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Американците имат един лаф - Put your 
money where your mouth is. Ако слушате 
премиера Бойко Борисов и външните ми-
нистри в трите му кабинета, България е 
част от западноевропейското семейство 
и приоритет са отношенията с ЕС, САЩ, 
НАТО. Пак ако питате тези политици, „Бъл-
гария е там, където има и един българин“. 
Парите обаче не са там, където са думите 
на премиера и екипа му. Това поне показва 
справка на Външно министерство, с която 
блогърът Боян Юруков се сдоби след мно-
гомесечна съдебна битка. Повече за нея 
може да прочетете на страници 18-19.

От данните става ясно, че в бившия Съ-
ветски съюз България има около 30-35 ди-
пломати и консулски служители - или по-
ловината от тези, изпратени в цяла Западна 
Европа и САЩ (70). А там живеят в пъти по-
вече българи, отколкото в Русия и бившите 
съветски републики. Щеше да е добре, ако 
тези служители в екс-СССР бяха разузнава-
чи под дипломатическо прикритие, но това 
не е така, потвърдиха няколко източника, 
с които разговарях. Те са си наистина чи-
новници, пратени там да обслужват руски-
те туристи, на които им трябват визи за ЕС 
и в частност България. За тази цел през ля-
тото Външно дори командирова допълни-
телни 10 души. А визите от известно време 
вече се издават и от частна агенция с бюра 
в цяла Русия, което улеснява работата на 
консулството в Москва.

За сметка на това в много европейски 
градове сънародниците ни чакат с месеци, 
за да си подновят паспортите или да полз-
ват друга консулска услуга. През юни 2017 
г. дори премиерът Борисов пое на ръчно 
управление опашката пред посолството в 
Лондон и нареди да се изпратят допълни-
телно служители там. Лондон между друго-
то има повече приходи от консулски услу-
ги, отколкото Москва, но два пъти по-малко 
пари за разходи и командировани служи-
тели, въпреки че градът често оглавява 
класациите за най-скъп в света.

Действията на Борисов обаче са по-ско-
ро епизодичен, кризисен ПР във Facebook, 
какъвто му е любим - той, бащицата, разре-
шителят на всички проблеми - от белината 
за почистване на коридорите в Министер-
ския съвет до опашката в Лондон и бежан-
ската криза с Турция. Borisov can do it all.

Точно каквото обещаваше Доналд Тръмп 
по време на кампанията си от 2016-а. Два-

мата толкова си приличат, но с тази разли-
ка, че работещите институции, медии и въ-
обще целият демократичен процес в САЩ 
пречат на Тръмп да се превърне в едно за-
вършено копие на българския премиер (по 
Путинов образец) - авторитарен владетел, 
от чието настроение да зависи всяко едно 
решение в държавата. Още за приликите 
между двамата разказва новата книга „Пре-
дупреждението“ от анонимен висш служи-
тел в администрацията, която излезе тази 
седмица (повече за нея може да прочете-
те на страници 14-15). А идната седмица 
Тръмп и Борисов ще се видят на четири очи 
в Овалния кабинет - двама държавни лиде-
ри от един и същи калъп.

Но дори и в Америка знаят това, което 
докладът с бюджета на Външно сочи - бъл-
гарските власти все още гледат с влажен 
поглед и имат сериозна зависимост от Ру-
сия. В изтеклата в Wikileaks грама на амери-
канския посланик Джон Байърли преди го-
дини се разбра, че Борисов твърде често се 
среща с представители на руското посол-
ство, но избягва да афишира това, докато в 
същото време „често парадира с близките 
си връзки със службите за сигурност на За-
пад, включително и тези в САЩ.“

Сега Борисов явно идва в САЩ, за да оп-
ресни тези си връзки, които беше делеги-
рал на низвергнатия вече Цветан Цвета-
нов. И да получи потупване по рамото от 
Тръмп. Въпросът е какво е дала България 
за тази среща - както вече знаем от укра-
инската афера - за Тръмп всичко е quid 
pro quo - едно за мен, едно за теб. Срещи в 
Овалния се дават само срещу нещо. Въпро-
сът е какво точно в нашия случай. Едва ли е 
само благодарност за покупката на изтре-
бителите F-16.

Или просто американците продължават 
да следват заключението на бившия вече 
посланик Байърли за Борисов: - „Егото му 
може да е най-силният ни лост за влияние 
върху него. Трябва да продължаваме да го 
бутаме в правилната посока, но никога не 
трябва да забравяме с кого си имаме рабо-
та”. Въпросът е, че ние явно отдавна забра-
вихме.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Парите издават - 
Русия ни е по-мила
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Е
дин указ на президента Ру-
мен Радев дели Иван Гешев от 
окончателното му избиране за 
главен прокурор.

