% пocoчвaт нeя, a ocтaнaлитe 38% 
твъpдят, чe са го направили пo лични 
пpичини.

Toвa нe e изнeнaдвaщo - мнoгo oт 
тяx вce oщe нe ca ce oтъpcили oт Гoля-
мaтa peцecия, a дpyги изoбщo нямaт 
дocтaтъчнo cпecтявaния, зa дa мoгaт 
дa вoдят нopмaлeн нaчин нa живoт нa 
cтapини, въпpeĸи чe нa пpaĸтиĸa пoчти 
пoлoвинaтa иcĸaт дa cпpaт дa paбoтят, a 
дpyги 20% oт aнĸeтиpaнитe ca пocoчи-
ли, чe жeлaят дa ocтaнaт нa paбoтa, нo нa 
пo-мaлĸo paбoтнo вpeмe, пише Money. 
Bcъщнocт cpeднaтa възpacт, нa ĸoятo те 
cмятaт, чe e идeaлнo чoвeĸ дa ce пeнcиo-
ниpa в тяxнoтo пoлoжeниe, e 72 гoдини.

Bcъщнocт cpeднo aнĸeтиpaнитe ca 
cпecтили зa пeнcиoниpaнe пo 133 108 
дoлapa нa чoвeĸ, ĸaтo тaзи cyмa e пo-
виcoĸa cpeд xopaтa c виcшe oбpaзoвa-
ниe (169 180 дoлapa) и дocтa пo-ниcĸa 
пpи pecпoндeнтитe бeз тaĸoвa (80 221 
дoлapa). Toвa e

дocтa пo-ниcĸo oт 
идeaлнитe cпecтявaния

ĸoитo ca 800 xил. дoлapa. Cпopeд дpyги 
aнaлизaтopи нeoбxoдимитe cпecтявa-
ния ca вcъщнocт дopи oщe пo-виcoĸи и 
тe възлизaт нa 2 млн. дoлapa.

Зa мнозинството oт бъдeщитe 
пeнcиoнepи ocнoвният изтoчниĸ нa 
дoxoди cлeд нaпycĸaнeтo нa paбoтнaтa 
cилa щe ca coциaлнитe плaщaния (70% 
oт aнĸeтиpaнитe), cлeдвaни oт пeнcии-
тe (37%), чacтнитe пeнcиoнни фoндoвe 
(37%), личнитe cпecтявaния (27%), дoxo-
дитe oт лиxвитe пo aĸции (20%) и дpy-
ги. Eдвa 11% oт зaпитaнитe ca пocoчи-
ли, чe щe paзчитaт нa дeцaтa cи или нa 
дpyги cвoи poднини зa финaнcoвaтa cи 
издpъжĸa cлeд пeнcиoниpaнe.

Bъпpeĸи чe ocтaвaт нa paбoтa, мнoгo 
oт aнĸeтиpaнитe в пeнcиoннa възpacт 
ca изтъĸнaли, чe cpeщaт тpyднocти 
в пpoфecиoнaлнaтa cи cpeдa. Haй-
гoлямoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo зa тяx 
e cвъpзaнo c физичecĸитe или мeн-

тaлнитe oгpaничeния, пpoизтичaщи 
oт възpacттa, ĸoeтo пpeчи нa нopмaл-
нoтo извъpшвaнe нa дeйнocт зa 44% 
oт aнĸeтиpaнитe. Дpyги 36% oт тяx ce 
oпacявaт дa нe бъдaт cъĸpaтeни зapa-
ди нaпpeднaлaтa cи възpacт, a 33% ca 

пocoчили, чe изпитвaт диcĸpиминaция, 
cвъpзaнa c гoдинитe cи, в paбoтнaтa cи 
cpeдa. „Зa мнoгo oт пeнcиoнepитe cъщo 
e пpeдизвиĸaтeлcтвo дa ce cпpaвят c 
пocтoяннитe пpoмeни нa paбoтнoтo cи 
мяcтo”, пocoчвaт в aнaлизa.

Заради липса на пари: Работа 
след пенсия все по-често в САЩ

�Поне 20% от работещите в големите градове са пенсионери
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ВЕЛИНА ДРАМСКА

Т
ази събота се състоя тържест-
веното откриване и освещава-
не на сградата на център „Мал-
ката България“ към “ Малко 
българско училище“ (МБУ) в 

Чикаго. Събитието бе почетено от близо 
триста гости - родители, ученици, учи-
тели, общественици и официални лица. 
Отец Грую извърши водосвет и се помо-
ли заедно със събралото се множество 
за успеха на благородното начинание. 
Генералният консул на Република Бъл-
гария г-н Иван Анчев изрази радост-
та и възхищението си към българската 
общност за историческия успех - заку-
пуването на собствена сграда и превръ-
щането й в духовно средище на бъл-
гарщината в Чикаго. Г-н Анчев прочете 
поздравителни адреси от президента 
на Р България Румен Радев и от минис-
търа на образованието Красимир Въл-
чев.

Церемонията продължи с тържестве-
но връчване на дипломите за владее-
не на български език на 32-ма ученика. 
Всички те се явиха и успешно

издържаха изпита 
по български език

по програмата „Печат за двуезичност“ 
към департамента за Езиково обучение 
към СУ „Св. Климент Охридски“.

Празничната програма включваше 
внушително изпълнение на гайди, кра-
сиви български традиционни танци, из-
пълнени от съставите към МБУ и учи-
лище „Алеко Константинов“ (филиал на 
МБУ), прекрасни изпълнения на хора и 
вокалната група към двете училища и 
артистични скечове от театралната тру-

па към МБУ.
Център „Малката България“ вече е 

мястото, в което се обучават двеста деца 
в петък и събота. Освен български език, 
история и география като извънклас-
ни дейности и отделни курсове малки 
и големи могат да развиват заложби-
те си по народни и спортни танци, шах, 
математика, пеене, волейбол, таекуон-
до, пиано, изобразително изкуство, ар-
хитектура, йога, ударни инструменти. 
Центърът отваря врати за всякакви кул-

турни и спортни събития - представяне 
на книги, семинари, концерти, рецита-
ли, срещи с писатели, актьори, спорти-
сти, състезания, фестивали, чествания, 
празненства, благотворителни изяви.

Вечерта завърши с изискан коктейл 
за всички, допринесли за случването 
на това дълго чакано събитие - добро-
волци, спонсори, учители и организа-
тори. За доброто настроение на гости-
те допринесоха изпълненията на Свет и 
„Джърси гърлс“.

Осветиха с водосвет център 
„Малката България“ в Чикаго
�Това е първата и единствена собствена сграда на българско училище в Америка

Момент от водосвета

Изпълнението на гайдарите

Цигуларят Свет на сцената на център „Малката 
България“
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МИХАИЛ 
ВЕШИМ

Когато 
се наливаха 
основите

 блог

Трийсет години от 10 ноември 1989… Самия ден го помня 
много добре – от сутринта зачакахме… Знаехме, че нещо ще се 
случи. И то се случи – в 6 вечерта радиото съобщи, че на пленум 
Тодор Живков е подал оставка и тя е била приета.

Същата вечер имахме уговорена среща в Клуба на журнали-
стите с колеги от моя курс от Факултета по журналистика – по 
случай годишнина от завършването. В клуба на ул. „Граф Игна-
тиев“ на видно място имаше голяма снимка на Тодор Живков с 
големина на фототапет – той говори пред репортери, а към него 
са насочени микрофони… Когато някой от посетителите прека-
леше с виното и с градуса на изказванията, мълчаливо му посоч-
ваха микрофоните от тапета и бунтовното слово стихваше – хо-
рата имаха страх от „слушалки“. От онова време е и шеговитият 
стих на Радой Ралин: „Под всеки балкон - микрофон“. Микрофони 
в клуба имаше не само на снимката, твърдяха, че там и стените, 
и масите, даже и столовете имат „уши“… За келнерите също се 
говореше, че са ходещи и сервиращи „микрофони“ – изпълняват 
поръчките с изострен слух.

Тогава, в самата ноемврийска вечер на 10-и, си спомням, че 
когато сервитьорът дойде, му поръчах на висок глас: „Порция 
кюфтета, каничка лопушанско и да падне тапетът от стената – 
както днес падна от власт!“. Сервитьорът се направи, че не ме 
чува, и бързо изчезна, а пък приятелите на масата се спогледаха 
и предупредиха с пръст на устните: „Шшт! Забрави ли,че и стени-
те тук слухтят?“…

Снимката тапет на Тодор Живков с репортери и микрофони 
вися в клуба на журналистите няколко месеца след 10 ноември, 
докато някой от ръководството събра кураж да я свали.

Една снимка бе трудно да се свали тогава, а какво остава за 
цял главен редактор. Начело на „Стършел“ през 1989 г. бе поетът 
Орлин Орлинов, небезизвестният автор на „Ода за СССР“. Днес 
никой не я помни, но по онова време учениците наизустяваха 
цитати за „русия Ванка, който ще влезе в танка“, и за Андрюша, 
който „ще яхне катюша“ – солдати от „Ода“-та, готови да смачкат 
империализма. Едно шеговито двустишие от неизвестен автор 
описваше О. Орлинов напълно и изцяло: „Полковник, гражда-
нин, поет – с инициали на клозет“… Поетът с нулеви инициали 
не беше фейлетонист или сатирик, начело на „Стършел“ бе спус-
нат от ЦК – самият бе член на ЦК. А на пленума от 10 ноември 
единствено той не бе разбрал, че ще свалят Тодор Живков, и 
малко преди оставката бе дръпнал похвално слово за Генерал-
ния… Присъстващите в залата се подсмихвали и си намигали, 
докато го слушат: „Тоя не знае ли какво следва по следващата 
точка от дневния ред…“.

Още в първите дни след 10-и ние, по-младите „стършели“, на-
мекнахме на главния си редактор, че е редно да последва остав-
ката на своя любим другар Т. Ж. А той ни намекна, че е по-лес-
но нас да уволни, отколкото той да напусне: „Мен партията ме е 
сложила тук, само тя може да ме махне!“… Но не смееше да ни 
уволни – нали ще ни направи герои, мъченици на демокрацията, 
вместо това ни поучаваше по живковски: „Момчета, бурята бър-
зо ще отмине и ще си продължим постарому“. Ама бурята навън 
не отминаваше, а бушуваше по-силно – всеки ден митинги, шест-
вия, демонстрации. Бурно стана и в редакцията, вече не говорех-
ме с намеци, а в прав текст: „Абе ти няма ли да си ходиш!“. Вместо 
да си тръгне с достойнство, поетът О.О. се скри, взе си отпуск и 
мина в нелегалност. (След 10 ноември партийците се изпокриха, 
както преди 9 септември 1944-а.) Тогава в карето на вестника на-
писахме: главен редактор Орлин Орлинов (в отпуск)…

О.О. няколко месеца се кри и отлагаше оставката си, чакаше 
събитията да утихнат. Капитулира чак когато и в ЦК се отказа-
ха от него. Тръгна си безславно от редакцията, изпратен с дю-
дюкания.

Така мъчително ставаха нещата – зор бе да свалиш една сним-
ка от стената или един главен редактор, на когото не му е там 
мястото… А колко трудно бе да махнеш петолъчката от Партий-
ния дом, да извадиш Мумията от Мавзолея или досиетата от ар-
хива на ДС…

Трудно се наливаха основите, демократичните. За сметка на 
киселините, стомашни.
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 казана дума

„В „Демократична България“ не 
трябва да дават оставки, а да си 
изберат Манолова за шеф.“

Росен Плевнелиев, президент на 
България (2012-2017)

„Премиерът не трябва да се 
сърди на чуждото мнение, аз 
искам да му помогна“.

Бившият зам.-председател на 
ГЕРБ Цветан Цветанов по адрес 

на лидера Бойко Борисов

„Ако наистина искаме 
да изиграем епизода 
със завръщането на 
джедаите, трябва да сме 
от добрите“.

Бившият лидер на 
БСП Сергей Станишев 

коментира изборните 
резултати на партията

„Това, което изпитваме 
в момента, е мозъчната 
смърт на НАТО“.

Френският президент 
Еманюел Макрон в интервю 

за сп. „Икономист“

„Искам с Гърция да си разменим по 
едно пристанище без такси. Гърция 
ще има Черно море, ние ще имаме 
Егейско море, и то без войни“.

Премиерът Бойко Борисов, докато 
инспектира строителството на 

газова връзка между Гърция и България
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

И
змама с Airbnb, засече-
на наскоро в Чикаго, стана 
причина за разплитането 
на цяла схема за заблуди и 
лъжи на гърба на популяр-

ната платформа. Журналистическо раз-
следване във Vice разкри множество 
фалшиви обяви, ощетили хиляди клиен-
ти в САЩ.

Материалът показва, че конкретната 
мрежа е покривала 8 града в страната, 
като засяга близо 100 обявени за бърз 
наем имоти - недействителни обяви, ук-
расени със снимки от сайтове за stock-
фотографии, популяризирани с 5-звезд-
ни отзиви от фалшиви профили.

Създателите на схемата, които поня-
кога са прибягвали и до заплахи срещу 
недоволните клиенти, просто са се въз-
ползвали от неадекватните правила на 
Airbnb за сигнализиране при нередно-
сти и за възстановяване на

плащанията на измамени 
потребители

Основателят на Airbnb Брайън Чески 
беше принуден да въведе спешни про-
мени за изчистване на платформата.

„От днес започва верификация на 
всички 7 милиона обяви в Airbnb”, ре-
агира той в писмо до служителите на 
компанията. „Вярваме, че доверието в 
интернет започва от проверката на дос-
товерността на информацията в интер-
нет платформите. Вярваме, че това е ва-
жна крачка напред за индустрията”.

Грубите грешки в платформата на 
Airbnb излизат наяве, когато журналист-
ката във Vice Али Конти решава да из-
ползва услугата, за да наеме апартамент 
в Чикаго за няколко нощувки.

10 минути преди планираното нас-
таняване в жилището, Конти получава 
обаждане по телефона от наемодателя 
в Airbnb, разказва webcafe. Оказва се, 
че резервираният от нея апартамент не 
може да бъде използван, защото - спо-
ред собственика - е бил наводнен от 
предишния гост.

Обещано й е, че проблемът ще бъде 
решен, като междувременно може да се 
настани в друго жилище. „Три пъти по-
голямо е”, я уверява мъжът по телефона 
и настоява да получи отговор незабав-
но.

Изправена пред опцията да приеме 
предложението или да остане без под-
слон в чужд град, Конти се съгласява - 
алтернативата да потърси стая в хотел, 
и то „от днес за днес”, би струвала прека-
лено скъпо.

Въпреки всичко настоява хазяинът да 
й изпрати предложението си в писмена 
форма - включително с условието, че ще 
бъде настанена в първоначално резер-
вирания имот възможно най-скоро, а 
ако това не се случи, ще бъде компенси-
рана с 1/2 от платената сума. Мъжът се 
съгласява, а Конти приема да се прена-
стани доброволно през платформата на 
Airbnb.

Когато се опитва да намери новата си 
квартира, Конти установява, че

адресът просто не 
съществува

Жилището прилича по-ско-
ро на старо общежитие, 
отколкото на нечий 
дом - стаите са пъл-
ни със странно 
подредени лег-
ла, мебелите са 
овехтели и ня-
мат нищо общо 
с качените в 

платформата снимки и т.н.
След една нощувка в сградата журна-

листката получава съобщение от хазяи-
на, в което се казва, че ще се наложи да 
напусне общежитието, защото то е ре-
зервирано от други клиенти. Обяснява 
й също така, че канализацията в апарта-
мента, избран от нея отначало, все още 
не е поправена. С други думи - няма как 
да й осигури подслона, за който вече е 
платила.

Когато се връща у дома, Конти започ-
ва да търси обещаното парично обез-
щетение за провалената ваканция. От 
Airbnb й връщат само 399 долара от 
платените 1221 долара, при това - „едва 
след като се изпокарах с няколко мени-
джъри в продължение на няколко дни”. 
Платформата не й възстановява таксите, 
които си удържа за посредничеството 
при резервацията - въпреки че обеща-
ната услуга е била провалена.

Журналистката от Vice решава 
сама да потърси възмездие и 

започва проверка на пред-
полагаемите собствени-

ци на имота. Оттам уста-
новява, че профилната 
снимка на „Беки и Анд-
рю” всъщност е свалена 
от сайт за тематични де-
сктоп „тапети”. По отзи-

вите под техни обяви тя 
установява, че не е един-

ствената „жертва” на схемата 
с внезапна отмяна на резерва-

цията поради предполагаеми из-
вънредни проблеми с канализацията.

Много от хората, които действително 
са пострадали от измамата, така и не са 
подали сигнал за нея заради специфи-
ката на рейтинговата система в Airbnb.

Платформата позволява на наемате-
лите да дават оценки на хазяите си, но 
и хазяите (независимо дали са корект-
ни или не) имат право да оценяват свои-
те клиенти и да ги компрометират пред 
бъдещи наемодатели.

Системата е създадена така, че и две-
те страни да избягват конфронтацията 
помежду си. Затова мнозина предпочи-
тат да не се оплакват и просто да забра-

вят за неприятните случки. Поради тази 
причина обявите в Airbnb например 
имат по-високи рейтинги от отзивите за 
хотели в TripAdvisor.

Колкото до правилата за обезщетения 
на Airbnb - в тях също е заложена сла-
бост, която

дава възможност 
за евентуални злоупотреби

„Условията не изискват писмено до-
казателство от гостите, които искат да 
получат пълно възстановяване на пла-
тените суми, но се посочва изрично, че 
Airbnb „има последната дума във всички 
подобни спорове”. Ако гостът прекара 
дори една нощувка в жилище под наем, 
например, трудно ще получи пълно 
обезщетение. Ако хазяинът предложи на 
госта да се настани в жилище, различно 
от наетото, Airbnb съветва потребители-
те да поискат отмяна на резервацията, 
ако не са съгласни. Но и в двата случая 
правилата облагодетелстват евентуал-
ния измамник, защото прехвърлят отго-
ворността върху гостите, които току-що 
са кацнали в непознат за тях район с ба-
гажа си и нямат къде другаде да останат 
през нощта”, пише Али Конти.

Публичните критики след разкритите 
слабости на платформата накараха глав-
ния изпълнителен директор да обяви 
серия от мерки с гаранции, че потреби-
телите няма да бъдат ощетявани.

Компанията си дава срок от 1 година, 
за да гарантира достоверността на вся-
ка от общо 7 милиона обяви за имоти 
под наем, публикувани в платформата.

Като мярка за сигурност в случай на 
гафове компанията ще се задължи да 
пренастанява гостите в друг имот на 
равна или по-висока стойност или да 
възстанови изцяло платените суми, ако 
наетото жилище не отговаря на стандар-
тите за съответствие на Airbnb.

Чески анонсира още една промяна 
- забрана за пускането на реклами на 
т.нар. парти къщи (имоти, които се нае-
мат еднократно от големи групи за про-
веждането на купони) заради инцидент 
с 5 загинали при стрелба на събиране по 
случай Хелоуин в Калифорния.

След измама в Чикаго: 
Мрежа от лъжи с Airbnb

�Множество фалшиви обяви 
накараха платформата 
да започне 7 млн. проверки
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Да сглобяваш 
миналото на ЩАЗИ

Б
арбара Пьониш прекарва по-
голямата част от времето си в 
редене на пъзели. По-точно - 
във възстановяването на пла-
нина от документи, унищоже-

ни при падането на Берлинската стена 
от тайната източногерманска полиция 
ЩАЗИ.