Единственият кандидат за 
поста беше преизбран миналата седми-
ца от Висшия съдебен съвет (ВСС), след 
като Радев се възползва от правото си 
да върне избора.

Сега по конституция президентът 
трябва да подпише указа за назнача-
ването на Иван Гешев, но срок за това 
няма.

Днес държавният глава съобщи пред 
журналисти, че ще се произнесе в обо-
зрим срок.

„Ултиматуми не приемам от никого. 
Ще реша в обозрим срок. Виждате, че аз 

не съм човек, който протака и използ-
ва различни машинации. Отговорът на 
всички ваши въпроси е в конституцията. 
Четете внимателно“, обяви Радев в отго-
вор на въпрос на журналисти дали ще 
се вслуша в призива на ВСС да подпише 
указа по-бързо.

Попитан дали ще се възползва от въз-
можността да поиска тълкувание на из-
бора от Конституционния съд, Радев 
каза:

„Четете конституцията. 
Там са всички варианти

Там е отговорът на вашия въпрос. Аз 
ще се произнеса в обозрим срок.“ Попи-
тан какво означа това, президентът от-
върна: „Когато реша.“

Румен Радев припомни, че се е обър-
нал към ВСС с настояване да има със-
тезание между кандидати при избора 
на нов главен прокурор, но това не се е 
случило.

В понеделник участниците в поред-
ния протест срещу избора на Иван Ге-
шев призоваха президента да прояви 
смелост и да сезира Конституционния 
съд. „Искаме да му вдъхнем смелост и 
кураж, за да има правосъдие за всеки“, 
заявиха организаторите.

Протестиращите заявиха и че когато 
се говори за Гешев, трябва да се поста-
ви и въпросът кой е Делян Пеевски. (Де-

путатът от ДПС беше изключен от раз-
следването на фалита на Корпоративна 
търговска банка, а Гешев, който водеше 
разследването, омаловажи дългогодиш-
ните му бизнес връзки с мажоритарния 
собственик на банката и подсъдим Цве-
тан Василев.)

Преди протеста Гешев коментира, че 
също би могъл да извади 120 души род-
нини и приятели. По думите му някои от 
тези, които протестират, искрено вярват 
по някакви причини, че са прави, и имат 
право да го правят. Но имало и други, 
които защитават интереси, засегнати от 
работата на прокуратурата по прилага-
не на закона.

Румен Радев: Не приемам 
ултиматуми за Гешев

�Президентът обяви, че ще се 
произнесе в „обозрим срок“

Изборът на нов главен прокурор от-
ново се превърна в повод за напре-
жение между институциите и стана 
причина за нови бисери от страна на 
премиера Бойко Борисов.

„Виждате ли колко са лицемерни и 
подли (БСП и президентът)? (Вижте) в 
какъв капан искаха да ме вкарат. Аз да 
излъча кандидат, да го изберат и след 
това да кажат: Борисов избра главния 
прокурор. Не им се хванах на капана 

и сега те се чудят какво да направят 
и казват: Не, не, те професионалните 
му качества (на Гешев) са добри. Ама 
ние не избираме булка, бе. Ние изби-
раме главен прокурор. Щом са му до-
бри професионалните качества (на Ге-
шев)... Колкото го познават другите, 
толкова го познавам и аз“, обясни пре-
миерът.

Борисов обвини президента, че е от-
казал на „инат“ да подпише указа за на-

значаването на Гешев.
„Те понеже не искат да се карат с но-

воизбрания главен прокурор, казват, 
че нямат претенции към неговите ка-
чества. Аз също нямам (претенции), 
защото професионалната общност го 
издигна (Иван Гешев). Мотивът (за връ-
щането на кандидатурата на Иван Ге-
шев) е затова, че нямало излъчен от 
правителството кандидат“, разказва 
своята версия Борисов.

Булка или главен прокурор избираме?
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С
отир Цацаров, чийто ман-
дат като главен прокурор 
свършва в началото на след-
ващата година, беше номини-
ран от ГЕРБ, ВМРО и „Атака“ 

за председател на Комисията за проти-

водействие на корупцията и отнемане 
на незаконно придобитото имущество 
(КПКОНПИ). Постът беше овакантен, 
след като досегашният шеф на борба-
та срещу корупцията Пламен Димитров 
подаде оставка заради скандала с неза-

конните постройки в жилището му.
Засега единственият друг официал-

но обявен кандидат за председател на 
КПКОНПИ е от партията на Веселин Ма-
решки - ВОЛЯ - депутатът Симеон Най-
денов.

Номинацията на Цацаров беше на-
правена официално от депутати от уп-
равляващата коалиция, които се изка-
заха ласкаво за качествата на главния 
прокурор. „Всички в парламента комен-
тираха – или Цацаров, или да не се за-
нимаваме“, каза патриотът Емил Дими-
тров – Ревизоро. По думите му главният 
прокурор първоначално отказал, защо-
то искал да остане в системата.

„Много хора се притесниха от този 
екип –

Гешев главен прокурор, 
Цацаров шеф на КПКОНПИ

каза още Ревизоро.
Главният прокурор се назначава и ос-

вобождава от президента, по предло-
жение на Висшия съдебен съвет. Офи-
циално 7-годишният мандат на Сотир 

Цацаров изтича на 10 януари 2020 г. Ако 
той реши да освободи поста преди изти-
чането на мандата, трябва да подаде ос-
тавка пред ВСС, а след това държавни-
ят глава да го освободи. В случай че не 
е приключила процедурата по избор на 
нов главен прокурор (президентът Ра-
дев все още не е подписал указ за назна-
чаването на Иван Гешев), ако Цацаров 
освободи поста, той трябва да бъде поет 
от негов заместник – Иван Гешев.

Постът начело на КПКОНПИ е предла-
ган и на Недялко Недялков – зам.-дирек-
тор на ДАНС, с Ивайло Иванов – главен 
секретар на МВР, и с Христо Терзийски 
– директор на Главна дирекция „Нацио-
нална полиция“, пише „Дневник“, позо-
вавайки се на източници в службите. Те 
обаче отказали.

Новоизбраният председател на анти-
корупционното звено ще довърши ман-
дата на доскорошния председател Пла-
мен Георгиев и съответно няма да има 
пълния 6-годишен мандат, а се очаква да 
оглавява комисията в следващите около 
4 години.

�Номинацията на главния прокурор 
е на ГЕРБ, ВМРО и „Атака“

Сотир Цацаров ще става 
борец №1 срещу корупцията
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О
пасно замърсяване на въз-
духа в София с азотен ди-
оксид бе отчетено на де-
сетки места в София в 
началото на седмицата. Да-

нните са от измервания на мрежата от 
доброволци AirBG.Info, които изследват 
този замърсител от юни.

„За октомври в центъра на София 
са отчетени средни нива от 70-80 мкг/
куб.м. Това е два пъти над допустими-
те стойности, т.е. хората дишат два пъти 
повече от отровата азотен диоксид“, съ-
общиха от организацията. Азотният ди-
оксид води до редица хронични забо-
лявания като белодробна болест, астма, 
бронхит.

Законодателството на ЕС и България 
определя пределно допустима средна 
годишна концентрация от 40 мкг/куб.м.

„Данните са силно притеснителни, 
защото са значително по-лоши от тези, 
които измерихме преди месец. Тенден-
цията е еднозначна - колкото повече 
трафик има в града,

толкова повече е отровата 
във въздуха

каза координаторът на проекта Стефан 
Димитров. Според него хората не само 

в София, но и в другите останали градо-
ве не трябва да се разхождат и да спор-
туват в близост до автомобилния тра-
фик, дори това да се случва в градина 
или парк. „Избягвайте местата, където 
има задръствания – там има много от 
опасния газ“, призова още той.

В София обаче цялата организация на 

движението е направена във вреда на 
хората - повечето спирки на градския 
транспорт, например, са точно на мес-
тата с най-голямо струпване на коли с 
работещи двигатели, а изцяло пешеход-
ните зони са изключително недостатъч-
ни за една столица. София е далеч и от 
съвременните разбирания за градска 

среда, според които трафикът трябва да 
се прехвърли под земята, за да се осво-
боди градът за хората, категорични са 
експерти.

Преди месец AirBG.Info обяви данни-
те за концентрацията на азотен диоксид 
в София от юни до септември. Тогава 
повече от половината станции показа-
ха резултати в норма. От септември на-
сам обаче се наблюдава тенденция на 
покачване на концентрацията. Добро-
волците на AirBG.Info поставят дифузи-
онни тръби на 30 различни места в сто-
лицата. На всеки 30 дни те се сменят и 
се изпращат в специализирана лабора-
тория в Швейцария, която потвърждава 
данните.