Пьониш навремето е била книгове-
зец. Сега тя е част от екип от 10 души, 
който старателно сглобява разузнава-
телни доклади, лични писма и политиче-
ски документи, които ЩАЗИ е трупала, а 
след това отчаяно е опитала да унищо-
жи преди 30 години, когато комунисти-
ческият режим в Източна Германия рух-
на, пише „Франс прес“.

След като Берлинската стена падна на 
9 ноември 1989 г., всяващата страх тай-
на полиция се е захванала да нарязва на 
малки парчета всичките си досиета. А 
когато машините за рязане на хартия се 
претоварили и спрели да работят, чле-
новете на ЩАЗИ решили да късат доку-
ментите на ръка, да разбъркат парчета-
та или да ги изгорят.

На 15 януари 1990 г. обаче „граждан-
ски комитети” нахлуха в сградите на 
ЩАЗИ, включително в централата й в Из-
точен Берлин, изземвайки милиони до-
сиета и около 16 000 чувала с накъсани 
документи.

„Детективска 
работа”

Три десетилетия по-късно тайните от 
тези архиви продължават да излизат на-
яве благодарение на Барбара Пьониш и 
колегите й.

„Харесва ми да редя пъзели и да про-
учвам, прилича малко на детективска 
работа”, обяснява Пьониш. Самата тя е 
от Източна Германия. „Човек изпитва 
удовлетворение, когато успее да сглоби 
това, което е било скъсано преди 30 го-
дини. Защото знам, че този материал ще 

бъде изследван от архивист и това ще 
ни помогне да се изправим пред мина-
лото.”

Министерството на държавната си-
гурност, базирано в Източен Берлин и 
известно с името ЩАЗИ, бе един от най-
ефективните инструменти за репресии 
през своето близо 40-годишно същест-

вуване. През 
Студената вой-
на то е имало 
над 270 000 слу-
жители, вклю-
чително много 
информатори 
сред населе-
нието, заради 
което източ-
ногерманско-
то общество бе 
едно от най-из-
късо следени-
те в Източния 
блок.

Хиляди шпио-

ни бяха разкрити, кога-
то досиетата на ЩАЗИ 
станаха общодостъпни 
след обединението на 
Германия през 1990 г.

Така много източно-
германци научиха, че 
техни приятели и род-

нини са били „неофициални сътрудни-
ци” на ЩАЗИ.

Това, което Пьониш описва като свой 
„малък принос в изправянето срещу ми-
налото”, всъщност е херкулесова задача, 
оказваща влияние върху живота на хи-
ляди хора.

Пьониш нарежда грижливо късчета 
хартия, затиска ги поотделно, за да не се 
разхвърчат, а накрая ги залепва, когато 
е сглобила целия документ. Тя подчерта-
ва, че ключът към успеха на работата й е 
не само търпението, но и „огромната от-
говорност”.

Сред личните документи, които е ус-
пяла да възстанови, има писмо, написа-
но от майка, молеща ЩАЗИ да освободи 
сина й. „Беше преди няколко години и 
действително ме трогна”, споделя тя.

Технологиите 
не са достатъчни

От началото на възстановяването на 
документи на ръка през 1995 г. са били 
сглобени близо 500 чувала с късчета 

хартия, или над 1,5 милиона страници.
От архивите изскачат гръмки разкри-

тия - например документите, доказващи 
как държавата е карала източногерман-
ски атлети да използват допинг. Други 
неща може да останат скрити с години. 
На един човек са му нужни средно 18 
месеца, за да сглоби един чувал хартий-
ки, казва ръководителят на екипа Ан-
дреас Лодер.

Имайки предвид, че всеки чувал съ-
държа фрагменти, равняващи се на меж-
ду 2500 и 3500 страници, остават още 55 
милиона страници за възстановяване.

През 2013 г. въвеждането на нова тех-
нология за редене на пъзели, разра-
ботена от изследователския институт 
„Фраунхофер”, събуди надежди. Устрой-
ството обаче се оказа неспособно да се 
справи със стотици хиляди фрагменти.

Разработва се нова машина. Архи-
вистите се надяват тя да влезе в употре-
ба до няколко години.

Уте Михалски, отговаряща за надзо-
ра на работния процес, признава, че не 
може да предвиди дали всички фраг-
менти ще бъдат сглобени един ден. Тя 
е задала като приоритет документите, 
„съдържащи информации за следени от 
ЩАЗИ хора”.

„За много засегнати хора е изключи-
телно важно възстановяването” на тези 
документи, казва тя.

30 г. по-късно:

�Част от архивите на тайната източногерманска 
полиция е накъсан на малки парчета

Чувалите със скъсани документи на ЩАЗИ 

Скъсаните архиви 

Част от архива на ЩАЗИ 
Снимкa: vice.com

Снимкa: gewerk.com

Снимкa: handelsblatt.com
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Н
еотдавна Испания спря да 
бъде последната западна 
демокрация, устояла на из-
кушението на крайнодес-
ния популизъм. Снощи пък 

„Вокс”, партията, довела до промяната, 
се превърна в трета политическа сила в 
испанския парламент.

„Вокс” - силно консервативната, иска-
ща централизация на Испания органи-
зация, успя да увеличи подкрепата си с 
около милион гласа - от 2.6 на 3.6 млн. 
- и с почти 5 пункта, от 10.2 на 15.1% от 
гласовете, по-малко от година след като 
за пръв път се озова във властта, пише 
„Дневник“. На първите два от четири-
те парламентарни вота от 2015 г. насам 
(2015 и 2016 г.) тя взе едва над 0.2 на сто.

Тя измести „новите традиционни” иг-
рачи на терена. Някога двупартийният 
модел на Испанската социалистическа 
работническа партия (PSOE) и консер-
вативната Народна партия бе разбит от 
крайнолевите „Подемос” и центристите 
„Граждани”. Сега втората от тези партии 
се срина (загуби 2.5 млн. гласа и 47 мес-
та) и голяма част от гласовете й отидоха 
именно у „Вокс”, а лидерът й, начело от 
основаването преди 13 години, се отте-
гли от политиката.

Какво се случи и защо крайнодесните 
триумфираха със закъснение, в момент, 
когато най-силните години на големите 
партии с подобна ориентация в Европа 
изглеждат отминали?

Безредиците, организирани от парти-
ите на независимостта в Каталуния след 
присъдите срещу сепаратистки лидери 
- две години след събитията, временно 
ограничили автономията на областта -

помогнаха на „Вокс”
Партията иска централизация на ис-

панската власт, при която множество ав-
тономни области се самоуправляват по 
редица въпроси.

В Каталуния партията обеща и най-
тежките възможни мерки срещу сепа-
ратистите, каквито нито управляващи-
те социалисти, нито Народната партия 
подкрепиха: въвеждане на извънредно 
положение и задържането на премиера 
Ким Тора.

„Вокс” е големият победител от раз-
грома на „Граждани”. Партията изсмука 

гласовете от най-обезлюдените общини 
в сърцето на Испания.

Общо 66 депутатски места зависеха от 
гласовете в 19-те най-опустели провин-
ции в сърцето на страната. Част от тях 
(13) бяха в ръцете на „Граждани”, които 
опитваха да привлекат изгубилите насе-
лението си райони, някои заприличали 
на „демографски пустини”. В област Кас-
тия и Леон например пет от седем из-
губени от „Граждани” места отиват при 
„Вокс”. Заедно с Народната партия тя взе 
общо 11 от всички 13 изгубени депутати 
на центристката формация.

Франко и насилието 
над жените

Историческата памет и насилието над 
жените бяха другите основни теми в 
кампанията на „Вокс”. Те сплотиха елек-
тората, а покрай спора за препогребва-
нето на диктатора Франсиско Франко 
партията взе страната на семейството му 
и спечели симпатиите на все още фран-
кистки настроената част от електората.

Законите за наказания, свързани с 

убийства при насилие над жени, които 
бях друг ключов момент от програма-
та на Педро Санчес, също попаднаха на 
острите критики на „Вокс”. Крайнодесни-
те ги заклеймиха като дискриминация 
срещу мъжете и прекалено остри срещу 
извършителите. Например, смята „Вокс”, 
трябва да се прави разлика дали извър-
шителят е пил алкохол, или има психи-
атричен проблем, когато не може да се 
говори за „омраза срещу жените”. На-
силието, основано на полов признак, е 
„политическа измислица”, а статистики-
те с подобни случаи се фалшифицират, 
защото „фалшиви неправителствени ор-
ганизации” живеят от тях, без да казват 
нищо например за насилието в мюсюл-
манските държави, продължаваха от 
„Вокс”.

„Вокс” вече има над 50 депутати и 
може да поиска да бъдат обявени за 
противоконституционни законопроек-

ти, които смята за проблемни. Вече няма 
да има възможност да го направи за 
двата закона - за историческата памет (и 
премахването на франкистките симво-
ли) и за затягане на мерките срещу наси-
лието над жените.

Така партията ще има по-голяма зако-
нодателна тежест в парламента. Лиде-
рът Сантяго Абаскал заяви, че смята да 
използва това, за да се отърве от „прог-
ресистката диктатура”.

Освен това партията дава заявка, че 
ще опитва да гледа и наляво, и надясно. 
Още преди изборите Абаскал се пред-
ставяше като „социалнопатриотична ал-
тернатива”, която някой ден трябва да 
може да приобщи и левите избиратели. 
Абаскал заяви, че триумфът му е символ 
на „усъвършенстването на испанската 
демокрация”, тъй като в парламента сега 
са „по-истински и достоверно” предста-
вени нагласите на избирателите.

Каталуния и триумфът на 
крайнодесните в Испания
�И още за изборите през призмата на Франко и насилието над жените
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в цифри

5005

46 000 1000

бутилки коняк и 300 бутилки ликьор бенедиктин бяха извадени от кораб, потопен през 
Първата световна война в Балтийско море от германския флот. Условията в Балтийско 
море са подходящи за съхраняване на тези напитки, а цената им тепърва ще се уточнява.

души бяха евакуирани заради рухването на част от тавана на прочутия лондонски 
театър „Пикадили”. Няколко души бяха ранени. По време на рухването се е играела 
пиесата на Артър Милър „Смъртта на търговския пътник”.

тона змиорки бяха конфискувани и върнати в естествената им среда по време на 
мащабна операция на Европол. Тя е проведена в няколко държави, включително и в 
България. Личинките от змиорки са защитен вид, цената им е 2000 евро на килограм.

долара достигна цената на рак, който бе продаден на търг за раци в Япония. 
Екземплярът от вида снежен рак е бил с тегло 1,24 килограма и с 14,6-сантиметрова 
черупка. Той е от магазин в Тотори, който ще го продаде на ресторант в Токио.
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П
овече от 1300 българи дой-
доха в Чикаго, за да гледат 
„Горката Франция” – първото 
турне на Катето Евро, Сашо 
Кадиев, Сашо Дойнов, Фахра-

дин Фахрадинов и Анелия Луцинова от 
тази страна на Океана. 

„Много ни се радват, всички. Но и ние 
им се радваме, защото и на нас ни е при-
ятна тази емоция на публиката, и тези ху-
бави чувства и мисли, които ни изпращат, 
ни се отразяват. Доста уморени сме от 
пътя, но се държим, все едно не сме игра-
ли”, каза след представлението в чикаг-
ския Copernicus center Катето Евро.

“Можем да изиграем още едно пред-
ставление. Много е яко в Америка. Ние 
за пръв път сме в Щатите. Българите, кои-
то са толкова надалеч от Родината, имат 
друга емоция, друга енергия. Ние всеки 
ден играем театър в България, и у дома 
много ни се радват. Тук обаче 

хората ни приемат много 
по-сърдечно.

Плюс това, е много вълнуващо да пъту-
ваш от град на град, да разглеждаш този 
голям свят – на бързи обороти, но е кра-
сиво.”

В продължение на десетина минути 

стотиците зрители изпратиха на крака и с 
бурни аплодисменти актьорите.

“Имаше много и само хубави емоции. 
Всички много се смяхме, чак ми стана 
неудобно. Много силен момент – благо-
дарим за всичко, което те направиха на 
сцената. Благодарим и на организатори-
те, разбира се, на всички, които бяха съп-
ричастни с представлението”, каза след 
спектакъла Константина Коюмджиева, 
която живее в Чикаго.

“За мен постановката беше уникална. 
Много се смях, Сашо Дойнов изигра це-
лия театър, много ни хареса. Искаме още 
да има и да гледаме много такива поста-
новки – да дойдат специално в Чикаго 
и да ги гледаме. Всички бяха уникални, 
браво на българския театър!”, каза Десис-
лава Очев.

А Сашовците - 

Кадиев и Дойнов - наистина 
импровизират много

и предложиха на зрителите нови дози 
емоции и смях. “В последните няколко 
години текстът, който в момента играем, 
на 50% сме го пренаписали ние с Кадиев”, 

обясни Дойнов. Той в един момент дори 
не се сдържа и каза на сцената на Кадиев: 
- “Ако искаш, да се върнем към текста”, с 
което предизвика още повече смях и ап-
лодисменти.

За Дойнов обаче, който 
е най-възрастният в група-
та, не дългите разстояния и 
безсънните часове се оказа-
ха проблем, а нещо съвсем 
друго и прозаично - стрикт-
ните правила срещу пуше-
нето и липсата на хубаво, 
европейско кафе. 

“Имам право навън и аз 
една цигара да запаля в моя 
живот. И ако утре намеря и 
някое кафе да пийна, човеш-
ко, ще съм благодарен Богу. 
Сипват ни ошав, кафява кру-
шова чорба, дето правят за 
Бъдни вечер ошав, такова е 
кафето”, обясни с неподправеното си чув-
ство за хумор Дойнов.

А в неделния ден 

Катето Евро успя 
да се срещне със своите 
почитатели

и да им разкаже интересни истории от 
своята биографична книга “И още нещо”. 
Тя първо гостува в център „Малката Бъл-
гария”, а по-късно посрещна и зрителите 
в Коперник център, където също раздаде 
автографи и се снима с всички. Емоции, 
донесли сълзи от радост, но и малко тъга.

“Играем с голямо вълнение, знаем, че 
ни чакате, че ви е мъчно, сигурно, за Бъл-
гария. Възхищам ви се, че сте имали сме-
лостта да дойдете тук и да се борите за 
живота си, защото животът в България е 
много труден за повечето хора”, каза през 

сълзи Катето при срещата си с българите.
А „Горката Франция” предложи още 

сълзи, но от смях – от първата до послед-
ната минута – и изправи зрителите на 
крака.

В Сиатъл 

10 дни преди 
представлението няма 
нито едно свободно място,

въпреки че от залата пуснаха допълни-
телно билети.

Сънародниците ни в Лас Вегас за пър-
ви път имаха възможност да се насла-
дят на истинско театрално преживяване 
– спектакъл, игран в зала, а не в бистро. 
Близо 300 българи станаха на крака, за да 
аплодират актьорите, които гостуваха в 
града на греха с помощта на имиграцион-
ния адвокат Кристина Крилчев.

Турнето на „Горката Франция” продъл-
жава. Идния уикенд актьорите ще госту-
ват в Атланта, Сиатъл и Лос Анджелис-
Ориндж каунти. 

Информация за дати и билети за турне-
то на „Горката Франция” може да намери-
те на bg-voice.com

„Горката Франция“ 
покорява сърцата

в Северна Америка

Видеорепортаж и още интересни 
моменти зад кулисите може да намерите 
на www.BG-VOICE.com

еррр

� 15 ноември, петък – Атланта
� 16 ноември, събота – Сиатъл
�  17 ноември, неделя – Лос Анджелис – 

Ориндж Каунти

Турнето на 
„Горката Франция“ в дати

�Над 1300 души гледаха комедията в Чикаго

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

Катето Евро представи книгата си пред почитатели в Чикаго
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
nikolоva@bg-voice.com

Дори и без сешоар, сушенето на 
косата иска грижи. Не слушай-
те онези, които ще ви кажат, че 
тя ще изсъхне от само себе си, 
защото това не е вярно. Ако 

искате косата ви да изглежда добре, ма-
кар да не сте полагали специални грижи 
за стилизирането й, стилистите съветват 
да спазвате тези няколко съвета.

Не забравяйте балсама
Никога не забравяйте да използвате 

балсам. Той е продуктът, който затваря 
влагата в кутикула на косъма, предпаз-
вайки го от изсушаване. Това е продукт, 
който не бива да пропускате дори ко-
гато сушите косата без сешоар. Добре 
е 2 пъти месечно да заменяте балсама 
с маска, защото тя подхранва косъма в 
дълбочина. Наблюдавайте действието 
на продуктите, консултирайте се с фри-

зьора си и при нужда увеличете често-
тата на използването им.

Друг съвет на специалистите е да из-
плаквате косата си със студена вода. 
След като отмиете балсама, направете 
едно финално изплакване на косата със 
студена вода. Студената вода ще 
затвори кутикулите на ко-
съма. Никога не бива 
да пропускате тази 
стъпка, независи-
мо дали сушите 
косата със или 
без сешоар.

За предпо-
читане е да 
сушите косата 
си със стара 
памучна тени-
ска. Забраве-
те за хавлиите, 
за връзването на 
косата в хавлия на 
върха на главата и т.н. 
Вместо това попивайте 
водата от косата със стара 
памучна тениска с леки движения на 
притискане. Забравете за разтъркване-
то. Това, от една страна, ще увреди косъ-
ма. От друга, ще накара косата да изсъх-
не с куп стърчащи косъмчета, особено 
след като няма да я подредите с помо-
щта на топлата въздушна струя на сешо-
ара.

Подредете косата
Веднага след като оберете водата от 

косата, заемете се да я подредите, съ-
ветват специалистите. Направете пътя 
си такъв, какъвто го искате. Използвай-
те пръсти, само в краен случай гребен. 
Сресването на мокра коса е най-голяма-
та и често допускана грешка. Води до на-

късване на косъма и увреждане 
на цялостното състояние 

на косата.
Друг съвет, който 
може да ви помог-

не, е да добавите 
серум, кристали 
или масло.

Дори да сте 
и з п о л з в а л и 
маска или бал-
сам, не про-
пускайте да 

подхраните ко-
сата и докато се 

суши.
Серум, кристали 

или натурално масло 
по ваш избор ще помог-

не за подобряване на вида 
на косата след изсъхване, ще помог-

не за лъскавината и за изглаждане на не-
покорните косъмчета.

Освен това не я връзвайте, сплитайте 
или сресвайте.

Подобно на сресването на мокра коса, 
тези действия ще съсипят здравето на 
косъма. Връзването, сплитането или 
сресването оказват натиск върху уяз-
вимата влажна коса и увреждат не само 
състоянието, но и външния й вид.

Сушене на 
косата без 
сeшоар: Какво 
трябва да знаем
Няколко съвета какви грижи да полагаме, 
за да остане здрава и блестяща

Снимкa: Flickr

Снимкa: Pixabay
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ДИМИТРИНА ИВАНОВА
dimitrina.ivanova@bg-voice.com

В 
мрака на есента и зимата, ко-
гато студът и вятърът убиват 
желанието за красота, можем 
да оправим настроението на 
света с бижута и аксесоари. 

Ето кои са най-актуалните тенденции за 
този сезон.

Цветни клинове
Добавете щипка шарено настроение 

към есенно-зимния гардероб с цветен 
клин. Изберете цвят, който да допълва 
останалите аксесоари в тоалета ви. Сред 
топ тенденциите при клиновете са и мо-
делите с бляскава нишка и декорирани-
те с камъчета и различните тънки фигу-
рални клинове и чорапогащници. Сред 
аксесоарите, които могат да ви придадат 
весел вид и оптимизъм, е коланът. Може 
да подчертаете талията си с него, като е 
хубаво той да е миниум средно дебел. А 
един от топ аксесоарите на сезона е ши-
рокият колан.