По данни на Световната здравна ор-
ганизация в Европа 75 000 души умират 
преждевременно заради азотен диок-
сид всяка година, а броят на случаите 
на преждевременна смърт, причинена 
от замърсяване на въздуха, приближа-
ва половин милион души. През октом-
ври доклад на европейската агенция по 
околната среда постанови, че България 
е сред 7-те страни в ЕС с най-лошо ка-
чество на въздуха.

Въздухът на София: 
Азотен диоксид в опасни дози

�Доброволци измериха два пъти по-високи нива на отровата
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В
ече половин година проку-
ратурата държи на трупчета 
проверката по случая „Ало, 
Банов съм“, свързан с минис-
търа на културата Боил Банов 

и записите, огласени от депутата Елена 
Йончева. През февруари тя пусна разго-
вори, на които се чува как се дават ин-
струкции на служители на културното 
ведомство, които така да оформят до-
кументи, че строителят да не плати не-
устойки от над 700 000 лв. за забавянето 
на ремонта на столичното Ларго.

„Проверката не е приключила с кра-
ен акт, в момента при нас няма матери-
али“, коментира пред „Сега“ шефът на 
спецпрокуратурата Димитър Петров. 
Той допълни, че с казуса се занимава 
не ръководената от него прокуратура, 
а по-високата инстанция – Апелативна 
специализирана. Имало и отделени ма-
териали от преписката, които пък били 
изпратени оттам във Върховната проку-
ратура (ВКП).

Защо те са изискани, какво се случва 
с тях и защо изобщо проверката се раз-
такава, остава неясно, въпреки отправе-
ните въпроси към пресцентъра на спе-
цпрокуратурата.

Още в началото на май Апелатив-
ната спецпрокуратура изиска за ин-
станционен контрол материалите по 
преписката, с която обвинител от спе-
цпрокуратурата

отказа да образува 
разследване

срещу министъра на културата Боил Ба-
нов. Основният мотив за прекратява-
нето бе, че записите можело да са „ма-
нипулирани“ и че липсвали достатъчно 
доказателства. След това Елена Йончева 
предаде нови доказателства - мобилния 
телефон, с който са били записани раз-
говорите.

„В понеделник ще внеса писмо до 
прокуратурата, в което искам да получа 
отговор на какъв етап е вторият ми сиг-
нал“, обяви преди дни Йончева. „Скеп-
тична съм. Колко сигнала внесох в про-
куратурата, при това доста сериозни 
- оформени след дълга работа на юр-
исти. Като започнем от Хасково и „Кум-
гейт“, после за строежа на оградата с 
Турция, та стигнем до „Ало, Банов съм”. 
По нито един от тези сигнали докумен-
тите не са ни върнати от прокуратурата 
и нямам информация какво се прави по 

тях“, допълни Йончева.
На всичкото отгоре миналата седми-

ца стана ясно, че Банов и културното 
министерство безвъзвратно пропиля-
ха шанса да получат неустойката от 754 
хил. лв. за забавения ремонт на Ларгото, 

след като пропуснаха срока да обжалват 
предишните две съдебни решения пред 
най-високата инстанция - Върховния ка-
сационен съд. Освен това ще трябва и да 
платят солидна сума от 73 хил. лв. за раз-
носки по делото.

„Ало, Банов съм“ – половин година 
на трупчета в прокуратурата
�Проверката все още не е приключила, Елена Йончева ще пита на какъв етап е
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Б
ългарин, живеещ 
в Полша, бе осъ-
ден на затвор за-
ради убийство на 
пътя. 38-годишни-

ят Севдалин Б. ще лежи пет 
години зад решетките зара-
ди инцидент през май 2018 
година, когато уби на пеше-
ходна пътека 69-годишна 
жителка на гр. Ополе. Това 
е окончателната присъда, 
която българинът получава, 
след като Апелативният съд 
намали първоначалното му 
наказание от 7 на 5 години.

В деня на трагедията Се-
вдалин ходил с личната си 
„Шкода Суперб“ за лекар-
ства в аптеката. Аптеката 
била затворена, но на връ-
щане не спрял на пешеход-
на пътека и блъснал въз-
растна жена. Избягал от 
местопроизшествието, без 
да окаже първа помощ и 
без да се поинтересува какво е стана-
ло. Впоследствие пред разследващите 
и пред съда мъжът твърдял, че не е бя-
гал, защото не е имало повод да бяга - 
изобщо не знаел, че е блъснал човек. 
Твърдял, че точно този ден имал про-
блем със зрението

и карал с 
тъмни очила

„Имах конюнктивит, не можех да си 
отворя добре очите, няколко дни по-
рано бях на лекар, изписаха ми капки 
и мазило, но не ги купих веднага. Ко-
гато положението стана по-зле, изля-
зох да ги взема“ - разказва осъденият 
пред първата инстанция. Жертвата из-
дъхнала на място на асфалта.

Полицията започнала незабавно 
разследване на произшествието и из-
дирване на виновния шофьор. В пол-
ския квартал „Армия Крайова“ ченге-
тата намерили шкодата на Севдалин, 
близо до дома му. От него обаче няма-
ло и следа. Успял да напусне страната 

и едва през октомври м. г. с европей-
ска заповед за арест бил задържан в 
Белгия и екстрадиран в Полша.

„Едва в чужбина от вестниците раз-
брах, че съм блъснал жена“ - твърдял 
вече след екстрадицията Севдалин. От 
7-годишната присъда не били довол-
ни нито близките на жертвата, нито 
осъденият, и двете страни обжалвали. 
Съдът обаче намалил с 2 години нака-
занието.

„От страна на подсъдимия няма 
проява на „пиратско шофиране“, ма-
кар често общественото мнение да се 
обработва в средствата за масово ос-
ведомяване с подобни заглавия. Не е 
установено подсъдимият да е карал 
с превишена скорост или да е извър-
шил някаква опасна маневра преди 
това“, обясни решението си за смекча-
ване на присъда съдия Артур Грабов-
ски.

Успоредно с това съдът налага по-
жизнена забрана на Севдалин Б. да уп-
равлява МПС.

Българин от Полша влиза в 
затвора за убийство на пътя
�Сънародникът ни прегазил жена на пешеходна пътека

Арестуваха българка за 
обир на 13 коли в Гърция

Българка бе арестувана по об-
винение в кражби на 13 коли и 
18 000 евро в Гърция. Тя и при-

ятелят й били преследвани часове 
от полицията, но той успял да се из-
мъкне и е обявен за издирване.

Двамата били засечени от поли-
цаите да обират камион до Катери-
ни. Спипани, те се качили в личната 
си кола, направили опит да прега-
зят униформените и с много висока 
скорост се насочили към границата.

Българите изоставили автомоби-
ла до граничния пункт „Промахон“ 
и направили опит да напуснат Гър-
ция.

44-годишната българка обаче 
била арестувана и предадена на 
прокуратурата в Катерини, издирва 
се мъжът, който е на 50 години.

По време на разследването е до-
казано, че за една година те са из-
вършили поне 13 обира на коли и 
са откраднали над 18 хиляди евро и 
ценни предмети.

Снимкa: Mirela Mazurkiewicz
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К
риптокралицата Ружа Игнато-
ва, създателка на разследва-
ната като пирамида OneCoin, 
е строила имение в Дубай и 
купувала бижута на единична 

стойност над 1 млн. долара. Това става 
ясно от показанията на брат й Констан-
тин Игнатов пред съда в Ню Йорк, къде-
то преди дни той сключи споразумение 
с властите в опит да намали присъдата 
си.

Игнатов бе задържан в САЩ през март 
и очаква делото си в ареста в Манха-
тън. Тази седмица започна друго дело, 
свързано с криптовалутата, която спо-
ред американското обвинение е пира-
мида, ощетила хората по цял свят с над 
4 млрд. долара.

По другото дело обвиняем в пране 
на пари и банкова измама в полза на 
OneCoin е американският адвокат Марк 
Скот, а като свидетел на щатските проку-
рори се е явил Константин Игнатов. На 
продължаващия ден по-късно разпит 
признава, че е знаел, че участва в прес-
тъпна схема и че е лъгал при първона-
чалните си разпити, защото

се е страхувал, 
че ще влезе в затвора

Според Игнатов сестра му лично 
е спечелила над 500 млн. долара от 
OneCoin, преди да изчезне, а освен из-
вестните й покупки на имоти и яхта той 
обяснява, че тя е купила огромно име-
ние за съпруга си във Франкфурт, както 
и че е строила имение в Дубай. А също 
и че е пазарувала бижута на единична 
стойност над 1 млн. долара.

Новината и детайлите бяха съобщени 
от независимия журналист Матю Ръсел 
Лий, който отразява процеса в Twitter 
и през сайта си Inner City Press. Според 
неговия репортаж Игнатов е в затвор-
нически дрехи и отговаря на въпросите 
на прокурорите, като предстои да бъде 
разпитан и от адвокатите на Скот.