Можете да го носите на кръста върху 
любим пуловер, плетена рокля или пал-
тото. Чудесен начин да подчертаете та-
лията.

Друг начин да прогоните мрака на ес-
ента и зимата е шалът. Шалът на пандел-
ка е кокетен вариант за аксесоар, при 
който шал от по-тънка материя е вързан 
на обемна панделка на шията, разказва 
Rozali. Изберете контрастиращ на връх-
ната дреха цвят, за да се забелязва. Ша-
ловете на панделка са по-подходящи за 
елегантна визия.

Топли шалове
Големият топъл шал е практичният ак-

сесоар в селекцията. Забелязва се голя-
мо разнообразие в материите - от ръч-
на до машинна плетка и варианти от 
текстил или с изкуствена пухкава кожа. 
Това е една тенденция, за която може-
те да разчитате на модния си арсенал у 
дома и да извадите нещо отдавна неиз-
ползвано от гардероба.

Още едно елегантно предложение 
при аксесоарите са дългите ръкавици. 
Това са модели с дължина около лакъ-
тя. Перфектни са, ако обичате да носи-
те пончо или имате палто с 3/4 широки 
ръкави. Трябват ви чифт дълги ръкави-
ци, ако харесвате елегантна визия. Пре-
обладават моделите от кожа за по-дра-
матичен ефект.

Обеци
Много дълги или не, шарени или ед-

ноцветни, обеците са любим аксесоар 
по всяко време на годината. През сезон 
есен/зима 2019-2020 един от топ трен-
довете са много дългите обеци. Дължи-
на до средата на шията и дори до клю-
чицата са чудесни, ако търсите нещо 
по-официално.

Почитателите на по-игривите и закач-
ливи бижута ще се зарадват да видят от-

ново сред модните тенденции обеците с 
пискюли. Добавете ги за цвят. Ако се ко-
лебаете, просто пробвайте чифт в близ-
кия магазин за бижута, огледайте се. 
Почти сигурно е, че ще се влюбите.

Често виждаме в тенденциите носене-
то на две различни обеци. Този сезон ак-
туално е носенето на една. Тя трябва да 
се откроява и да е забележима. Комби-
нирайте с прибрана или полуприбрана 
коса за максимален ефект.

А колкото повече камъчета, толкова 
по-добре. Обеците, обсипани с камъни, 
са любими на дизайнерите този сезон.

Обеците халки пък са вечна тенден-
ция, която обаче често бива освежена 
с различни акценти. За есен/зима 2019-
2020 виждаме обеците халки пищно де-
корирани с каквото се сетите - камъче-
та, флорални или животински мотиви и 
т.н.

Бохо бижута
Вдъхновени от небрежността и лятно-

то настроение, бижутата с бохо излъчва-
не гостуват и в есенно-зимните тенден-
ции. Разнообразието тук е огромно, като 
преобладават вариантите с пера, преж-
да и текстил.

Сред аксесоарите на сезона са и чо-
кър огърлиците. Има нещо много инте-

ресно и едновременно с това предиз-
викателно в тях. Те са любими на много 
дизайнери и звездни стилисти, защото 
подчертават шията по неповторим на-
чин.

Бижутата с много и цветни камъни са 
друго пъстро попълнение за сезона. С 
тях ще внесете много цвят в тоалета си, а 
защо не и да ги превърнете в център на 

целия си тоалет.
Големите брошки са друго бижу, което 

със сигурност ще придаде настроение 
през зимата. Малцина ще се осмелят да 
ги носят, защото не знаят как да ги вклю-
чат в тоалета си. Истината е, че, ако но-
сите брошка, трябва внимателно да под-
берете останалите бижута по себе си. 
Този сезон актуални са големите брош-
ки, затова ви съветваме да сте макси-
мално обрани с останалите бижута.

И да завършим с нещо класическо - 
перлите. Любими на Коко Шанел, те и до 
днес остават предпочитани, когато гово-
рим за официални събития. Независимо 
дали става въпрос за обеци, гривни или 
колиета, перлите носят едно усещане за 
стил, който не подлежи на процесите на 
времето.

Няколко идеи как да заредите света 
с настроение в най-мрачния сезон

Бижутата на 
есента и зимата: 
Новите трендове
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ЙОВКА ДИМИТРОВА

В
ирусът, причиняващ дребната 
шарка, изтрива имунната па-
мет на човешкия организъм, 
събирана след всяко заболя-
ване от най-ранно детство. Той 

увеличава риска от заболяване от други 
вирусни инфекции - включително такива, 
от които човек е преболедувал или сре-
щу които е бил имунизиран. В продъл-
жение на поне пет години организмът се 
сблъсква с нещо като имунна амнезия, 
която може трайно да увреди имунната 
система.

Откритието е на д-р Велислава Петро-
ва, генетик в Института “Сангер” в Кейм-
бридж, Великобритания - един от трите 
най-известни центрове за генни изслед-
вания. А забележителното й постижение 
е нейната докторска работа.

Когато резултатите й са огласени, заед-
но с подобно изследване в американския 
университет “Харвард”, всички световни 
медии пишат за откритието. “За един ден 
дадох над 50 интервюта”, каза Петрова в 
телефонeн разговор за “Свободна Евро-
па”.

Как можем да избегнем имунната ло-
ботомия? Най-общо, като не дадем на 
морбилите да ни изтрият паметта. От-
критието на Велислава Петрова прави 
ваксинирането срещу морбили още по-
наложително, тъй като преболедуване-
то изтрива от 11 до 73% от антителата на 
децата срещу вируси. Използваната в мо-
мента ваксина срещу дребна шарка оси-
гурява 99% защита от вируса.

“Действието на вируса е

като да изтриеш историята 
на обажданията си

от телефона и да му счупиш екрана, ос-
тавяйки достъпна само малка част от ин-
формацията“, обяснява Петрова.

Самата тя има всички задължителни 
ваксини, ежегодно се имунизира срещу 
грип и когато пътува на мисии, си поставя 
ваксините, които са препоръчителни за 
съответния регион. Като специалист по 
вирусите Петрова е категорична, че вак-
сините срещу шарка не причиняват ау-
тизъм. Разказва, че лекарят, който пръв е 
направил връзката, е бил заинтересован 
финансово от разработването на друга 
ваксина. За това му деяние лекарският му 
лиценз е отнет.

“Хората трябва да се опитват да бъдат 
много по-информирани и да преценя-
ват от какви източници се информират”, 
съветва Петрова, добавяйки, че има ог-
ромно количество научни факти, кои-
то изключват връзката между аутизма и 

ваксината срещу дребна шарка. В същото 
време тя смята, че не е достатъчно просто 
да се казва, че антиваксърите са глупави, 
а да се изследва по-задълбочено защо хо-
рата не вярват на експерти и на науката.

На помощ може да дойде и познанието 
за това, което се случва по света. Напри-
мер да се видят засегнатите от полиоми-
елит деца в Африка, които са обезобра-
зени или принудени да си служат само с 
ръце, защото краката им са деформира-
ни.

Само защото не са били 
имунизирани

В момента тя работи по проект на Про-

грамата на ООН за борба със СПИН, чия-
то цел е да помогне за развитие на устой-
чиво здравеопазване в Африка. Африка 
не е непознато място за Петрова, която 
е доставяла лабораторно оборудване в 
Сиера Леоне и е преподавала в тамош-
ния медицински университет.

Иначе Велислава е от Сандански и е 
възпитаничка на Националната приро-
до-математическа гимназия (НПМГ) в 
София. След известно колебание меж-
ду медицината и биологията и след един 
стаж в прочутия германски университет 
“Макс Планк”, записва молекулярна би-
ология в Бристъл, Великобритания. Със 
стипендия започва да прави докторска-

та си дисертация в най-големия инсти-
тут по генетика в Европа - “Сангър”. Дру-
га стипендия - на ректора на Кеймбридж, 
й позволява да започне постдоктуранту-
рата си, върху която работи и в момента, 
наред с воденето на упражнения в уни-
верситета.

Петрова е първият биолог в семей-
ството си и разказва, че любовта към 
природните науки й е от детските годи-
ни. Тя я свързва основно с вроденото си 
любопитство към неизвестното. Навре-
мето - в България, то е свързано с раз-
витието на технологиите, с ГМО и с гене-
тичните заболявания.

Успехът си свързва със семейството, 
което цени образованието и с амбици-
ята

да не се отказваш 
от предизвикателствата

“Всичко става с много труд и с късмет в 
нужния момент, но за да го има, трябва 
дълго да си се доказвал”.

Разбира работата си като даване на 
възможност на хората да са информи-
рани за здравето си и да имат достъп до 
здравна помощ. Макар за европейците, 
които имат лекар в квартала, лаборато-
рия на съседната улица и достъп до спе-
циалист в града, това невинаги да е съв-
сем очевидно.

Според Велислава Петрова “на този, 
на когото е дадено много, трябва и да 
дава много”.

В живота на тази докторка по генетика 
има място и за любимото й хоби - праве-
нето на парфюми, за любимата й музика 
- джазът, както и за спорта, който прак-
тикува в свободното си време - кикбокс. 
Какво прави, когато не е в лаборатори-
ята или на мисия ли? Пътува. Тази годи-
на наред е Азия, защото за Велислава 
Петрова “познаването на различни кул-
тури помага за работата”.

Велислава Петрова, 
която откри как шарката 
изтрива имунитета
�Морбилите изриват имунната ни памет 

и изпадаме в нещо като имунна амнезия

Велислава Петрова, Снимка: „Свободна Европа“

Снимкa: Pixabay
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С
поред оценки на Световната 
здравна организация (СЗО) 
всяка година един милиард 
хора по света се разболяват 
от грип, от 3 до 5 милиона 

развиват тежки усложнения. Между 290 
000 и 650 000 умират в резултат на свър-
заните с грипа респираторни заболява-
ния. Изследователски екип, ръководен 
от Ричард Племпър от Атланта, успешно 
е тествал антивирусно лекарство срещу 
грип. Засега проучванията са извършва-
ни само върху животни (порове) и в ла-
бораторни условия върху тъканите на 
дихателната лигавица на човека.

Лекарството, наречено EIDD-2801, 
блокира ензим, наречен РНК-полиме-
раза, който играе важна роля в размно-
жаването на вируса. В резултат на това, 
лекарството задейства мутации в гено-
ма на вируса. Ако се появят достатъчно 
мутации, геномът става неефективен и 
вирусът вече не може да се размножа-
ва. Лекарите публикуваха резултатите 
от своето изследване през октомври в 
журнала “Science Translational Medicine”.

Висока ефективност
„Молекулата е високоефективна сре-

щу грипа”, посочва д-р Племпър, който 
преподава биомедицина в държавния 
университет в Джорджия и е разрабо-
тил EIDD-2801 в сътрудничество с ко-
леги от университета Емори. „Тя е тест-
вана върху широк спектър от всички 
грипни щамове и най-важното е, че 
осигурява висока бариера, която виру-
сът почти не може да преодолее.”

Освен всичко друго, лекарството е 
тествано и срещу вируса на свинския 
грип, който избухна през 2009 г. по це-
лия свят. Пробите са направени върху 

порове, защото те реагират на грипни-
те вируси като човешкия организъм. 
След лечение с лекарството те показ-
ват значително по-кратки симптоми на 
треска в сравнение с останалите живот-
ни в групата.

При предишните антивирусни сред-
ства винаги е възниквала опасността 
вирусът да развие резистентност към 
лекарствата чрез мутация. Д-р Март 
Тоутс, един от водещите автори на из-
следването, казва, че този път ще бъде 
много трудно вирусът да остане устой-
чив спрямо новата молекула. „Досе-
га не сме установили специфични 
мутации, които да доведат до резис-
тентност”, твърди Тоутс. Той е уверен, 
че „генетичната бариера срещу вирус-
ната резистентност е висока“. Медика-
ментът има „висок клиничен потенциал 
като лекарство срещу грип от следва-
що поколение“.

Лекарите ще тестват ефекта на лекар-
ството за първи път върху хора идуща-
та година.

�Лекари се готвят да тестват новия мощен медикамент догодина

Употребата на електронни цигари 
може да има вреден ефект върху 
сърдечносъдовата система, сочат 

резултатите от ново изследване.
„Те съдържат никотин, фини части-

ци, метали, аромати - това не са просто 
безвредни водни пари», заяви ръково-
дителят на изследването Лорън Уолд от 
университета на Охайо. 

«Проучвания върху замърсяването 
на въздуха показаха, че фини прахо-
ви частици проникват в кръвоносна-
та система и имат вреден ефект върху 
сърцето”, уточни той.

Учените фокусирали вниманието си 

върху никотина, който увеличава кръв-
ното налягане и сърдечния ритъм, и 
върху фините частици, за които се смя-
та, че може да предизвикат втвърдява-
не на артериите и възпаления. Наблю-
даваните ефекти показват, че честата 
употреба на електронни цигари може 
да допринесе за развитие на сърдечно-
съдови болести, отбелязаха авторите 
на изследването.

В САЩ са регистрирани 37 смъртни 
случая и почти 1600 души са били за-
сегнати от тежки белодробни болести 
вследствие употреба на електронни 
цигари.

Е-цигарите замърсяват 
въздуха и увреждат сърцето

Супер лекарство 
срещу грип? 
Скоро, обещава СЗО

Американски изследователи за 
пръв път от 19 години насам от-
криха нов щам на вируса на чо-

вешкия имунодефицит.
Изследванията били проведени от 

американската фармацевтична компа-
ния „Абът лабораторис”, която разработ-
ва различни средства за диагностика. 
По думите на учените с новооткрития 
щам на ХИВ били заразени трима жите-
ли на Демократична република Конго. 
За последен път нов щам на ХИВ беше 

идентифициран през 2000 г.
Някои специалисти смятат, че откри-

ването на новия щам едва ли ще поз-
воли в краткосрочна перспектива да 
бъдат усъвършенствани методите за 
диагностика или лечението на ХИВ. Но 
откритието ще помогне на учените да 
установят как е еволюирал и се е раз-
пространил вирусът. В бъдеще това 
може да доведе до разработването на 
ефективна и достъпна ваксина срещу 
ХИВ.

Откриха нов щам 
на ХИВ
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П
рез целия месец ноември 
в стотици страни по све-
та се провежда кампанията 
„Movember”. Инициативата, 
известна още и като Ден на 

мъжа, е на фокус и в САЩ, и в България. 
Тя цели да привлече вниманието на хо-
рата към превенцията срещу една от ко-
варните болести при силния пол – рака 
на простатата.

Английската дума „Movember” е ком-
бинация от МО, жаргон за мустаци и ме-
сеца ноември. През 1999 г. в Мелбърн 
група младежи уж на шега си пускат мус-
таци, за да заострят вниманието към 
проблема. От тогава мъжете решават да 
не се бръснат за 30 дни в знак на соли-
дарност.

Така именно мустаците се превръщат 
в символ на борбата със заболяването 
и едно напомняне, че всеки мъж трябва 
да отиде на профилактичен преглед.

Ракът на простатата е

третата водеща причина 
за смърт

свързана с онкологично заболяване. 
Това е най-често срещаното онкостра-
дание при мъжете с тенденция за на-

растване на случаите. „Тихият убиец” на 
мъжете се развива безсимптомно 3-4 
десетилетия.

Според Европейската асоциация по 
урология за скрининг и ранна диагно-
стика ранното откриване на рака на 
простатата в комбинация със съвре-
менните методи на лечение понижава 
раково обусловената смъртност до 20-
30%. Ранното откриване на заболява-
нето освен това намалява риска паци-
ентът да се диагностицира в напреднал 
или метастатичен стадий, а PSA скри-
нингът трябва да се прави при мъже на 
40-45-годишна възраст, за да се опреде-
ли рискът и да се адаптира по-нататъш-
но проследяване.

Според онколози възрастта, расова-
та принадлежност и наследствена об-
ремененост са сред основните рискови 
фактори, които могат провокират рака 
на простатата. Той е по-малко срещан в 
Южна и Източна Азия и по-често в Ев-
ропа, Северна Америка, Австралия и 
Нова Зеландия. Заболеваемостта в Азия 
е по-ниска заради липсата на рафини-
рани храни, суровоядството, наситени-
те мастни киселини. Азиатци, премести-
ли се в Щатите или в Нова Зеландия или 
Австралия, придобиват същия риск като 
този на местното население след около 
10 г.

Простатата е второто сърце 
на мъжа

«Затова грижата за нея е много важна за 
комфортния живот на силния пол. Мо-
жем да кажем, че това е неговата ахиле-
сова пета, защото тя бива често поразя-
вана от различни заболявания. Това са 
най-често възпалителните заболявания 

при по-младите мъже, доброкачестве-
ната простатна хиперплазия при мъже-
те над 50 години и, разбира се, карци-
ном на простата.

Доброкачествената простатна хипер-
плазия не е заболяване, а състояние, 
което бавно, постепенно прогресира 
във времето и заслужава нашето вни-
мание. Всички мъже над 50-годишна 
възраст трябва да се грижат за своята 
простата, като веднъж в годината тряб-
ва да направят контролен преглед при 
специалист уролог, като заедно с това 
изследват простатния специфичен ан-
тиген», обяснява проф. д-р Димитър 
Младенов, началник на Отделението по 
обща урология в Александровска бол-
ница.

„Дълго време симптомите 
са едни и същи

Хората се успокояват, че заболяване-
то им е под контрол, а през това време 
карциномът се развива. Проучване на 
Александровска болница сред 700 от 
тях в осем града сочи, че 58% от паци-

ентите с доброкачествена хиперплазия 
отиват на лекар чак 7 месеца след пър-
вите симптоми, а 38,7% търпят над 1 г. 
обезпокоителните симптоми. Малко над 
половината – 54%, са със средно тежки 
оплаквания, но с относително голям дял 
са и онези с тежка симптоматика – 33%. 
Затова казвам, че всяко смущение в ури-
нирането при мъжете трябва да води до 
контролен преглед”, каза председателят 
на Българското урологично дружество 
проф. Петър Панчев.

70% от българите 
си самолекуват жлезата

„У нас над 800 000 мъже са във въз-
растовата група над 65 г. Известно е, че 
средната честота на заболяването сред 
тях е 80%, което означава, че 655 000 
българи могат потенциално да бъдат 
засегнати. По данни на Здравната каса 
обаче едва 15% от тях се лекуват. Което 
означава, че над 70% от българите леку-
ват проблемите с простатата си, като из-
ползват билкови продукти и хранителни 
добавки.

Причина за тези негативни данни е 
стеснението сред мъжете да признаят 
за проблема си и да потърсят помощ. 
Лекарска консултация трябва да търсят 
не само мъжете над 60-годишна възраст, 
но и тези, които имат фамилна обреме-
неност за доброкачествена простатна 
хиперплазия или рак на простатата”, ко-
ментира специалистът.

� „Тихият убиец“ на мъжете се развива 
безсимптомно 3-4 десетилетия

В България идеята MOVEMBER се провежда от 2011 
г. Благодарение на мъжете с мустаци има открити 
случаи на заболяването в съвсем начален стадий, 
когато лечението е успешно.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Простатата: Второто 
сърце на мъжа

Първите оплаквания са свърза-
ни с нощното уриниране. Полу-
чават се чести позиви както 
през нощта, така и през деня. 
Чувството е много дразнещо и 
неприятно. Освен това стру-
ята вече става по-вяла и тън-
ка и не е както при младите 
мъже. Много често след ури-
ниране мъжете имат чувство 
за недоизпразване на пикочния 
мехур. Един от най-неприятни-
те симптоми е неудържимият 
позив за уриниране.

Първите 
симптоми
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„Защо ми дойде това на глава-
та”, е първият въпрос, кой-
то си задаваме в момента, 
в който ни диагностицират 
с животозастрашаваща бо-

лест.
Следва чувство на вина, паника и без-

помощност.
В тази статия ще се опитам да прово-

кирам вашия вътрешен диалог по повод 
вината вследствие раковата диагноза.

Чувството на вина се проявява като 
обвинение към себе си за небрежност 
и нехайност по отношение на здравето 
ни. Впоследствие се наблюдава съжа-
ление, самобичуване и безпощадни са-
мооскърбления. Ситуацията се превръ-
ща в нетърпимо психическо страдание 
и тормоз - точно това, от което нямаме 
нужда в този момент. Вината ни разчепк-
ва отвътре с въпроси, предположения, 
условности и всички останали тежки и 
огорчителни мисли и чувства към наша-
та персона.

Разбира се, че бихме могли да забеле-
жим симптомите преди време и да оти-
дем на доктор незабавно. Всички сме 
чували, че ако болестта се открие дос-
татъчно рано, може и да се забави или 
дори да се получи обрат в процеса на 
развитието й.

Това, което повечето хора не разби-
рат, е, че зараждането и развитието на 
тази болест е

извън нашия контрол
В няколко от предишните си статии 

съм споменавала за това, че както хора, 
които водят нездравословен начин на 
живот, така и хора, които следват неот-
клонно законите за здраве и дълголе-
тие, се разболяват от рак и други трудно 
лечими болести. Това е една неразгада-
на мистерия, с която много от нас ще се 

сблъскат в този живот. Благодатта от ос-
ъзнаването на безпочвеността на чув-
ството на вина е като манна небесна, 
която постепенно ни помага да излез-
ем от това депресивно състояние. Този 
процес ни помага евентуално да се от-
ърсим от виновност и прегрешение.

За яснота ще разгледаме един при-
мер, който ми е много близък до сърце-
то и пресен в мислите. Близък мой човек 
беше диагностициран с рак на бъбреци-
те.

Бъбреците се занимават с прочиства-
нето на кръвта от отпадъчни материали 
и замърсители, т.е. те са органи, работе-
щи с огромна прецизност, проницател-

ност и мярка за равновесие и перфект-
но балансиране на различни флуиди в 
тялото ни. Те снабдяват тялото ни с пре-
чистен и обогатен материал, който дос-
тавя енергия и хранителни вещества на 
други органи. Те са като жената в семей-
ството, майката, бабата, дъщерята, сес-
трата. Тези, които поемат всеки психиче-
ски и физически товар на ежедневието, 
без да задават въпроси и без да осъж-
дат никого.

Чувството на вина идва и от факта, че 
диагнозата за рак на болния е диагноза 
за

негативна промяна 
в живота на семейството

на диагностицирания и той го знае мно-
го добре. Този член на семейството, кой-
то до момента е бил стълбът на семей-
ният просперитет, може изведнъж да се 
превърне в най-уязвимия член на се-
мейството. Това сериозно променя ди-
намиката между всички в семейството.

Както бъбреците извеждат голяма 
част от отпадъците на тялото ни под 
формата на урина, така и вината трябва 
да напусне тялото ни като отпадъчен ма-
териал, породен от мисли в неправилна 
посока. Бъбреците символизират про-
цеса на очистване и в същото време за-
пазване и обогатяване на идентичност-

та ни, любовта към себе си и човешката 
ни гордост. Те не функционират опти-
мално в среда на вина, гняв и страх.

Аз съм склонна да мисля, че почитта 
към собствената ни личност и осъзнава-
нето на факта, че ние нямаме абсолютен 
контрол върху здравето си, допринасят 
за облекчението от болестта. Този оду-
хотворителен процес на мисълта в мно-
го случаи води до цялостно физическо 
отпускане на тялото и последващо на-
маляване на физиологичния стрес вър-
ху него.

Това чувство на вина ще се промени с 
времето и ще се трансформира в процес 
на съчувствие и милостивост към собст-
веното ни тяло. Колкото повече разго-
варяме с близки до нас хора и специа-
листи, толкова по-добре ще разберем 
болестта, и така ще се доближим до при-
чините, поради които е възникнала в на-
шия конкретен случай.

Интензивната

комуникация с позитивни 
и енергични хора

ще ни обнадежди и повиши нашите 
енергийни нива. 

Изразяването на чувствата ни чрез 
танц, рисуване и актьорство са незаме-
ними начини за справяне с вината, гнева 
и безсилието.

Ракът и вината: 
„Защо ми дойде 
това на главата“

МАРИЯ ТАНЕВА

�Повечето хора не разбират, 
че зараждането и развитието на 
тази болест е извън нашия контрол
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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

У
бийства с палки, ножове и ма-
чете, изнасилвания и нечо-
вешки зверства... Това са само 
част от ужасяващите прес-
тъпления, резултат от жесто-

костта на Терминатора от Конго. Истин-
ското му име е Боско Нтаганда (Bosco 
Ntaganda), той е бивш конгоански бун-
товнически лидер и беше осъден на 30 
години затвор за военни престъпления 
и престъпления срещу човечеството.

Присъдата му е по общо 18 обвине-
ния, сред тях освен за убийствата и из-
насилванията, и за сексуално робство и 
използване на деца за войници.

През юли съдиите от Международния 
наказателен съд (МНС) установиха, че 
бойци, лоялни на Нтаганда, са извърши-
ли ужасяващи кланета над цивилни.

Присъдата е най-дългата
която МНС някога е произнасял.

Докато Нтаганда слушаше напрегнато 
излагането на присъдата, облечен в тъ-
мен костюм, съди-
ята Робърт Фремр 
представи обши-
рен списък на звер-
ства, извършени 
от хората му, раз-
казват ВВС и dir.bg. 
Съдия Фремр опи-
са случай с 13-го-
дишна жертва на 
изнасилване, която 
трябваше да изтър-
пи години на опе-
рации и разви стра-
хова невроза, която 
я накара да напусне 
училище.

Съдия Фремр се 
обърна към подсъ-
димия с думите, че няма реално смек-
чаващо вината обстоятелство по делото 
му, но заяви, че престъпленията му „въ-
преки тежестта на вината”, не са доста-
тъчни за доживотна присъда. Нтаганда 
вече обжалва присъдата си.

Терминатора е първият човек, осъден 
за сексуално робство от Международ-

ния наказателен съд, и като цяло чет-
въртият, осъден въобще от този съд от 
създаването му през 2002 г.

Роденият в Руанда 46-годишен бивш 
бунтовник беше замесен в множество 
въоръжени конфликти както в Руанда, 
така и в Демократична република Конго. 
Той се предаде в посолството на САЩ в 

Руанда през 2013 г.
Анализаторите отбелязаха тогава, че 

това е акт на самосъхранение, мотиви-
ран от опасността, в която е попаднал, 
след като загуби борбата за власт със 
своята бунтовническа група М23.

Какво е вършил 
Боско Нтаганда

Прокурорите заявиха, че Нтаганда е 
ключова фигура в планирането и про-
веждането на операции на бунтовници-
те от Съюза на конгоанските патриоти 
(ОКП) и нейното военно крило - Патрио-
тичните сили за освобождение на Конго.

Въоръжената група атакуваше хора, 
за които се смята, че не принадлежат 

към етническата група Хема, установи 
МНС. При едно от нападенията бойци 
убиха 49 души, заловени в поле с бана-
ни, използвайки „пръти и палки, ножове 
и мачете”.

„Мъже, жени и деца и бебета бяха на-
мерени на полето. Някои тела бяха голи, 
някои с вързани ръце, други със счупе-
ни глави. Няколко тела бяха обезкърве-
ни или осакатени по друг начин”, проче-
те съдия Фремр.

Насилието в региона погуби повече 
от 60 000 души от 1999 г. насам, докато 
местните милиции се бореха помежду 
си за контрол над оскъдните минерал-
ни ресурси, твърдят групите за човеш-
ки права.

Убийства с мачете и зверства! 
Кой е Терминатора от Конго?

�Чудовището, 
родено в 
Руанда, се 
предаде в 
посолството 
на САЩ през 
2013 г.

Снимкa: https://www.umuseke.rw/

Снимкa: www.tellerreport.com
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Джоуи Ариди - най-щастливият 
затворник, осъден на смърт
Н

аричат го най-щастливия за-
творник със смъртна присъ-
да в САЩ, но всъщност исто-
рията му е тъжна и пълна с 
несправедливости.

Джоуи Ариди е роден през 1915 годи-
на в Пуебло, Колорадо, и още в първите 
години на живота си показва, че ще е раз-
личен. Престоят му в училище е изпъл-
нен с върховни трудности, а учебният 
материал просто не стига до него. Когато 
вече е тийнейджър, родителите му го из-
пращат в болница за душевно болни, къ-
дето заживява заедно с останалите паци-
енти. IQ-то му е само 46.

Джоуи често не разбирал защо остана-
лите младежи го малтретират всеки ден и 
в даден момент решил да се присъедини 
към малка група, която поне го защитава.

А един ден тази група просто избягала 
от дома. Заедно с тях и Джоуи. Той се ка-
чил на влака, за да попътува с тях, надя-
вайки се да стигне до дома си в Пуебло, 
Колорадо. Младежът просто искал да се 
върне обратно вкъщи, но дори не подо-
зирал, че прави

най-голямата грешка 
в живота си

Същата седмица в градчето е извър-
шено жестоко убийство над 15-годишно 
момиче в собствения й дом. Тя е напад-
ната от неизвестен извършител, който 
след изнасилването решава да я убие за-
едно с нейната 12-годишна сестра Барба-
ра. По-малкото момиче все пак оцелява, 
а целият град е настръхнал в издирване-
то на убиеца.

Джо дори не подозирал в какви про-
блеми го чакат. Компанията му от луд-
ницата го изоставила и решила да пъту-
ва още, докато той трябвало да се скрие 
другаде от възпитателите в дома, от кой-
то избягал. Успял да се скрие за известно 
време в Шейн, Уайоминг. Полицията оба-
че го открива и задържа. Шериф Карол 
води разпита и вярва, че непознатият е 
виновен за извършеното убийство. След 
няколко часа в разпити Джо признава, че 
е извършил убийството. Едно позвъня-
ване до родния му град изненадва мно-
го местния шериф Артър Гати, който вече 
има заподозрян за убийството. Според 
него убиецът е Франк Дрейн, който ос-
вен всичко е бил уволнен от бащата на 
жертвата. В неговите джобове са открити 
вещи от дома, както и още редица други 
уличаващи вината доказателства. Вместо 
да задържат Франк, властите предпочи-
тат да обърнат внимание на Джоуи, който 
освен всичко си признал, че е

извършил убийствата 
и на хора

които са все още живи. 4-ма психиатри се 
занимават с мъжа и доказват, че неговото 
ментално състояние е като на 6-годиш-
но дете. Франк отначало заявява, че не е 
виждал подсъдимия, но след това преце-
нява, че е по-добре да набеди него и да 
се измъкне от убийството.

Малката Барбара дори разпознала 
Франк, но никога нямала правото да раз-
познава Джо. Освен това психолозите 
гарантирали, че този човек не може да 
прави разлика между добро и лошо, сле-
дователно няма шанс да извърши тако-

ва престъпление, и освен това дори не 
знае какво точно представлява сексуал-
ният акт.

Все пак, мнозина настоявали, че имен-
но той е виновен. Защо?

Шериф Карол получил 1000 долара за 
залавянето, освен това разказал показа-
нията му, защото никой дори не си на-
правил труда да ги пише. Д-р Бенджамин 
Джеферсън заявява, че това е повече от 
лудост, особено след като е ясно на всич-
ки, че той би признал всичко, включител-
но и кражба на цигари, макар и никога 
да не е извършвал подобно престъпле-
ние. По време на разпитите става ясно, 
че той не познава семейството на жерт-
вата, не знае кой е настоящият президент 

на САЩ (Франк Рузвелт) и още много дру-
ги. Въпреки това показанията на шерифа 
и 1000-та долара в джоба му го мотиви-
рат да обвини лудия и да му издейства 
смъртна присъда.

Изпратен в затвора, Джо поне се за-
бавлява с влакчета, които комендантът 
му дава. Мнозина в кухнята забелязват с 
какво старание полира лъжиците, за да 
може да прави смешни физионoмии в от-
ражението им. Пазачите дори го нарича-
ли „най-щастливия затворник със смърт-
на присъда”. Един ден журналистите го 
попитали дали иска да се върне обратно 
в лудницата и той отказал, защото там 
всички били лоши с него и го биели. През 
1937 година адвокатите продължавали 

да обжалват смъртната му присъда и в 
цели 9 случая успели да избегнат куршу-
ма, докато не се стигнало до фаталния 10-
и. Комендантът често повтарял, че това е 
невъзможно, неговият затворник дори 
не подозирал, че ще умре. Престоят му 
бил изключително мирен и спокоен, Джо

просто играел 
с влакчетата си

тихо в ъгъла и не пречел на никого.
Последната вечеря е била елементар-

на - сладолед. По време на последното 
причастие попът предложил да задържи 
малко играчките на затворника, а в замя-
на му обещал, че ще получи арфа, с която 
може да свири колкото поиска. По пътя 
към газовата камера Джо казва: „Вече ис-
кам да свиря на арфата, която падрето ми 
обеща, че ще получа.”.

Екзекуцията е изпълнена през 1939 го-
дина, Джо умира на 23 години, а комен-
дант Бест плаче по време на изпълне-
нието. През 1995-а се появява и книгата, 
която разказва за тази абсурдна неспра-
ведливост. Написана е от Робърт Пър-
ск, който заявява, че никога през целия 
си живот не е виждал толкова жесто-
ка грешка в правораздаването, колкото 
тази.

Едва през 2011 г., 72 години след смър-
тта на Джо, губернатор Бил Ритър помил-
ва посмъртно Джо Ариди. „Помилване-
то на г-н Ариди няма да го върне или да 
поправи тази невероятна трагедия в ис-
торията на Колорадо. В интерес на пра-
восъдието и чистата етичност, трябва да 
направим всичко възможно, за да възста-
новим доброто му име.”

�Историята му е смятана за една от най-жестоките 
грешки на правораздаването в САЩ
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Проект, който звучи като от sci-fi  филм, 
Warner Bros и Microsoft обединяват сили, 
за да запазят копие на класическия 
Superman: The Movie от 1976-а върху пар-
че стъкло с размерите на подложка за 
чаша. Project Silica използва „ултрабърз 
оптичен лазер и изкуствен интелект, за да 
запазва данни върху кварцово стъкло“, 
както го обясниха от Microsoft на послед-
ното си събитие.

Според техния Innovation Stories блог: 
„Лазер кодира данни в стъкло, като съз-
дава слоеве от триизмерни наноразмер-
ни решетки и деформации на различни 
дълбочини и ъгли“, пише Hicomm. Стък-
ло,

дебело само 2 милиметра
е способно да побере около 100 слоя от 
тези решетки, още известни като воксели 
- 3D еквивалента на пиксела.

След това поляризираната светлина 
преминава през стъклото, което бива де-
кодирано, и после бива прочитано, из-
ползвайки алгоритми за машинно обуче-
ние. Другото интересно е, че тези записи 
са почти неунищожими. Силициево диок-

сидното стъкло е устойчиво на надраск-
ване, изстъргване, варене, дори обра-
ботка в микровълнова печка и във фурна 
(макар че едва ли много хора ще изпад-
нат в такива ситуации). Нищо от това не 
води дори и до частична загуба на данни.

Оказва се, че Warner Bros са търсили 
нов начин да складират записи с исто-
рически предавания, радиопредавания, 
анимации - цялото си съдържание - годи-
ни наред. Технологията на Microsoft, коя-
то не изисква подмяна на всеки няколко 

години, се оказва перфектна и двете ком-
пании започват партньорството си. Към 
момента Project Silica е в стадий, в който 
въпросът не е дали е възможно, а вече се 
правят експерименти с цел подобряване 
на качеството.

Бъдещето на филмите – на 
парче стъкло колкото чаша
�Технологията на Microsoft не изисква подмяна на всеки няколко години

Какво му трябва на един зеленчук, 
за да порасне? Не, не са почва и 
вода. Или поне не за чешки учени, 

които са намерили ефективен начин за 
отглеждане на зеленчуци във въздуха, 
без почва и с много ограничено коли-
чество вода.

Проектът се нарича „Марсонавт“ и е 
част от подготовката на учените чове-
чеството да завладее Марс.

Досега учените от Прага са отгледа-
ли по този начин маруля, рапица, мента 
и босилек. Според д-р Ян Лукачевич от 

Университета по науки за живота и не-
говия екип „вкусът им е превъзходен, 
защото се отглеждат в напълно контро-
лирани условия с необходимата доза 
светлина и минерали”. Миналата седми-
ца те опитаха плодовете от първата си 
реколта.

Основното предимство на този ме-
тод на развитие е, че се използва 95% 
по-малко вода, отколкото при отглеж-
дането на конвенционални растения, и 
че се използва различна повърхностна 
площ.

Отгледаха зеленчуци 
без почва и вода

От известно време Harley-
Davidson работи по няколко 
захранвани с електричество 

возила, включително мотор, колело 
и скутер. Легендарната компания из-
остри любопитството, като показа ня-
колко снимки на своето е-колело.

Harley-Davidson потвърди, че в мо-
мента завършва работата по финал-
ния дизайн, след което колелото ще 
бъде готово за серийно производство 
догодина. Засега са планирани три ва-
рианта на колелото, отличаващи се по 
разположението на педалите. Всич-

ки имат изваждащи се батерии, както 
и доста лъскав външен вид, който ги 
поставя във високата ценова катего-
рия за разлика от онези евтини моде-
ли, които може да закупите от Amazon.

Засега Harley-Davidson не разкри-
ва никакви параметри, така че само 
можем да спекулираме относно раз-
мера на батерията и пробега. Тя оба-
че не е единствената компания, която 
гледа към пазара на е-колелета. Нас-
коро General Motors започна да про-
дава своите е-колела в Европа, където 
е-скутерите също са във възход.

Harley-Davidson 
показа е-колелото си
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насинени от бой. Тогава мечката се на-
дигнала да излезе, но те я спрели.

- Недей, те наистина са два вагона...

� � ☺
- Защо английските съдии носят чер-

ни роби?
- Защото когато умряла кралица Вик-

тория, те облекли черни дрехи.
- А защо продължават и днес да носят 

черни дрехи?
- Защото кралица Виктория продъл-

жава да е мъртва.

� � ☺
- Защо в Сахара предпочитат дебели 

жени?
- Защото хвърлят по-голяма сянка.

� � ☺
- Мамо, викаш ли ме?
- Не.
- Тогава ще задам въпроса по друг на-

чин. Мамо, кога ще обядваме?

� � ☺
- Татко, някога някое момиче правило 

ли ти е номер?
- Да, сега на нея ти викаш „мамо”...

� � ☺
- Защо искате да се разведете със съ-

пругата си?
- Преди месец излезе да си купи цига-

ри. Върна се онзи ден и ми вдигна скан-
дал, че вечерята е изстинала.

� � ☺
Полицай спира мъж:
- Дайте си трите имена.
- Да не съм луд! После аз как ще се каз-

вам?!