Игнатов беше обвинен в сговор за из-

вършване на измама, като освен устно-
то признание вероятно има и подписа-
но споразумение с прокуратурата да 
сътрудничи. Лий е поискал от обвините-
лите документа, но досега не му е пред-
ставен.

По време на делото Игнатов е раз-
крил подробности около изчезването 
на Ружа Игнатова, чието местонахожде-
ние все още не е ясно.

По думите на Константин Игнатов се-
стра му живеела в София, преди да из-
чезне. Те разговаряли относно критици-
те на OneCoin, които сестра му наричала 
„хейтъри“.

Игнатов твърди, че сестра му го помо-
лила да й закупи билети за Виена и след 
това за Атина.

BG VOICE
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Ружа Игнатова е имала приходи и печал-
ба за милиарди евро само в рамките на го-
дина. Това стана ясно от подробни докла-
ди на американските прокурори по делото 
срещу нея.

През 2015 г. Ружа Игнатова за пръв път 
навлезе по-осезаемо в публичното прос-
транство с пищни партита и скъпи придо-
бивки на емблематични сгради в София. 
Ресторант „Крим“ на ул. „Славянска“ беше 
купен от контролирана от нея офшорка за 
4.2 млн. евро, а къщата на Моллов срещу 
парламента – за 5 млн. евро.

Към тези придобивки могат да се до-

бавят централата на компанията на пл. 
„Славейков“, имение в Созопол и луксоз-
на яхта, паркирана на марината в морския 
град. Космическият оборот на OneCoin са 
пари, привлечени основно чрез продаж-
ба на „образователни пакети“ на милиони 
души от цял свят. Тези пакети съдържат 
различни количества жетони, позволява-
щи да се участва в копаенето на onecoin, а 
също и обещават доходи от бонусна схема 
при привличането на нови членове, заку-
пили нови пакети – неща, които карат аме-
риканските прокурори в прав текст да на-
рекат OneCoin пирамида.

Криптокралицата Ружа 
с имение в Дубай и 
бижута за милиони долари

�Братът на създателката на OneCoin сключи 
споразумение с властите, за да намали присъдата си

Печалби за милиарди евро



Мъжът разкрива, че не е разговарял 
със сестра си от нейното изчезване.

Той наел и частен 
детектив

да я открие, но без успех.
Още през октомври Игнатов е подпи-

сал сделка, която се оповестява чак сега. 
Съгласявайки се с условията на обвини-
телите, Игнатов няма да получи други 
обвинения. Според официалните до-
кументи данните, които Игнатов е пре-
доставил, „представляват заплаха за 
здравето и живота му от трети лица“. До-
кументите сочат още, че е възможно той 
да бъде включен в американската „За-

щита на свидетели“ 
и да смени само-
личността си.

Константин Иг-
натов все още няма 
присъда, но го гро-
зят до 90 години 
затвор заради не-
говото участие в из-
мамата.

Меж дувремен-
но стана ясно, че в 
мрежите на българ-
ската криптокрали-
ца е паднал и си-
нът на президента 
Джордж Буш-стар-
ши – Нийл Буш. Той 
е взел $300 000 от 
Ружа Игнатова, ста-
на ясно от показа-
нията на адвокат 
Марк Скот.

Според Скот 
Нийл Буш е взел па-

рите, за да уреди среща на Ружа Игна-
това с китайски предприемач, за когото 
той работел. Китаецът е трябвало да ин-
вестира в криптовалутата на българката 
OneCoin.

Присъствието на Буш е щяло да гаран-
тира сигурност на сделката.

По-късно Нийл се свързва с агенти на 
ФБР, които разследват схемата, и дава 
показания, тъй като е бил член на бор-
да на директорите на китайската ком-
пания, която е трябвало да получи $60 
млн. от OneCoin.

Той обяснил, че не очаквал, че сделка-
та е измамна.

Идеята на инвестицията била китай-

ската компания да извърши с парите 
сделка с петрол в Мадагаскар.

От сделката

Нийл Буш щял 
да получи 10 процента

стига собственикът на китайската ком-
пания да може да продаде криптовалу-
тата.

През юни тази година адвокатите на 
Константин Игнатов поискаха от съда да 
бъде пуснат под гаранция.