� � ☺
Две блондинки си говорят:
- Ау, муцка, да знаеш вчера какво ста-

на! Мъжът ми получи анонимно писмо.
- Какъв ужас! И от кого?

� � ☺
- Господин адвокат, колко ще струва 

да ви задам един въпрос?
- 100 евро. Какъв е вторият ви въпрос?

� � ☺
- Извинете, къде е чейнбюрото?
- Съседната врата е, но мъже с маски 

като вашата вече ходиха там днес!

� � ☺
В полицията влиза разплака-

на жена.
- Намерете мъжа ми! Не мога 

да живея без него! Той изчез-
на...

- Кога?
- Преди една седмица.
- Защо идвате чак сега?
- Защото днес взима запла-

та...

� � ☺
Съдията:
- Подсъдими, какво сте на-

правили с откраднатите пари?
- Не съм похарчил и стотин-

ка, ваша чест.
- Добре сте постъпили. Къде са пари-

те?
- Разделих ги на части и ги сложих на 

различни места – едни тук, други там...
- Много лошо! Трябвало е всичките да 

са тук, не е трябвало да носите и там.

� � ☺
Блондинка си върви по улицата и пада 

в шахта. Излиза и казва:
- Добре, че беше отворена, иначе ня-

маше да мога да изляза...

� � ☺
На инструкции по самоотбрана. „Ако в 

тъмна улица неочаквано някой ви ритне 
в слабините, забие юмрук в корема и ви 
удари с бухалка по главата, най-важното 
е да не се паникьосвате...”

� � ☺
Качествена стока
В магазин за електроуреди влиза му-

тра:
- Искам ютия.
- Каква по-точно? За вкъщи, за пъту-

ване, с тефлоново покритие, с метална 
подложка, с пара под налягане или без...

- Такава, с която боли повече!

� � ☺
Съдията:
- Подсъдими, вие сте свестен човек, 

боцман на кораб сте, защо счупихте в 
главата на минувача бутилка шампан-
ско?

- Това е обичай при нас, правим го за 
безаварийно плаване...

� � ☺
Между колеги:
- Представяш ли си, вчера се връщам 

от командировка и вкъщи намирам 
мъжки панталони, които не са мои!

- И какво каза на жена си?
- По-лошо бих преживял да ми изневе-

риш, но да крадеш...!

� � ☺
На летището пристига самолет от Аф-

рика. В багажа на един от пътниците 
има 100 бананови палми. Митничарите 
са много доволни и веднага се пригот-
вят за проверката. Този багаж не може 
да мине като вещи за лични нужди, а 
си личи, че се пренася с търговска цел. 
Митничарят доволен потрива ръце:

- Е, какво носим?
Мъжът мълчаливо подава деклара-

цията си. В нея пише: „Палмова гора – 1 
брой”...

� � ☺
Скитник е осъден на шест месеца за-

твор. Той се обръща към съдията:
- Имам молба. Може ли да излежа при-

съдата през зимата?
- Защо?
- Тогава дните са по-къси.

� � ☺
Дело срещу наемен убиец. Прокуро-

рът пита:
- Защо убивате? Нима човешкият жи-

вот не значи нищо за вас? Защо мрази-
те хората?

- Аз не ги мразя. Ако нямаше хора, ня-
маше да има какво да работя!

� � ☺
Блондинка и брюнетка се разхождат 

из парка. Брюнетката казва:
- Я виж – умряла птичка.
Блондинката вдига глава нагоре и 

пита:
- Къде?

� � ☺
Идва новият морал
- Казваш, че новият данъчен инспек-

тор няма да взима подкупи?
- Да, бил честен човек. Преди това две 

години е работил в банята и нито вед-
нъж не се е изкъпал...

� � ☺
Две блондинки вървят по улицата и 

виждат на земята огледало. Едната го 
вдига, поглежда се и казва:

- Олее-ле колко съм грозна! И го хвър-
ля на земята.

Другата го вдига, поглежда в огледа-
лото и казва:

- Наистина си много грозна.

� � ☺
В компания обсъждат темата за мъд-

ростта. Мъж отбелязва:
- Доказано е научно, че човек поумня-

ва след 30-годишна възраст...
- О - възкликва една дама – не съм 

предполагала, че сте толкова млад...

� � ☺
- Докторе, сънувам, че мишки играят 

футбол.
- Ето тези хапчета. Вземи ги преди ля-

гане.
- Може ли да започна от утре, че днес 

са финалите...

� � ☺
Една блондинка кара в насрещното. 

Спира я полицай.
- Извинете, накъде сте тръгнала?
- Накъдето и да съм тръгнала, явно 

съм закъсняла, защото гледам, че всич-
ки се връщат.

� � ☺
- Поставих на шефа си ултиматум. Ка-

зах му: «Или ще ми увеличиш заплатата, 
или аз ще напусна!»

- И какво стана?
- След дълги преговори постигнахме 

консенсус – нито той ще ми увеличи за-
платата, нито аз ще напусна.

� � ☺
Питат рибар:
- Как се правят мрежи?
- Ами, много лесно – с един шнур се 

връзват всички дупки.

� � ☺
В съда:
- На колко години е свидетелката?
- Наближава 30, господин съдия.
- А мога ли да попитам от коя страна?

� � ☺
Съпружеска двойка се кара ожесточе-

но. Тя го упреква:
- Ти никъде няма да намериш друга 

като мен.
- Аз да не съм луд да търся втора та-

кава?!

� � ☺
Приближени до министър му докла-

дват:
- Говорят големи лъжи за вас и за пар-

тията ви.
- Няма страшно – усмихва се той. - По-

важното е да не говорят истини...

� � ☺
Говорят си двама приятели. Единият 

е женен, а другият току-що се е сгодил. 
Сгоденият разказва колко хубаво им е 
заедно, че постоянно се целуват и т.н. 
Жененият го съветва:

- Целувайте се, целувайте се, че току-
виж след някой месец се ожените...

� � ☺
Мутра влиза в книжарница и казва:
- Дайте ми онази книга за ветроход-

ството.
- Коя?
- Тази! „Отнесени от вихъра”!

� � ☺
Малката Хелга влиза в зоомагазин и 

иска да си купи зайче. Продавачът я пита 
сиво ли иска или бяло. Хелга отговаря:

- Няма значение. Моят питон яде всич-
ко.

� � ☺
На Ханс му се явил ангел. 50-годишни-

ят мъж го помолил да бъде с 30 години 
по-млада жена от него. Ангелът щракнал 
с пръсти и Ханс станал на 80 години.

� � ☺
- Явих се като боксьор на ринга.
- Какво стана?
- Противникът не можа да ме насти-

гне.

� � ☺
В едно купе пътували заек, вълк, лиси-

ца и мечка. Заекът дрънкал на китара и 
пеел с цяло гърло:

- Ние сме цели два вагона!
Първо вълкът, а после и лисицата из-

веждали навън заека да го накарат да 
престане да пее. И двамата се върнали 

Виц в снимка

ппллаккаа-

ее ммоогаа 
ииззчеезз-

ззаапллаа-

ттее ннаа-
ппаррии?

Майка пита 

сина си:

- Какво искаш да 

рождения си ден?

- Конче, самолет и 

три дни 

да не се мия.
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Руло  
с пресни ягоди

Родопски билков пататник 
с карамелизиран лук

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Попара. Есо. Кортик. Пъдар. Тон. „Илиада”. Вокил. 
Налим. Ямбол. Офсайд. Ес. Кунц. Парк. Ърл (Елизабет). Глоба. 
Милорд. Сабат. Лай. Колумб (Христофор). Габър. Пуг. Бригадир. 
Принц. ТТТ. „Ала”. Ното. Ер. Ран. Квота. Залп. Аерогара. Ет. Хора. 
Лобода. Град. Гочо. Химера. Диомов (Стефан). СЕМ. Лефер. Басист. 
Роб. Щипок. „Теди”. Яр. Гето. Исоп. ГАЛАНТ. Шнур. Прелез. Лян. Офи. 
Ла. Ад. Хьог (Петер). Хралупа. ЖИЛЕТ. От. Скоч. Тъкан. Мо. Джек. 
Арак. Капиляр. Юнец. Трюм. Дишане. Ключица. Сила. Исай. 
ОТВЕСНО: Ропотамо. Трели. Огняр. Жюл. Пък. Рил. ТАРОМ. Беу. 
Авеню. Радиоклюб. Нобел (Алфред).Трол. Кеч. Ралф. Омре (Артур). 
„Горещо”. Фус. Ци Вар. Сърби. Кадафи (Муамар). Пикап. Нард. 
Гавра. Епир. Аорта. Де- тайл. Галоа (Еварист). Дросел. Чар. Солд. 
Садат (Ануар). Ги. Колаж. Кюс (Ласе). СОНИ. Габи. Аероб. ПЕ. Ит. 
Ми. Мелбърн. ТАМАТ. Залък. Ски. „Соар”. Оз (Франк). Досег. Декада. 
Оля. БТ. Птах. Видал (Гор). Тапи. Примка. Пролог. Силях. Ниши. Табу. 
Луи. Прост (Ален). Аньо. Лас. Бидон. Агне. Аче. Ян. Отмяна. Калций. 
ЦРУ. Омуртаг. Орей. 

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

Нарязваме 1 глава лук на филий-
ки, карамелизираме на умерен 
огън в загряти 2 с.л. зехтин в 

продължение на 7-10 мин.
Настъргваме 1 кг картофи на едро 

ренде. Смесваме с лука, поръсваме 
със сол на вкус и добавяме ароматни-
те подправки – 10 листенца босилек 
или 1 ч.л. сушен, 3-4 клонки риган или 

2 ч.л. сушен, мащерка – 1-2 клонки или 
1 ч.л. сушена, 6-7 стръка нарязан на 
ситно магданоз и разбъркваме добре. 
Сместа се слага в голям тиган със за-
гряти 6 с.л. олио и на слаб огън се пър-
жи под капак.

След 10-15 мин. обръщаме с помо-
щта на чиния, запичаме и от другата 
страна на умерен огън за 10 мин.

50 г ягоди се пюрират с 2 с.л. 
захар и се прецеждат през 
гевгир, за да се махнат сем-

ките.
В купа се разбиват 4 яйца, докато 

станат на пяна. Постепенно се добавя 
130 г кристална захар и 150 г брашно 
заедно с 2 ванилии. От готовото тесто 
се отделят 4-5 с.л. и в купичка се смес-
ват с ягодовия сироп.

Бялото тесто се сипва в правоъгъл-
на тава с предварително поставена 
хартия за печене. По повърхността 
се слага от “ягодовото” червено тес-
то. Пече се на 180 градуса за 12 мин. в 
предварително затоплена фурна.

След като платката се изпече, се об-
ръща върху друга хартия за печене, 
поставена на чиста кърпа. Завива се 
на руло заедно с кърпата и се оставя 
да изстине напълно.

Развива се изстиналото руло, редят 
се 200 г пресни ягоди. С помощта на 
кърпата отново се завива на руло. По-
ръсва се с малко пудра захар. Оставя 
се да стегне за поне 60 мин., след кое-
то се реже и поднася.

Да ви е сладко!  
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ОВЕН
Този седмичен пе-
риод може да се 
определи като по-
ложителен за реа-
лизацията ви. Ще 
действате мощно 
и конкурентно, но 
владейте емоци-

ите си. Периодът ще е ярко плодотво-
рен за целите ви, действайте с удвоена 
енергия. В бизнеса и професионалната 
реализация ще достигнете значителен 
успех. Такъв всъщност ще осъществите 
във всички направления на активност-
та си и заради силния си късмет. Мно-
го изразителен ще е успехът ви и в об-
ществените среди, без да се подценява 
постигнатото и в други сфери.

Астрологична прогноза 
13 - 19 ноември 2019 г.

РАК
Необходимостта 
от ярка активност 
е заложена като 
принципно изис-
кване към всички. 
Всички следващи 
дни обаче ще са 
достатъчно напрег-

нати. Внимавайте! В следващите дни ще 
прекарвате повече от обикновеното за 
вас време в социалните мрежи, на теле-
фона или по лични срещи с хора. Ваша-
та готовност да общувате на различни 
нива ще бъде привлекателна за мнози-
на и едновременно с това много полез-
на. Моментът е добър за съставяне на 
учебни планове, за намиране на групо-
во решение на сложен случай.

ВЕЗНИ
Ще имате подкре-
па да си напра-
вите разумен и 
изпълним план за 
следващите дни, 
който при стрикт-
но спазване да га-
рантира успева-

емост навсякъде. При натоварената ви 
програма това е много важно условие. 
Периодът е добър да се съсредоточи-
те в дейност или проект, които изискват 
повече внимание, да намерите нужни-
те ресурси, подходящите хора, на които 
да разчитате. Има също така хора и об-
стоятелства, които не одобряват или не 
приемат с отворени обятия това, което 
правите.

КОЗИРОГ
Осезателна наив-
ност се долавя в 
опитите на някои 
от вас да надхит-
рят съдбата. Няма 
да се получи и за-
това просто не си 
губете времето. 

Много напрегнати, макар и със сполу-
ка, се оказват и следващите делници от 
периода. Настроението на мнозина ще 
е по-негативно през периода поради 
множеството клюки, които ще чуят за 
себе си. Тези неприятни ситуации едва 
ли ще потиснат енергията ви за реали-
зация на деловите задачи, която през 
тези дни ще е ярко позитивна и ще фор-
мира осезателно успеха ви.

ТЕЛЕЦ
Периодът е чуде-
сен за реализация 
на цели, за които 
сте решили, че е 
настъпило време-
то за конкретни 
дела. По принцип 
обаче дните от пе-

риода ще са много напрегнати. Актив-
ността ви в деловите среди и в сферите, 
които предоставят възможности за пе-
чалби, ще е изразителна през периода, 
което на настоящия етап явно ще е дос-
татъчно, за да удовлетворите материал-
ните си потребности. Сполуката ще се 
дължи на партньорства, съдружия и ад-
министративна подкрепа. 

ЛЪВ
Социалното ви 
чувство ще бъде 
провокирано. Въ-
трешната съпро-
тива към житейска 
несправедли-
вост, злоупотре-
ба с власт, чинов-

ническа немарливост или родителско 
безхаберие ще предизвика у вас остра 
реакция. Активното включване в кон-
фликтни ситуации, които изобилстват в 
този период, обаче не е препоръчител-
но. Към безпокойството, което създава 
обкръжението ви, в зоната на социал-
ните контакти или поети ангажименти, 
сега се добавя и невротизмът ви.

СКОРПИОН
Темата „пари“ е на 
дневен ред. За ня-
кои е настъпил мо-
ментът да навля-
зат в науките за 
управление на фи-
нансите, да научат 
повече за това как 

се печелят и управляват парите. Други 
могат с успех да прилагат знанията и да 
увеличават доходите си. Погрижете се 
за здравето си, но не се оставяйте то да 
стане център на живота ви сега. Съсре-
доточете повече време и усилия да по-
добрите уменията си в областта, в коя-
то работите. Настройте се романтично 
в края на седмицата.

ВОДОЛЕЙ
Повече напреже-
ние се очертава 
в първите дни на 
периода. Остана-
лите дни ще ви 
радват със сполу-
ка, но не бива да 
намалявате темпа 

на деловата си изява. Особено продук-
тивни ще сте в делови аспект. Уеднак-
вени са възможностите на онези, които 
възнамеряват да сменят работата си, 
да се прехвърлят на по-високоплатено 
място, или просто след дълга безрабо-
тица да започнат работа. Периодът е си-
лен за парични печалби, за провеждане 
на сделки, преговори, и за успешно по-
лагане на изпити. Пазете се от измами.

БЛИЗНАЦИ
Действате ста-
билно, решител-
но и успешно. 
Делниците ви се 
разгръщат благо-
получно. Повече 
напрежение ще 
си осигурите през 

почивните дни. Целеустремени сте за 
реализацията на целите си, но избяг-
вайте агресивното поведение. Изклю-
чително благоприятен и ползотворен 
период за реализация на личните ви 
цели. Но и шансът ви за осъществяване 
на делови намерения чрез администра-
тивна подкрепа никак не е слаб. Сега е 
време за укрепване и стабилизация в 
битов план и в бизнеса.

ДЕВА
Спешни задачи 
или кратки сроко-
ве за изпълнение 
на поети ангажи-
менти могат да ви 
поставят в ситуа-
ция, когато тряб-
ва да избирате от 

две неудобства по-малкото. Ще бъдете 
ангажирани и заети с работа в след-
ващите дни, затова разпределяйте си 
натоварването равномерно, така че да 
успявате навсякъде, ако изобщо това е 
възможно. Очаква ви романтичен край 
на седмицата с истинско емоционално 
откровение. Радвайте се на вниманието 
на околните и на възможността да за-
радвате и вие някого.

СТРЕЛЕЦ
Периодът може 
да ви подхвърли 
„ябълка на раздо-
ра“, от която, за да 
избягате, ще ви е 
нужна цялата мъд-
рост и себекон-
трол, на които сте 

способни. Избягвайте опасната терито-
рия на чуждите тайни, колкото и привле-
кателна да ви се струва. В края на сед-
мицата получавате тъй нужните ви към 
момента знаци на внимание и привър-
заност. Добрите външни възможности, 
които периодът ви предоставя, ще бъдат 
съвършено оползотворени само при на-
личието на изразителна активност.

РИБИ
Периодът е подхо-
дящ за забавления 
и партньорства, а 
ако можете да ги 
съчетаете, ще спе-
челите най-много. 
Вероятно е да на-
мерите нови парт-

ньори и ще поставите начало на нови 
отношения, които ще се окажат доста 
стабилни и устойчиви. Ако водите съ-
дебни спорове, сега шансовете ви те да 
бъдат разрешени във ваша полза са по-
вече от добри. Подходящо е да старти-
рате нови бизнес инициативи, но само 
ако действате с партньори. Насочете 
активността си към финансисти и хора, 
занимаващи се с мода и естетика.
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И
сторията започва през 2015 
г. в зоопарка на Влади-
восток. Един от обитателите 
му, сибирският тигър Амур, 
получил за обяд хубавичък 

козел. Козелът обаче, който не е ясно 
дали по онова време се е казвал Тимур, 
явно не смятал да се подчини така лес-
но на съдбата си. Горд и безстрашен, той 
се изправил срещу могъщия хищник и... 
победил. Вместо да изхруска Тимур, ти-
гърът му предложил убежище в своя-
та клетка, а малко по-късно - и приятел-
ството си.

Така двамата станали неразделни при-
ятели: хранили се, играели и спели заед-
но. Амур дори се опитал да научи Тимур 
да ловува.

А след като медиите надушили сен-
зационната находка и се надпреварва-
ли да разказват историята на оживялата 
“плячка”, за една нощ

Тимур и Амур 
се превърнали в звезди

в Русия и извън пределите на страната.
Постепенно обаче се появили и пър-

вите пукнатини в отношенията на нети-
пичната двойка. Директорът на зоопар-
ка разказва, че накрая Тимур постоянно 
ходел по нервите на Амур и редовно го 
тормозел. Дали с намерението да го на-
рани сериозно, или просто от раздраз-
нение, но тигърът се ядосал и само с 
един замах с лапата си сразил козела. За 

капак на всичко, ново нещастие сполетя-
ло Тимур - падане от една скала завър-
шило с множество фрактури. Животното 
страдало и кървяло силно, а Русия била 
шокирана.

След като получените при падането 
рани се инфектирали, Тимур бил качен 
на самолет за Москва, където специали-
сти се погрижили за него: направили му 
компютърна томография и чрез сложна 
операция му били отстранени парченца-
та счупени кости. 

Лечението струвало скъпо, но пък жи-
вотното заслужавало: необичайното му 
приятелство с Амур се било превърнало 

в истинска златна мина за зоопарка. До 
нападението над Тимур хиляди посети-
тели идвали специално заради двамата 
приятели, а много от тях си купували и су-
венири с техни изображения - чаши, клю-
чодържатели, компютърни аксесоари.

Разделени
Ветеринарите в Москва успели да спа-

сят живота на Тимур. Той се възстано-
вил и в крайна сметка се завърнал във 
Владивосток като герой. Там животното 
било настанено в друга клетка, дори се 
сдобил с партньорка, която управата на 
зоопарка нарекла госпожа Меркел (не 

е шега!). И двамата заживели мирно и 
щастливо, народили им се и козлета.

Амур също не останал сам. Този път в 
клетката му бил изпратен някой, който 
знаел как да се защитава - прелестната 
тигрица Усури.

Сега, след новината за смъртта на из-
вестния козел, много руснаци изразяват 
мъката си в социалните мрежи. „Смел Ти-
мур, ще останеш завинаги в сърцата ни”, 
гласи един от коментарите. От какво точ-
но е умрял козелът, не е ясно, но се пред-
полага, че е от последиците от нападени-
ето на Амур.

Урната с пепелта на Тимур ще бъде по-
гребана в зоологическата градина. Ос-
вен това там ще бъде издигната и брон-
зова статуя, която да напомня за един 
много специален руски герой.

�Невероятната история за тигъра 
и козела, която обиколи целия свят

Тимур и Амур, или 
приятелството между 
жертвата и звяра
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
nikolоva@bg-voice.com

М
ного филми никога или 
късно стигат до големия 
екран. Тези ленти се пре-
връщат в табу по различ-
ни причини, в различни 

държави. И в историята на киното в Бъл-
гария могат да се намерят такива, но в 
световен мащаб примерите са още пове-
че дори и днес.

Често причините са свързани със 
стриктни законови регулации или кон-
фликт между религиозните убеждения в 
съответната държава и съдържанието на 
филма. Понякога държавната цензура се 
задейства заради критика към политиче-
ския режим или недоволство от начина, 
по който е представена страната в про-
дукцията.

Проблем с появата си на големия ек-
ран има дори противоречивият филм на 
Стенли Кубрик „Портокал с часовников 
механизъм”, независимо че е номиниран 
за „Оскар”. Тук случаят е по-интересен, 
защото самият Кубрик не е искал филмът 
му да се прожектира във Великобрита-
ния, където забраната важи от 1973 г. до 
смъртта му през 1999 г.

Вижте 9 филма, оказали се забранени 
в даден период в различни държави, съ-
брани от webcafe.

На западния фронт 
нищо ново (1930)

Забраната за филма в Германия е по ис-
кане на самия Адолф Хитлер, който не ха-
ресал антивоенната идея на филма. При 
първите прожекции на филма члено-
ве на нацистката партия са попречили 
на представянето на лентата, пускайки 
мишки в киносалона и нападайки евреи 
в публиката. В началото на 30-те години 
филмът е забранен още в Австралия, Ав-
стрия, Италия и Франция.

Американски 
снайперист (2015)

Ако за мнозина филмът на Клин Исту-
уд с Брадли Купър е обиден, то за Иран 
военната драма си е направо забранена. 
Според страната филмът е обиден за це-
лия ирански народ. В него се разказва за 
най-смъртоносния американски снайпе-
рист. Според иранския върховен лидер 
аятолах Али Хаменей филмът насърчава 
насилието към мюсюлмани от страна на 
християни и немюсюлмани.

Апокалипсис сега (1979)
Антивоенната идея във филма на 

Франсис Форд Копола е причината той 
да бъде забранен в Южна Корея по вре-
ме на режима на Парк Чон Хи през 1979 г.

Арго е друга лента с нерадостна съдба 
в някои масти на света. Драмата на Бен 
Афлек от 2012 г. печели „Оскар” за най-
добър филм. Тя обаче си спечелва и не-
гативното отношение на Иран, където е 
забранена заради негативния образ, кой-
то изгражда на държавата. Филмът се ос-
новава на реални събития и разказва за 
спасяването на шестима служители на 
американското посолство в Техеран по 

време на ислямската революция в Иран 
през 1979 г.

Красавицата и Звяра (2017)
Неочаквано, римейкът на приказната 

история на Disney от 1991 г. също попада 
в списъка на забранените заглавия. При-
чина за това са референциите към сексу-
алната ориентация на героя Лефу, изи-
гран от Джош Гад. Това води до забрана 
на филма в Кувейт. В Русия стига до екра-

ните, но с условието, че е предвиден за 
лица на възраст над 16 години, а в Ма-
лайзия се излъчва, но с изрязани сцени.

Бен Хур (1959)
Тук тежката си дума казва Китай по 

време на режима на Мао Дзъдун, спо-
ред когото лентата съдържа „пропаганда 
на суеверни вярвания, най-вече христи-
янството”. Забраната си остава и страна-
та така и не позволява прожектирането 
на филма, носител на „Оскар”, в предели-
те си.

Борат е друг филм, който среща не 
една и две забрани. За мнозина филмът 
на Саша Барън Коен е забавен, но араб-
ските държави не са сред феновете му. 
Комедията е определена като „твърде 
обидна” и забранена в арабския свят (из-
ключение е Ливан).

Портокал с часовников 
механизъм (1971)

През 1971 г. режисьорът Стенли Ку-
брик се сблъсква с доста ожесточена 
критика към филма си и макар че лен-
тата не е официално забранявана във 
Великобритания, бива изтеглена от ки-
носалоните по молба на самия Кубрик, 
след като семейството му започва да по-
лучава смъртни заплахи. Филмът не дос-
тига до екраните в Ирландия, Сингапур, 
Южна Африка, Южна Корея. Причини за 
това - насилие и групово изнасилване. 
Във Великобритания започва да се про-
жектира едва след смъртта на Кубрик 
през 1999 г.

Кристофър Робин (2018)
Още едно заглавие на Disney се оказва 

проблем. Китай отказва да разпростра-
нява лентата, тъй като образът на Мечо 
Пух се е превърнал в символ на съпро-
тивата срещу управляващата Комунис-
тическа партия и нейния лидер Си Дзин-
пин.

Забранените филми – 
известни, но табу
�Те не получават достъп до големия екран в една 

или друга държава, по една или друга причина

„Кристофър Робин“

„Американски снайперист“

„Красавицатa и звяра“
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Т
я няма дом, не работи и няма 
никакви професионални пла-
нове. Но е обиколила 13 стра-
ни на три континента, за да... 
гледа футболни мачове. Била е 

по трибуните на цели 60 досега.
Това накратко е историята на Джесика 

Малоун, която за половин година се от-
дава на страстта си към футбола. От ап-
рил тя пътува по света, за да гледа мачо-
ве, разказва ВВС.

Решението на Малоун идва неочаква-
но, когато тя напуска работата си пора-
ди лични причини след десет години в 
консултантска компания.

„Замислих се за първото нещо, което 
исках да направя, и това беше да видя 
как играе Лионел Меси. В главата ми 
беше да посетя

конкретни стадиони 
и отбори

като си казах, че ако не ги видя в дейст-
вие по време на живота си, то кога бих 
го направила”, разказва Малоун, която 
е кръстила кучето си на Зинедин Зидан.

С наличието на много свободно време 
за планиране, 33-годишната американ-
ка посещава 44 стадиона. Пътешестви-
ето й включва Испания, Франция, Ита-
лия, Унгария, Холандия и стадиони като 
„Камп ноу” и „Сан сиро”.

Впоследствие гледа мачове на всички 
големи отбори в Англия.

Приключението на Малоун завърш-
ва в Южна Америка, като тя разказва, че 
там са най-запалените фенове. Послед-
ният мач, на който е присъствала, е ре-
ваншът между „Ривър плейт” и „Бока ху-
ниорс”.

„Това е мач, на който никога не съм 
предполагала, че ще отида. Лудост е как 

се сработих с времето толкова добре. От 
октомври започнах отново да търся ра-
бота, така че е време да се върна. Усетих, 
че съм направила това, което е необхо-
димо”, допълва Малоун.

�Младата жена напусна работа и бе по трибуните на 60 мача на 3 континента

Да работиш футболен фен. 
Джесика Малоун го направи

Снимки: Инстаграм
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Мария Оряшкова спечели своята 
пета световна титла по самбо в 
категория до 80 кг.

На шампионата на планетата в Южна 
Корея тя се наложи с 2:1 точки във фина-
ла над японката Риу Такахаши.

31-годишната българка има и девет 
европейски титли в своята кариера.

Това е и една от най-успешните годи-

ни за Оряшкова. През лятото тя спечели 
златния медал и на Европейските игри в 
Минск.

Медалът на Оряшкова пък е трети за 
страната ни на световното първенство 
по самбо до момента. Преди нея брон-
зови отличия извоюваха Анна-Мария 
Манушева в категория до 60 кг и Ваня 
Иванова в категория до 64 кг.

Българският кикбоксьор Даниел 
Илиев отново е световен шам-
пион. Той защити световната 

си титла в професионалния кикбокс, 
след като на галавечерта Kickboxing 
Grand Prix 24 в Лондон нокаутира по-
ляка Гжегож Марко за по-малко от ми-
нута. 

Битката за шампионския пояс в ка-
тегория до 82,5 кг трябваше да проте-
че в пет рунда, но приключи много по-
рано. Илиев започна с безмилостни 
атаки, като и този път най-добро оръ-
жие в арсенала му беше неговата дяс-
на ръка, пише boec.bg.

След няколко силни десни кроше-
та Марко се стовари на земята. Той се 
възстанови преди края на отброява-
нето на рефера и се изправи. Илиев 
„надуши“ кръвта и тръгна още по-уве-
рено в атака. При второто по-силно 
дясно кроше полякът отново се сгро-
моляса. Боецът показа сърце и иска-
ше да продължи битката, но главният 
рефер сложи край на двубоя.

„Благодаря на всички за подкрепата. 
Да живее България!“, написа в профи-
ла си във Фейсбук Даниел Илиев, кой-
то имаше подкрепата на сериозна бъл-
гарска агитка в английската столица.

�Българинът победи американеца по точки и чака мач за световната титла

Кубрат взима четвърт милион за 
победата над Букър в Калифорния

П
ремията за победата на Ку-
брат Пулев над америка-
неца Райдъл Букър е над 8 
пъти по-голяма от тази на 
съперника му. Това разкри 

Дан Рафаел от спортния тв канал ESPN, 
който излъчи мача между двамата в теж-
ка категория. За Кобрата сумата е чет-
върт милион - 250 000 долара, за Букър 
- $30 000, съобщи бонусите журналистът 
в Туитър.

Повече от Кубрат е заработил само 
световният шампион в лека категория 
на WBO Джамел Херинг - бившият мор-
ски пехотинец взе 300 000 долара за за-
щитата срещу претендента Ламонт Джо-
унс Джуниър.

Пред NOVA Кубрат Пулев разкри, че 
при евентуален негов мач за световната 
титла ще вземе милиони.

„Аз съм ви доказал, че за мен парите 
не са от значение. Те не са най-важното 
нещо, не се бия заради парите - не смя-
там, че парите са толкова трудно нещо 
за постигане, че да си дам живота за 
едни пари. Давам го за мечтата на баща 
ми. Сега вече тя е и моя мечта, както и на 
цяла България.

Милиони са, но не знам колко мили-
она точно. Става въпрос за сериозни 
пари, но за мен е по-важно да направя

нещо непостигано досега 
от българин

Това ще бъде голяма реклама за дър-
жавата, а и гордост за самия народ. Ма-
лък народ сме и би било голяма гор-

дост“, каза Кубрат Пулев.
Кобрата обясни, че Райдъл Букър не 

спрял да го провокира по време на боя 
на ринга във Фресно. „Беше много ко-
мично, защото през цялото време ми 
говореше как Дионтей Уайлдър удрял 
по-силно от мен. Дори употреби непри-
лична дума и каза, че не мога да ударя 
толкова силно. Нещата станаха малко 

на инат. Аз го удрях и му казвах: „А така 
харесва ли ти?“ След 6-ия рунд му ста-
на изключително тежко заради ударите 
и темпото, което наложих“, разказа Пу-
лев, който изрази уважението си към 
Букър. „Респект към него - много добре 
знам как удрям с тези малки ръкавици. 
Той понесе наистина тежки удари, евала 
за което. Не падна, макар че на няколко 

пъти се разклати“, разказа Кобрата.
По думите му Букър е много опитен 

и издръжлив на бой, тъй като тренира 
с най-големите имена в тежката катего-
рия. „Това го прави много конкурентен, 
свикнал е на удари. Има добра защита, 
която аз пробих многократно, но въпре-
ки всичко устоя“, отбеляза българският 
боксьор.

Българка с пета световна 
титла в самбото

Българин 
стана №1 
в кикбокса с
нокаут за минута



ТЪРСЯ ШОФЬОР CDL, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Търся шофьор 

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

Тел. 847-224-5462 8474205350 №16770

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60089, Предлагаме 

работа за Owner Operators. 12% Dispatch 

Fee Можете сами да буквате товарите си, 

като говорите директно с брокерите. За 

повече инфо: 847-666-55919 Ext. 4 №16844

OWNER OPERATORS, 

Цена US$  0.00, Зипкод , Предлагаме ра-

бота за Owner Operators. 12% Dispatch Fee 

Можете сами да буквате товарите си, като 

говорите директно с брокерите. За повече 

инфо: 847-666-5919 Ext. 4 №16845

LOCAL CDL DRIVER, 

Цена US$  , Зипкод 60176, Predlagam 

rabota za CDL driver. Ot Elk Grove Village do 

Rockford. Vsqka vecher v kashti. Za poveche 

informaciq : 312-210-2049. №16848

Chicago + suburbs

OWNERS !!!, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Предлагаме 

НАЙ-ДОБРИЯ ДИСПЕЧ! 24/7 Диспеч *Ре-

гионална работа *Предимно леки товари 

*Чек всеки петък*Fuel Discounts – до $0.70 

/галон!!!тел. (847) 483-8787 №17038

EUROCLEAN NAEMA, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 

cleaning търси жена за почистванен на 

къщи и офиси в района на Palatine. Кола, 

книжка и опит са задължителни. За повече 

инфо, търсете Петя на (773)600-0019. Бла-

годарим ви! №17039

CDL HAZMAT DRIVER, 

Цена US$ 0,60, Зипкод 60056, CDL 

HAZMAT TRUCK DRIVER-0,60$ ( Пълни - 

празни),0,65$(Минимум 3 седмици ON THE 

ROAD)3000-4000 мили на седмици, корект-

но отношение и заплащане ,773-946-3517 ( 

шофьори с големи претенции, моля да не 

ми звънят) №17050

CDL DRIVER NEEDED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Търсим шо-

фьор за къси мили /midwest region,dry van. 

Заплащане 0,65 цента на миля или $300 на 

ден. За повече информация 773-732-5718 

№17063

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, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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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

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Looking 
for a full time position for someone 
to do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17055

ACCOUNTING FULL TIME, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, 
Transportation Company looking for 
a full time position for someone to 
do billing/accounting and general 
administrative work. Competitive pay. 
Immediate opening. Please call now at 
(773)6563865 №17060

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

773-817-7911

ОПЕРАТОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60069, Tърсим 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

CDL HAZMAT DRIVER, 

Цена US$ 0,60, Зипкод 60056, Cdl hazmat 

truck drivers -0,60$(empty-loaded)0,65$-

minimum 3 weeks on the road 7739463517 

№17052

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 ра-

ботно време или почасово. Добро запла-

щане. 7736257087 №17019

ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 

Цена US$ , Зипкод 0,60, Търси се отговорен 

шофьор на камион 2016 I-Shift Volvo, голя-

мата кабина с APU. Около 3000-3500 мили 

седмично, $0.60/миля. Отлична работна 

среда с човешко отношение. 7737421234 

№17027

МЕХАНИЦИ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60106, Сервиз търси 

да назначи механици с опит добро запла-

щане за контакти ГАБИ 312-735-2532 АН-

ГЕЛ 773-968-8245 №17004

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 Английски 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

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

OWNER OPERATORS CDL, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60007, V & V Freight 

Inc набира owner operators за P/D OTR: -Го-

ривни карти -Safety бонуси -10% Dispatch 

-Pre Pass/IPass Телефон за контакт: 847-214-

6268 (Владимир) №16866

REGIONAL DRIVER NEED, 

Цена US$ , Зипкод 60010, Looking for CDL-A 

driver for Regional/Local work. Home every 

weekend For more info call 773-580-4032 

7735804032 №16800

ТЪРСЯТ СЕ ЧИСТАЧИ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Предлагам 

работа за почистване на магазини през но-

щта. Опита не е задължителен. Трябва да 

разполагате с личен транспорт. Телефон за 

връзка 630-364-8586 6303648586 №16822

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 

Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим ра-

ботници почасово - здрави българи. Шо-

фьорска книжка е в голям плюс. Нередо-

вен график през седмицата и често работа 

в съботите. Текст на 312-919-8618 №16826

СЕРИОЗНИ ШОФЬОРИ 

Цена US$  1,800.00, Зипкод 60172, Малка 

транспортна фирма набира сериозни шо-

фьори за работа OTR Delivery, Hook and 

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

заплащане за добри шофьори: 55-65 цента 

на миля. Възможност за процент и на ден 

плащане. Тел.: 8665288855 №16859

DISPATCHER, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Транспортна ком-

пания търси DISPATCHER . Говорене на бъл-

гарски & English е задължително. Изисква 

се общ опит за работа с компютър. Други 

езици са от голям плюс. Моля обадете се 

на 847 668 0373 №16785

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 задължения-

та. Инвойси, Сетълменти, Сетъпи, IFTA, IRP 

2246593189 №17034

CDL DRIVERS WANTED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60108, Flexible 

electronic logs,very good miles.Flat pay if 

you do under 3000 miles per week.Dry-van 

only,no reefers. Manual and automatic trucks 

available. Call Integral Express now for a great 

driving position opportunity: 224-659-9782 

№17043

DISPATCHER, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Търся диспе-

чер 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 рекорд 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 

професионалисти! 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

РАБОТА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам деца в 

моят дом в River Grove.Предлагам домаш-

на вкусна храна,занимания и следобеден 

сън!Информация на телефон 7739712024 

№17044

FREIGHT DISPATCH, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспечер с 

опит търси работа. Намирам се в Бълга-

рия.: +359-876-511-784 Viber 359876511784 

№17066

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, Диспечер с 

опит търси работа. Намирам се в Бълга-

рия.: +359-876-511-784 Viber №16967

ТЪРСЯ РАБОТА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60106, Търся 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, Търся работа 

като детегледачка-във вашия или моя дом.

Имам дългогодишен опит.Предлагам до-

бри 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

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs

POD NAEM , 

Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Давам стая 

под наем за жена в Arlington HEIGHTS без-

платно ползване на пералня, сушилня и 

интернет. 400$ ph#224-717-9656 №17036

STAIA POD NAEM, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Стая в 

Townohouse със самостоятелна баня в 

Schaumburg, на 10 мин от Woodfi eld mall. 

Отоплението на гас, паркинг, интернет и 

гас са вкл. Плаща се отделно само електри-

чество. Ползване на пералня и сушилня. 