Предложението към съда беше братът 
на криптокралицата да наеме жилище в 
Ню Йорк, което да обитава с приятелка-
та си. То да бъде охранявано денонощно 
от посочен от властите въоръжен екип, 
който ще има право да използва сила, в 
случай че Игнатов реши да напуска имо-
та без разрешение. В предложението си 
Игнатов се съгласяваше, че ще бъде под 
домашен арест, при който до него да се 
допускат само одобрени посетители, да 
няма контакт със служители на OneCoin, 
с другите обвиняеми по делото без при-
съствието на адвокати, нито с известни 
жертви или свидетели. Други условия 
бяха да не ползва телефон, интернет и 
компютър, освен за да се запознава с 
материали по делото и да си подготвя 
защитата. Освен това Игнатов се ангажи-
раше да предаде паспорта си, да бъде 
следен с електронна гривна и по вся-
ко време жилището му да може да бъде 
претърсвано. Към това се добавяха и 20 
млн. долара гаранция.

Според становището на прокурорите 
обаче не само при тези, а и при никакви 
условия не може да има достатъчно си-
гурност, че обвиняемият ще се яви пред 
съда и че обществото ще е защитено.
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Инвеститорка 
в САЩ ще 
съди OneCoin

Бивша инвеститорка в САЩ ще съди 
компанията OneCoin.

Кристин Граблис, която за първи път 
е инвестирала в измамната дигитална 
валута, ще търси компенсация за свои-
те загуби в размер на 130 000 долара 
от вложенията си в дружеството, става 
ясно от няколко новинарски съобще-
ния. Делото бе заведено в Манхатън 
на 7 май

Американските прокурори твър-
дят, че OneCoin няма реална стойност, 
не предлага на инвеститорите начин 
да проследят вложените пари и с нея 
на практика не може да се купи нищо. 
Схемата действала като маркетингова 
мрежа, в която членовете получавали 
комисиони за привличането на нови 
членове, купуващи пакети от крипто-
валутата.

Издирването на Ружа Игнатова про-
дължава. Срещу нея в САЩ има повдиг-
нати 4 обвинения и ако бъде призната 
за виновна по тях, може да получи при-
съда до 65 г. затвор.
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Борисов носи пушка 
на Тръмп в Белия дом

Премиерът Бойко Борисов раз-
кри, че ще занесе ловна пуш-
ка като подарък на президента 

Доналд Тръмп. Българският минис-
тър-председател ще бъде на визита 
в Белия дом на 25 ноември. Дарът за 
президента на САЩ ще бъде произве-
ден в Габрово и ще бъде уникат.

„За президента Тръмп един от за-
водите в града ще направи специална ловна пушка и ще я подарим от името на 
Габрово“, обясни Борисов.

Новината за посещението във Вашингтон бе съобщена по-рано този месец от 
Белия дом.

Задържаха съпрузи за 
убийство на престъпник

Криминално проявен мъж бе за-
стрелян в Бургас. Той бе открит 
мъртъв с огнестрелна рана в 

гърдите. За убийството му бяха за-
държани мъж и жена, съпрузи.

Тялото бе открито в бургаския 
квартал „Долно Езерово“ след сиг-
нал, получен в полицията. Убитият е 
от Бургас.

„Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Базовата научно-техническа ла-
боратория извършиха щателен оглед на местопроизшествието.

Проверяват три болници 
за смъртта на дете
Министерството на здраве-

опазването проверява три 
столични болници заради 

смъртта на 3-годишно дете.
Момченцето е починало, след като 

го лекуват в столичната педиатрич-
на болница, правителствената „Лозе-
нец“ и накрая в „Пирогов“.

Според родителите детето е имало 
остра вирусна инфекция, впоследствие и сепсис.

По думите им чакането за прием в болница с часове се оказало фатално.

Напрежение около 
заплащането на болничните

Предложение да не се заплаща 
първият ден от болничните в 
България заради злоупотреба-

та с тях направиха управляващите.
Искането им обаче беше атакувано 

от опозицията и от синдикатите, кои-
то заплашиха с протести, ако решени-
ето бъде прието.

Изненадващо обаче премиерът 
Бойко Борисов обяви, че то няма да бъде взето.

„Няма входирано такова предложение, няма и да има“, каза министър-предсе-
дателят.

17 задържани при наркоакция 
на полицията в София
17 души бяха задържани при нар-

коакция на полицията в София. 
Това съобщи главният секретар 

на МВР Ивайло Иванов. Той уточни, че 
на всички адреси, на които са правени 
обиски, са намерени наркотици и пари.

Групата, атакувана при акцията, била 
наблюдавана от една година.

Дрогата се е разпространявала най-
вече в питейни заведения както в София, така и в други градове на страната.

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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ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ

Е
дна политическа книга вади 
на показ неподозирани под-
робности от живота 
в Белия дом и е го-
това да предизвика 

серия от трусове в него. „Пре-
дупреждението“ се появи на 
пазара на 19 ноември, но съ-
държанието й отдавна е обект 
на публични дискусии. Части 
от книгата, чийто автор е ано-
нимен, вече излязоха в раз-
лични медии и открехнаха 
завесата пред това, което се 
задава.