7737660235 №17042

ПОД НАЕМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Давам под 

наем стаи в Des Plaines, IL 7739344547 

№17048

3 СПАЛНИ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60612, 3 спални, 2 

бани, апартамент на първи етаж и пар-

тер. Близо до центъра на Чикаго и Ме-

дикъл Дистрикт. Всички удобства, голям 

двор. Чудесен за семейство с малки деца. 

7738073809 №17051

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 

Цена US$ 635, Зипкод 60656, Огромен 3 

bedroom апартамент с огромна тераса. 

Хубава локация до магистрала I90 близко 

до летището и Българския център родина. 

Grocery магазини на една крачка - Produse 

would, Jewel osco и Serdica. В близост до Il 

Cortile и Mirage.Отопление и Вода безплат-

ни. 8500 w Rascher ave. Chicago Il 60656. 

2244155831 №17061

ПОД НАЕМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под 

наем самостоятелен тавански етаж от 

къща във Франклин Парк. Включва спал-

ня, кухня с трапезария, баня с тоалетна и 

просторна тераса. 7733223640 №17064

АПАРТАМЕНТ, 

Цена US$ 1,170.00, Зипкод 60007, Дава 

се под наем апартамент, от 1 декември, с 

две спални в Елк Гроув Вилидж .Газ и вода 

включени във наема. 2247256292 №17072

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 учили-

ща. 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,со

бствена 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, Давам 

под наем 2bd,1.1 townhouse v Scahumburg 

след основен ремонт със fi nished 

basement, 1 car garage,5 мин от Woodfi eld 

mall, $1985, Meto 7732160654 №17008

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 Джефърсън 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. Ремонтирани кухня и 

двете бани. В отлично състояние. За пове-

яче информация се обадете на посочения 

телефон. Свободен веднага 2247666445 

№16960

ROOM 4 RENT 3BD ELK , 

Цена US$  550.00, Зипкод 60007, rooms for 

rent in 3bedroom townhome. 6303605577 

№16966

ADMINISTRATIVE WORK, 
Цена US$ 17.00, Зипкод 60172, 
Transportation company out of 
Roselle, IL is looking for a full time 
accounting person to work in the 
billing department. Hours are 
from 8am-5pm Monday to Friday. 
7736563865 №17053

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$. Локално или регионално 
(до 250 мили). Drop & Hook. 12 ме-
сеца опит. За повече информация - 
8023738099, Мартин. №17013
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SEEKING DISPATCHER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60191, 
Plana Transportation Inc, looking 
for experienced dispatcher 
2245202269 №16970



ПОД НАЕМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, обзаведена 

стая под наем в къща Des Plaines за контакт 

847 609-3535 №16927

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  750.00, Зипкод 60016, Едностаен 

апартамент под наем в Des Plaines. Тел. 847 

274 5329. №16932

FOR RENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60005, Private, 

furnished bedroom and bath for Rent 

in Arlington Heights IL. Truck driver or 

somebody on weekend preferred. Gym, pool 

and utilities are included. Call 773-672-9954. 

№16936

DES PLAINES, 

Цена US$  , Зипкод 60018, 2 bedroom, 1.5 

bathroom v Des Plaines. Blizo do Shop and 

Save, Metra, Mehanata, Balkanica i bulgarsko 

uchilishte. Goliam apartament s terasa s 

krasiva gledka. Nov moket v spalnite, parket 

v hola i nova boia. 773-814-8485 №16853

ROOM FOR RENT, 

Цена US$  395.00, Зипкод 60659, ROOM FOR 

RENT IN CHICAGO ZIP 60659 ALL INCLUDED 

$395 p/m CALL 7738170102 or 7738148338 

franwalk@gmail.com NON SMOKING 

WOMAN ONLY 7738148338 №16817

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  400.00, Зипкод 60004, Davam staia 

pod naem za( Gena ) v Arlington Heights,,IL 

bezplatno polzvane peralnia, sushilnia i 

internet. 400$ ph#224-717-9656 №16819

ДАВАМ СТАИ ПОД НАЕМ , 

Цена US$  , Зипкод 60025, Давам стаи под 

наем в Гленвю 8476300290 8476300290 

№16799

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

SAFETY WORKSHOP, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Seminar 

November 21: Reduce violations and 

improve your trucking company\\\\\\\’s 

safety score www.smarttrucking.us 331-551-

8787 №17037

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви за-

мествам в почивния ден.Имам опит.Нами-

рам се в Mount Prospect.Телефон за връзка 

224-425-6746 №17040

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Боядисване и 

леки ремонти.компания с иншуранс за ва-

шето спокойствие. 8473122155 №17049

I BUY JUNK CARS, 

Цена US$ 500, Зипкод 60018, Изкупувам 

стари коли. Тел.: 3128239386 №17062

KIDS CARE, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Гри-

жа за деца в близост до Meacham Rd/

NergeRd,Елк Гроув Вилидж.Домашно при-

готвена храна,включващи 2 закуски и 

обяд.18 години опит.За повече информа-

ция:773-931-8516 7739318516 №17029

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Гледам 

деца,почасово и целодневно.Намирам 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 целодневно. Живея 

в близост до Harper College. Имам кола 

и книжка и мога да карам детето ви на 

училище. Справки на тел.: 847-987-9524 

8479879524 №16989

РЕМОНТИ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60008, Ремонт на 

всички видиве Перални, Сушилни, Съдо-

миални, Хладилници, Фризери, Микро-

вълнови и Готварски печки. 847-962-0242 

Свилен №16935

DISPATCHER TRAINING, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Express 

Dispatcher Training for trucking companies 

Register by ph: 331-551-8787, by email 

at van53co@gmail.com, online at www.

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

www.facebook.com/DispechTreningCenter/ 

3315518787 №16943

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$  , Зипкод , Боядисване и други 

ремонти. Професионално. Дълъг опит в 

USA. Достъпни цени. Тел.: 847-912-4242 

№16950

IFTA CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, IFTA 

Calculation Class for Trucking Companies 

Register by ph: 331-551-8787, by email 

van53co@gmail.com, online www.

smarttrucking.us, or on Facebook https://

www.facebook.com/DispechTreningCenter/ 

3315518787 №16944

CAR HAULER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Car 

Hauler Dispatch Class for Trucking 

Companies Register by ph: 331-551-8787, 

by email van53co@gmail.com, online www.

smarttrucking.us, or on Facebook https://

www.facebook.com/DispechTreningCenter/ 

3315518787 №16945

SAFETY MANAGER CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Safety 

Manager Class for Trucking Companies 

Register by ph: 331-551-8787, by email 

van53co@gmail.com, online www.

smarttrucking.us, or on Facebook https://

www.facebook.com/DispechTreningCenter/ 

3315518787 №16946

REASONABLE SUSPICION, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Reasonable 

Suspicion Supervisor Training on Drugs and 

Alcohol for Trucking Companies Register 

by ph: 331-551-8787, by email van53co@

gmail.com, online www.smarttrucking.

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

com/DispechTreningCenter/ 3315518787 

№16947

LOGBOOKS AUDIT CLASS, 

Цена US$  123.00, Зипкод 60515, Hours of 

Service/Logbooks Audit Class for Trucking 

Companies Register by ph: 331-551-8787, 

by email van53co@gmail.com, online www.

smarttrucking.us, or on Facebook https://

www.facebook.com/DispechTreningCenter/ 

3315518787 №16948

ДЕТСКА ГРАДИНА, 

Цена US$  , Зипкод 60069, Нова българска 

детска градина „Червената шапчица” отво-

ри врати в Buff alo Grove. Професионални 

учителки, поддготовка за 1-ви клас, орга-

нична храна. За записване тел.: 847-877-

3306 - Елена №16949

BALLROOM DANCE , 

Цена US$  , Зипкод 60193, Запишете се на 

спортни танци при талантливите иван 

и Мария. За деца над 7 години. Спор-

та е дисциплина, здраве и красота. Тел.: 

7088900577  №16838

IMIGRATZIONI USLUGI, 

Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 

imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 

Stancho tel 708 415 0590 №16789

КАНАЛИЗАЦИЯ, 

Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Професио-

нално почистване на канализация, кухнен-

ски мивки, бани. Водопроводни 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, достъпни цени. 

3129198618 №16827

FOKUSNIK ZA DETZA, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik za 

rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 4150590 

№16788

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ , Зипкод 60056, Гледам деца в 

моя или вашият дом. Имам дългогодишен 

опит в отглеждането им. Живея в Mount 

Prospect IL телефон за контакт 872 484 3052 

№16772

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Целодневна 

грижа за деца в Elk Grove Village.Предла-

гам три хранения с домашно приготвена 

храна,сън ,учебни занимания и забавле-

ния !За повече информация звъннете на 

2244253371 2247899297 №16375

COAST TO COAST

ТРЪК БУК, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Няма по 
евтино софтуерно решение за 
транспортни фирми. Безплат-
но за оунер-оператори. Намери 
своя диспечер във FleetSys.com 
днес. Ако си диспечер на свобод-
на практика, регистрирай се и ти. 
2246593189 №16976

АКАУНТИНГ / ТРАНСОРТ, 

Цена US$ , Зипкод 60169, Дистанционен 

офис за вашата транспортна фирма. Запла-

ти на драйвъри и оунер-оператори, сетъп 

с брокери, инвойсиране на клиентите. 

Нагледна работа със специализиран соф-

туер. IFTA IRP maintenance records. Всичко 

необходимо за успех. 7278355206 №16796

SOMEWHERE ELSE

PROPERTY MANAGMENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 1000, Ние пред-

лагаме пълния набор мениджмънт 

услуги и управление на Вашия имот.

Тел.:+359897463810 893669881 №16985

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся жена за 

гледане на момиченце на 18 месеца в Mt 

Prospect. За повече информация обадете 

се на 248-946-9185. №17035

ПАРКИНГ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60634, Търся пар-

кинг място за кола от 25 ноември до 1 

март.Срещу заплащане.Чикаго или събър-

бите 8186209766 №16992

COAST TO COAST

ТЪРСИ ЖЕНА ЗА БРАК, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Финансово оси-

гурен търси жена с американско граждан-

ство. 7738959620 №16806

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

08 VOLVO VNL, 

Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Продавам 

2008 Volvo VNL, D12 двигател, много до-

бро състояние. Чисто нови, съединител, 

спирачки, водна помпа. Камиона е в дви-

жение, 1 250 000мл. Цена 12500$, цената 

може да се коментира. 7737338399 №17047

1999 TOYOTA SOLARA, 

Цена US$ 1,300.00, Зипкод 60004, 1999 

Toyota Camry Solara, 168k/ml, черен цвят, 

бежов кожен салон, добро техническо със-

тояние. Цена 1300$, 773 733 8399- цената 

може да се коментира 7737338399 №17071

2008 VOLVO VNL D12, 

Цена US$ 13,500.00, Зипкод 60004, 2008 

Volvo VNL D12, 13 speed, нов съедини-

тел, нови спирачки и дръмове, нова 

водна помпа. Много добро състояние 

1235000ml..13500$, все още се кара 773 

733 8399 №17000

HONDA CIVIC, 

Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60706, Прода-

вам HONDA CIVIC 2002год 1500$.тел:630 

880 4147 или 630 624 2969 №17005

HONDA CIVIC, 

Цена US$  1,700.00, Зипкод 60176, Про-

давам HONDA CIVIC 2002г.Цена 1700$.

тел.630-880-4147 след 17 часа. 6308804147 

№16983

2006 VOLVO VNL670 , 

Цена US$  12,500.00, Зипкод 60106, Про-

давам Volvo VNL 670 2006г. Отлично със-

тояние! Готов за работа! 1,459,000 мили.

Цена по договаряне. Георги 773-344-8553 

№16847

ПРОДАВАМ CENTURY, 

Цена US$  , Зипкод 60016, Продавам 

Fredliner Century, 99 г. enginе Detroit, отлич-

но състояние 773 954 2381 №16820

AUDI 6 ОТЛИЧНО, 

Цена US$ $2,250, Зипкод 60093, Продавам 

Audi 6 в отлично състояние 2003г. Подме-

нени нови гуми, накладки и акумулатор на 

165000 мили, цена $2250. tel; 773 666 3565 

№16787

VOLVO 670 MONEYMAKER

Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, Прода-

вам VOLVO 670 2007г. Отлично състояние, 

готов за работа, нови батерии, гуми – 70%, 

имам документи от подръжката DYNO TEST 

може да се направи, мили – 1,320,000 Цена 

- по договаряне Светлин (708)261-9099 

№16629

АТЛАНТА

ПРОДАВАМ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 30004, Прода-

вам МС№ на 10 години.Отличен рей-

тинг.Със или без оборудване. Заповече 

информация,моля пишете на имейл. 

8554282684 №17045

ПРОДАВА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 30004, Продава се 

Волво 2015 VNL780/Ishift 480К мили в от-

лично състояние и две ремаркета Utility 

2016 dry vans.За повече информация,на 

имейл. 8554282684 №17046

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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УКРАСА ЗА ПАРТИТА, 
Цена US$  0, Зипкод 60016, Разно-
образна и атрактивна украса за 
партита, включваща обличане и 
декорация на столове и маси,арки 
и фигури с балони, фон с воали 
и хартиени цветя, украса за сла-
дък бар и мн.др. Услугите ни са 
съобразени с вашите идеи и бю-
джет, за да направят празника ви 
още по-незабравим.facebook@
orpheuseventsdecor 2244339749 
№16941
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К
ъща за 2,4 милиона дола-
ра е домът на холивудската 
звезда Леонардо си Каприо. 
Всъщност бившият дом, за-
щото наскоро актьорът реши 

да пусне имението си в Лос Анжелис за 
продажба. Но няма нужда да се притес-
няваме дали е добре финансово и къде 
ще живее, защото любимецът на мили-
они жени по света разполага с имоти и в 

Палм Спрингс, Холивуд Хилс и Ню Йорк.
Лео купи имението в Ел Ей, с което 

реши да се раздели, през 2014 година 
за 2.05 милиона долара. То се простира 
върху 3407 акра, разполага със скром-
ните за холивудско величие като него 
четири спални и три бани.

Но имайки предвид, че не е семеен, 
явно са му напълно достатъчни. Иначе 
лукс не липсва. Убедете се сами.

Къща за $2,4 млн. - имението 
на Лео ди Каприо в LA

�Един от домовете на холивудската 
звезда се простира върху 3407 акра
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Бижутерска компания от Хонконг представи 
на изложение в Шанхай златна тоалетна с 40 
815 диаманта, инкрустирани в седалката.

Тоалетната е изработена почти изцяло от злато. 
Седалката е от бронирано стъкло, а теглото на ди-
амантите в нея е общо 334,68 карата.

Бижутерската компания „Коронет” очаква днес 
посещение на специалисти на Гинес, които да се 
произнесат дали може да бъде учредена нова ка-
тегория за рекорд - за най-много диаманти, ин-
крустирани в тоалетна.

Това би било 10-ият рекорд за „Коронет”. Един 
от тях е за най-много диаманти в часовник.

Някои заподозрени са заловени, защото са 
се върнали на местопрестъплението, дока-
то други изобщо не го напускат. Това уста-

новила швейцарската полиция след кражбата на 
31 скъпи бутилки вино и шампанско.

Полицаи били повикани в сграда в Менцинген, 
близо до Цюрих, за да разследват влизане с взлом 
в изба. Те открили заподозрян, който не само е 
отмъкнал алкохоп на стойност 2000 швейцарски 
франка, включително няколко бутилки френско 
вино „Шато Мутон Ротшилд” и шампанско „Дом 
Периньон”, но е изпил съдържанието на бутилки-
те за няколко дни. Пияният заподозрян спал ня-
колко нощи в гараж в сградата.

Той е получил отравяне. „Тридесет и осем го-
дишният мъж бе задържан, но ще бъде настанен 
в болница”, поясниха от полицията.

Бижутери създадоха 
златна тоалетна с диаманти

Крадец на скъпо вино се 
напи и забрави да избяга

А
ктрисата Нина Добрев е била 
приета в спешното отделение на 
болница в анафилактичен шок.

Добрев получила силна алер-
гична реакция и приятелката й, певицата 
Джулиан Хъф, която била с нея, се прите-
кла на помощ, като я закарала в лечебно-
то заведение.

Хъф е един от съдиите в реалити-
то America’s Got Talent. Тя качи снимки в 
Instagram от вечерта, прекарана в болни-
цата.

Нина Добрев се вижда с кислородна 
маска и слънчеви очила в болнично лег-
ло.

Актрисата с български произход споде-
ля, че преживяването било ново за нея. 
„За мен е почти рутинна процедура. Случ-
вало ми се е няколко пъти, защото имам 
много алергии”, казва Нина Добрев.

Добрев благодари на приятелката си 
Джулиан Хъф и на лекарите в болницата, 
които нарече „удивителни”.

„Връщам се у дома и съм добре”, каза 
още Нина Добрев.

Л
ейди Гага проговори 
за това имала ли е ро-
манс с Брадли Купър. 
Ексцентричната певи-

ца даде интервю за Опра Уин-
фри, в което изтъкна, че два-
мата са просто приятели, но за 
пред медиите се правели, че 
има нещо повече между тях.

„Всъщност ние създадохме 
една любовна история. За мен, 
като певица и като актриса, 
разбира се, че искахме да на-
караме хората да повярват, 
че сме влюбени“, разказа из-
пълнителката, която се дър-
жеше доста провокативно с 
актьора по време на награди-
те „Оскар“. Тя го прегръщаше 
и целуваше по бузите, което 
стана повод за раздялата му с 
Ирина Шейк.

По думите на Гага, всички 
слухове за връзката между 
двамата идват от пресата, коя-
то тя определи като „глупава“.

Нина Добрев спешно в болница 
заради анафилактичен шок

Лейди Гага с нови разкрития 
за романса с Брадли Купър

А
ктрисата Ема Уотсън вече 
не се определя като самот-
на, а на натиска, който чув-
ства да се омъжи и да има 

деца, отговаря, че сама си е парт-
ньорка. В интервю за сп. „Вог” звез-
дата от филмите за Хари Потър при-
зна, че се е борила с безпокойство, 
защото приближавайки се към 30-
те, няма нито стабилна кариера, 
нито партньор, нито дете.

„Никога не съм вярвала на твър-

денията „щастлива съм сама” - каза 
Ема Уотсън. - Дълго време ми отне, 
но съм много щастлива. Наричам го 
сама да съм си партньорка”.

Жените открай време усещат на-
тиск да имат партньор, да родят 
дете. По-възрастните самотни де-
войки предизвикват съжаление, а 
мъжете в тяхното положение се въз-
приемат като свободни и безгриж-
ни ергени, изтъкват правозащитни-
ци.

Ема Уотсън е активистка за пра-
вата на жените и посланик на добра 
воля на ООН за жените.

Ема Уотсън: Сама 
съм си партньорка
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Е
дно от най-големите име-
на във фешън индустрия-
та, американският дизайнер 
Ралф Лорън, не обичал мо-

дата и не се увличал по модни трен-
дове.

Осемдесетгодишният моделиер 
предпочитал да твори неща, устой-
чиви на времето и които допада-
ли на вкуса му. „Мразя модата. Ни-
кога не съм се виждал като фешън 
дизайнер. По-скоро заставам зад 
стойностните неща, които са непод-
властни на времето!”.

По думите на Лорън в дългого-
дишната си кариера той винаги се е 
придържал към максимата да пра-
ви нещата красиви. Неговият бранд 

често е критикуван като старомо-
ден, но това въобще не го тревоже-
ло. „Старите неща в никакъв случай 
не са скучни - коментира дизай-

нерът. - Не мисля, че те ме правят 
скучен. Въпросът е какъв стил ще 
им вдъхнеш. Тук е цялото майстор-
ство!”

П
евецът Шон Мендес спече-
ли най-важното признание 
по време на церемония-
та по връчването на на-

градите MTV Europe. Той бе избран 
за най-добър изпълнител на 2019 г. 
Младата сензация Били Айлиш пък 
триумфира в две категории – за най-
добър нов изпълнител и най-добра 
песен (Bad Guy).

Поп певицата Тейлър Суифт пък 
бе коронясана за най-добър амери-
кански изпълнител и получи приз за 
най-добър клип (Me).

Като най-добра поп певица от це-
ремонията си тръгна Холзи, а южно-
корейската група BTS получи награ-
дата за най-голям брой фенове.

Напълно очаквано Ники Минаж 
стана най-добрият хип-хоп изпъл-
нител.

Ариана Гранде, която беше голя-
мата фаворитка с най-много номи-

нации - в цели седем категории, ос-
тана без нито една награда.

Шон Мендес триумфира 
на наградите MTV Europe

Подводно вулканично изригване на архипе-
лага Тонга е потопило остров и е създало 
друг три пъти по-голям от него. Това се каз-

ва в доклад на геолози, представен преди дни.
Новият остров е кръстен Латейки и е с широчи-

на около 100 метра и дължина от 400 метра. Той 
се намира на около 120 метра западно от остров, 
който е погълнат от водата. Новият остров е меж-
ду Као и Лате на архипелага Хаапаи, който е адми-
нистративна единица в северната част на крал-
ство Тонга.

Новият остров и потъването на другия остров 
е станало за 18 дни след подводно изригване на 
вулкан през октомври. През 2014 г. отново имаше 
подводно вулканично изригване и тогава се поя-
ви остров, който днес е населен с птици и покрит 
с растителност.

В Тонга има 107 000 жители и 170 острова, раз-
пръснати на 700 квадратни километра.

Чорапи, носени от Майкъл Джексън, ще бъ-
дат изложени на търг по-късно този месец.

Известният поп певец, който умря през 
2009 г. на 50-годишна възраст, носеше въпросни-
те чорапи с украса от кристали, когато за пръв път 
демонстрира лунната си походка по време на из-
пълнение на хита „Billy Jean” в рамките на телеви-
зионното предаване „Motown 25: Yesterday, Today, 
Forever” през 1983 г.

Сайтът за търгове Gottahaverockandroll.com 
предлага за продажба чорапите като част от ко-
лекцията на Франк Ди Лео, който бе мениджър на 
Майкъл Джексън от 1984 до 1989 г. Те са придру-
жени от писмо от Джако до неговия мениджър, в 
което певецът му благодари за подкрепата му по 
време на турнето „Victory Tour”.

Очаква се за чорапите да бъдат платени над 1 
милион долара.

Изригване на вулкан 
създаде нов остров на Тонга

Чорапи на Майкъл 
Джексън отиват на търг

И
звестната холивудска ак-
триса Шарън Стоун съди 
рапърката Шанел Уест 
Коуст за това, че е из-

ползвала без разрешение имена-
та й в парчето и видеото към него 
„Sharon Stoned”.

Хитът видя бял свят през 2018 
г. и силно разгневи холивудската 
прима. Тя обвини рапърката, че из-
ползва името и имиджа й с търгов-
ска цел, без да е получила разре-
шение по съответния ред. 

В съдебния иск, подаден от ад-
вокатите на Стоун, пише, че кино-
актрисата има богата творческа 
кариера, занимава се с благотво-
рителност и винаги е държала да 
контролира как името и имиджът 
й се използват в публичното прос-
транство.

Адвокатите на Шарън Стоун до-
пълват, че Шанел Уест Коуст е из-
гряваща рап звезда, която отчаяно 

се опитва да се наложи в бранша, 
но за жалост яхва популярността 

на други знаменитости по непозво-
лен начин.

Шарън Стоун съди 
рапърка заради песен

Дизайнерът Ралф Лорън: 
Мразя модата
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Р
ичард Гиър ще става татко на 
70-годишна възраст, само 9 
месеца след като съпругата 
му Алехандра Силва го дари 

с момиченце.
Тридесет и шест годишната госпо-

жа Гиър е родена в Испания. Звезд-
ната двойка се сдоби с първа рожба 
през февруари тази година, когато 
на бял свят се появи малкият Алек-
сандър.

И Ричард, и Алехандра имат деца 
от предишни бракове. Гиър има 
19-годишен син Хоумър Джеймс 
от бившата си съпруга Кери Лоуъл. 
Силва е майка на 6-годишния Ал-
берто от предишния й брак с Говинд 
Фридланд.

Гиър се ожени за Алехандра през 
април миналата година в рамките 
на гражданска церемония, която се 
състоя в Испания.

П
етдесет и пет годишният 
популярен холивудски ак-
тьор Киану Рийвс се поя-
ви публично на червения 

килим с 46-годишната си приятелка, 
художничката Александра Грант.

Звездната двойка беше покане-
на на благотворителния арт и кино-
фестивал в Окръжния музей на из-
куствата в Ел Ей. Киану от няколко 
месеца има връзка с Грант, но досе-
га той не афишираше отношенията 
си с нея. Двойката отказва всякакви 
коментари по въпроса. В приятел-
ския кръг на звездите тръгна слух, 
че Киану и Александра са официа-
лизирали връзката си, но тази ин-
формация засега не е потвърдена.

Холивудският любимец Рийвс до-
сега не е бил женен. През 90-те го-

дини той имаше връзка с актриса-
та Дженифър Сайм. През 1999 г. тя 
роди на актьора дъщеря, която се 

появи на бял свят мъртва. След две 
години Дженифър загина в ката-
строфа.

Н
ад десет години след като 
за първи път попадна в 
класацията Хот 100 на 
„Билборд” за сингли, певи-

цата и актриса Селена Гомес покори 
върха й.

Двадесет и седем годишната Го-
мес се позиционира на първо място 
с баладата „Lose You to Love Me”.

Шотландският певец и автор на 
песни Луис Капалди, който минала-
та седмица оглави чарта, е отстъпил 
на второ място с баладата „Someone 
You Loved”. Следва рапърът Пост 
Малоун с парчето „Circles”.

Челната петица в класацията Хот 
100 се допълва от Шон Мендес и Ка-
мила Кабело със сингъла „Senorita” 
и певицата Лизо с парчето „Truth 
Hurts”, с което прекара седем седми-
ци на върха.

Ричард Гиър пак ще става 
татко на 70 г.

Киану Рийвс се появи с новата си 
приятелка

Селена Гомес оглави „Билборд“ 
за сингли

От Бъкингамския дворец съобщиха, че от-
сега нататък в новите тоалети и аксесоари 
на кралица Елизабет Втора няма да бъдат 

влагани материали от естествена кожа.
Но това решение не означава, че Нейно Вели-

чество ще се освободи от своите досегашни при-
тежания, които са изготвени от истинска кожа. В 
прессъобщението на двореца се изтъква, че кра-
лицата ще продължи да носи съществуващите то-
алети от гардероба й.

Решението на Елизабет Втора ще допадне на за-
щитниците на животните, които често я упрекват 
за кожените модели, фигуриращи в нейната ко-
лекция от дизайнерски дрехи. Сега те са на мне-
ние, че кралицата дава ясен знак, че носенето на 
животински кожи вече не трябва да се счита за 
моден тренд.

Финландката Джулия Кумпулайнен живее 
като вампир - зъболекар й сложил стър-
чащи кучешки зъби и тя може да подушва 

кръв отдалече.
Джулия била обсебена от естетиката на кръ-

волоците още през 2010 г. Двадесет и четири го-
дишната жена от гр. Котка намерила зъболекар, 
който да й имплантира за постоянно вампирски 
заострени кучешки зъби. Процедурата й струва-
ла 500 евро. Въпреки че новата й захапка се ока-
зала болезнена и затруднявала храненето й, Джу-
лия страшно харесвала вампирския си външен 
вид. Госпожата, която е майка на момиче, обичала 
и да смуче кръв. Тя желаела да се превърне в ис-
тински вампир и положила големи усилия в тази 
насока. Започнала да развива черти на характе-
ра като от хорър филмите. Четиригодишната дъ-
щеричка на Джулия, Ели, харесвала вампирските 
зъби на майка си.

Новите тоалети на Елизабет II 
без естествена кожа

Финландка живее като 
вампир, подушва кръв отдалеч
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У
чредената наскоро награда 
„Каръл Бърнет” ще бъде връ-
чена на телевизионната воде-
ща Елън де Дженерис в рам-

ките на церемонията за отличията 
„Златен глобус” следващата година.

Асоциацията на чуждестранната 
преса в Холивуд оповести, че награ-
дата „Каръл Бърнет” - телевизионна 
версия на филмовото отличие „Се-
сил Б. Демил”, ще бъде връчена на Де 
Дженерис, която е многократен на-
сител на „Еми” и е била номинирана 
за „Златен глобус”.

С приза ежегодно се почита лич-
ност с впечатляващ принос за раз-
витието на телевизията. Тази година 
първи носител на отличието „Каръл 
Бърнет” стана самата Бърнет.

Председателят на асоциацията Ло-
ренцо Сория възхвали Де Дженирис 
като пионер, който почти 25 години 
приковава интереса на телевизион-
ните зрители с безспорния си чар и 
находчивостта си.

Р
иалити звездата Ким Карда-
шиян се оплака, че е качи-
ла 8 кг в последната годи-
на. Съпругата на Кание Уест 

пусна свои кадри от фитнеса, като 
подчерта, че се надява да влезе във 
форма навреме за 40-ия й рожден 
ден, който ще отпразнува на 21 ок-
томври догодина.

„Всеки човек има моменти, в кои-
то се отпуска. 

Сега тренирам преди вечеря, 
което по принцип не правя, но пре-
цених, че все пак трябва да се запо-
чне отнякъде”, написа Кардашиян в 
социалните мрежи.

В избора на правилните упраж-

нения й помага личният й треньор 
Мелиса Алкантара.

Освен това тя е изключила почти 

напълно захарта от менюто си. Във 
фитнеса пък залага предимно на 
силови упражнения.

Елън де Дженерис с награда 
„Златен глобус“

Ким Кардашиян качи 8 кг 
за година

Дженифър Анистън разкри, че 
е доста интровертна и често 
се затваря в дома си.

„На моменти се изоли-
рам напълно. Не ме разбирайте по-
грешно, обичам да съм си у дома. 
Там е доста комфортно. Но ако оста-
неш вкъщи прекалено дълго, губиш 
представа за реалния свят“, коменти-
ра звездата в интервю за сп. Glamour.

Междувременно колежката й Рийз 
Уидърспун, която също участва в 
броя, бе запитана как се справя с ха-
оса и вниманието под светлината на 
прожекторите.

Блондинката разкри, че това е дос-
та предизвикателно и че става „уяз-
вима“, когато иска да накара хората 
да повярват в нея.

На въпроса за важността на жени-
те в Холивуд, Анистън сподели:

„Интересно е мисленето на хората 
по тази тема. Те не смятат, че е нор-
мално жените да са силни и да имат 

някаква власт. Ние сме могъщи съ-
щества“, добави актрисата.

Дженифър Анистън: Обичам 
да се изолирам у дома

48-годишен мъж от Австралия едва не 
губи живота си заради пликче с мари-
хуана, натъпкано в носната му кухина. 

През всичките тези години австралиецът страдал 
от множество инфекции на синусите, причина за 
които не можел да разбере, пише Huffi  ngton Post.

В последно време австралиецът, който е за-
творник, започнал да се оплаква от всекидневно 
главоболие, което го отвело до медицинския ка-
бинет. След направен скенер на главата било ус-
тановено наличието на наркотиците. Тогава мъ-
жът признал, че още с влизането си в затвора е 
натъпкал дрогата в дясната си ноздра, но така и 
не могъл повече да я извади оттам.

,,Истината е, че въпросният затворник през ця-
лото това време е бил с погрешната представа, че 
е погълнал веществото, т.е. той не е знаел, че през 
тези 18 години продуктът всъщност е бил все още 
в носа му“, разясни Южени Уонг, който е бил един 
от лекарите, занимавали се с куриозния случай.

Катрин Деньов получи инсулт, заяви семей-
ството й в комюнике, разгласено от говори-
телката й Клер Бондел.

За щастие 76-годишната актриса не е получила 
парализа, но ще трябва известно време да се въз-
становява. Тя е хоспитализирана в парижка кли-
ника, оповести семейството й, без да даде повече 
подробности.

Деньов се е почувствала зле през нощта във 
вторник срещу сряда. От няколко седмици ак-
трисата се снима във филма „Приживе” на Еманю-
ел Берко. В него тя играе майка, чийто син (Беноа 
Мажимел) е болен от рак.

Катрин Деньов е един от символите на френ-
ското кино. Наричат я „Ледената кралица” заради 
деликатната красота и хладните маниери.

Мъж живял с топка 
марихуана в носа цели 18 г.

„Ледената кралица” Катрин 
Деньов получи инсулт
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ВЕСЕЛИНА ФИЛИПОВА

Г
радът на кръстоносците. На 
жълтия камък, от който са по-
строени впечатляващите кре-
постни стени, дворци, църкви, 
сгради. Град – пълен с история, 

причудлива смесица от културата на три 
континента. Хаотичен мравуняк от ту-
ристи.

Чудни пристанищни гледки. Ляво бри-
танско движение и арабска архитектура.

В Ла Валета, столицата на Малта, се 
стига откъм морето. Другата възможна 
опция е по въздух. Посрещат ни внуши-
телните крепостни стени, както и редица 
от услужливи файтонджии, които пред-
лагат да ни откарат „луксозно“, но прос-
то не си струва. Освен стълби и стръм-
ни улици, знаем, че можем да се изкачим 
отгоре на крепостната стена с асансьор. 
Въпросът е да го открием. Малко лутане 
и го нацелваме. Удоволствието ни стру-
ва едно евро, билетът важи и за слиза-

нето. Чудно. Докато преброим до десет, 
и сме горе.

Градините Барака
Оказват се очарователно място за от-

дих, разходка и съзерцание под аркади 
и с главозамайваща гледка към прекрас-
ното естествено пристанище на Малта. 
Векове то е диктувало историята на ос-
тровната държава. Когато през 1661 г. 
са построени Горните градини Барака, 
те са частни, има и площадка за упраж-
нения на рицарите на Свети Йоан. Арка-
дите първоначално са били покрити, но 
след въстанието на свещениците през 
1775 г. Великият магистър решава, че за-
говорници използват тези сенчести кът-
чета за срещи и премахва тавана. Паркът 
става обществен, след като френската 
окупация приключва през 1800 г.

Заради стратегическото си местопо-
ложение днес градините са любими за 
разходка на малтийци и гости за попи-
ване на морски гледки, панорамни фо-
тоетюди към корабостроителницата на 
Ла Валета, крайбрежието и околността. 
А ние, напълнили душата с красота, на-
сладили се на лекия бриз и наснимали 
се, тръгваме на експедиция. Поспира-
ме пред езерце с фонтан, забелязваме 
бюст на Уинстън Чърчил, любуваме се 
на трогателна бронзова група, изобра-

зяваща Гаврошковците – малки парца-
ливи деца, символ на мизерията в нача-
лото на ХХ век.

Артилерийски залпове
Обед е, време за военния поздрав от 

Долната градина Барака, която се на-
мира точно под Горната. Оглушителни-
те гърмежи отпърво ни ошашават, но 
после осъзнаваме празничната им все-
кидневна функция. Поздравяващата ба-
тарея е разположена на церемониална 
платформа и изпълнява ритуални салю-
ти. Създадена през ХVI в. от ордена на 
Свети Йоан за защита на Малта от Ос-
манската империя, днес батареята се из-

ползва основно за стрелба с церемони-
ални оръдия.

Столицата на Малта е място, тясно 
свързано с рицарите хоспиталиери от 
Ордена на Свети Йоан Кръстител, осно-
ван в Йерусалим по време на кръстонос-
ните походи. А най-голямата забележи-
телност, която не можем да пропуснем в 
този чаровен жълтокаменен Ла Валета, 
смятан за най-добре запазения средно-
вековен град в Европа, е, разбира се, ка-

тедралата „Свети Йоан Кръстител“.
Проектът за нея е изработен от Дже-

роламо Касар, наричан строителят на 
Малта, повечето от забележителните 

сгради тук са негово дело. Откриваме я 
лесно в центъра по голямата опашка за 
билети. Не можем да се начудим на ин-
тереса, фасадата е повече от скромна, 
като се изключат трите часовника на 
нея. Обикновено не показват точния час, 
за да объркат дявола и да не пристигне 
навреме за богослужение. Нас не могат 
да ни объркат – ние сме във ваканция и 
времето за нас е спряло.

Отвътре обаче ни очаква истинска из-
ненада: бароковият интериор се оказва 
скъпоценен бисер, златно съкровище, 
приютило вярата, парите, мощта и влия-
нието на рицарите хоспиталиери. Вглеж-
даме се очаровани в златния олтар, доу-
красяван след всеки кръстоносен поход. 
Стъпваме внимателно по невероятния 
под – 375 мраморни плочи с гербове, 
под които са погребани едни от най-
знатните рицари на Ордена. Спираме 
пред „Обезглавяването на свети Йоан“, 
шедьовъра на Караваджо, единствената 
негова подписана творба, в залата, пос-
ветена на гениалния художник, свързал 
съдбата, творчеството, възхода и паде-
нието си с Малта.

Запъхтяно се изкачваме по стръмно 
стълбище на втория етаж, за да обхва-
нем с поглед отвисоко този забележите-
лен храм, свидетелство на богатството и 
мощта на Малтийския орден на хоспита-
лиерите. Накрая си тръгваме, усмихнати 
и щастливи. Доволни, че се докоснахме 
до богатата история на славните рицар-
ски времена.

Свободен от нашественици, 
превзет от туристи

Навън усещаме градския ритъм на жи-
вот, странно съчетание на средиземно-
морски култури. Пред постройки с ос-
тъклени по арабски маниер балкони 
се редят съвременни кафенета, в които 
е трудно да се намери свободно място. 
Знаем, че движението е ляво, по британ-
ски маниер, затова се оглеждаме в двете 
посоки. Магазини. Хора. Лудница. Забе-

лязваме, всъщност толкова е внушите-
лен, че няма как да го пропуснем, Пар-
ламента. Модерна сграда, съградена от 
същия жълт камък. Дело на италианския 
архитект Ренцо Пиано. Забележителна 
постройка в духа на

минимализма. Човешкият поток по 
улицата ни води към фонтан с модернис-
тични скулптури на голям площад.

Мястото е обживяно от международна 
тълпа, която аплодира брейк танцьори. 
Стигнали сме края на крепостните стени. 
Всъщност лесно е да обходиш от край до 
край стария град, стегнат в каменната им 
прегръдка. Днес върху дебелите кули, 
някогашни фортификационни съоръже-
ния, растат градини. Кафенета с разпере-
ни чадъри са се сгушили в подножията и 
в ъглите им. Вплетени история и съвре-
менност надничат от всеки камък…

�Столицата на Малта е смесица 
от културата на три континента

Ла Валета – ехо от 
рицарските времена
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С АВИОКОМПАНИЯТА, КОЯТО ЛЕТИ ДО
ПОВЕЧЕ СТРАНИ ОТ ВСЯКА ДРУГА

ЛЕТИ ПОВЕЧЕ:
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