Всъщност книгата би мо-
гла да бъде и още по-скан-
дална, но много от случващо-
то се в Белия дом вероятно е 
трябвало да бъде премълча-
но заради анонимността на 
автора. Той твърди, че е висш 
служител в администрация-
та на Доналд Тръмп и държи 
анонимността му да бъде за-
пазена. Затова и главни действащи лица 
са представени като неназовани висши 
служители, а много от разказите в книга-
та приличат на неясни спомени.

И въпреки всичко „Предупреждение-
то“ има какво да разкаже. Едно от откро-
яващите се твърдения в нея е, че хора от 
екипа на Тръмп са обмисляли да го сабо-
тират така, че да предизвикат оттегляне-
то му. Служители от вътрешния кръг на 
президента пък били ужасени от това, 
че руският президент Владимир Путин 
го „държал в джоба си“. Според книгата и 
много от висшите служители в админи-
страцията на Тръмп държали оставките 
си в лаптопите и на бюрата си.

Белият дом категорично отхвърли 
твърденията в книгата, пише CNN. Пре-
ди седмица прессекретарят Стефани 
Гришман каза: „Така написана, книгата 
рисува портрет, който е пълна противо-

положност на това, което президентът 
всъщност е“.

Ето няколко от по-важните детайли, 
описвани в книгата:

„Хора от екипа на Тръмп 
обмисляха да го саботират“

Авторът твърди, че висши служители 
от обкръжението на Тръмп смятали да 
го саботират, за да го подтикнат да се от-
тегли.

В един от пасажите в книгата авторът 
описва настроението на един от съвет-
ниците:

„Както каза един от тях, склонности-
те на президента са толкова отблъсква-
щи, че може би трябва да му дадем въже, 
на което да обеси собственото си пре-
зидентстване“, пише авторът. И допъл-
ва: „Съветникът смяташе да остави пре-
зидента да отстрани ръководството на 

Министерството на правосъдието. Той 
изглеждаше много нетърпелив да го на-
прави. Помощниците му смятали, че ако 
му помогнат да следва инстинктите си, 
това ще доведе до провала му“.

Според анонимния служител обаче 
това е смущаващо поведение, защото 
представителите на правителството не 
трябва да правят грешни ходове само и 
само да накажат Тръмп.

Авторът пише с тревога и за атаките 
на Тръмп към разузнаването. Той твър-
ди, че за един от дебатите за междин-
ните избори съветник на президента му 
препоръчал да признае, че руснаците 
са се опитали да се намесят в изборите 
през 2016 г. Тръмп отказал, а реакцията 
му предизвикала страхове, включител-
но и в собственото му обкръжение, че 
той е някак винаги подръка в джоба на 
Путин.

Авторът разказва и случка, разиграла 
се в Белия дом, която според него показ-
ва, ме Тръмп вярва на Путин повече, от-
колкото на американското разузнаване 
в оценката му за Русия и за останалата 
част от света. Анонимният писател твър-
ди, че според бивш висш служител на 
ФБР Тръмп е отхвърлил информация на 
разузнавателната си агенция за ракет-
ните възможности на друга държава, за-
щото Путин му казал нещо напълно раз-
лично.

„Не ме интересува, вярвам на Путин“, 
казал президентът според служителя на 
ФБР.

Саудитската реакция за 
Кашоги – „най-лошото 
прикритие“

Авторът на „Предупреждението“ 
твърди, че президентът имал „слабост“ и 
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„Нека се отървем от 
„шиб...те“ съдии“! И още 
от живота в Белия дом

�Книгата „Предупреждението“ на анонимен служител 
на Тръмп разкрива много за президента
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към други диктатори освен Путин. Един 
от тях изглежда е бил саудитският прес-
толонаследник принц Мохамед бин Сал-
ман.

Тръмп изглеждаше, че е приел обяс-
нението на саудитците, че лидерът им 
няма нищо общо с убийството на жур-
налиста Джамал Кашоги през октомври 
миналата година. Президентът обаче 
нарекъл това „най-лошото прикритие за 
всички времена“ и обяснил на съветни-
ците си, че има една единствена причи-
на, поради която ще подкрепя Бин Сал-
ман – петролът.

„Няма да говоря повече за това!“, ка-
зал той на екипа си. „Петролът е 50 дола-
ра за барел. Знаете ли колко глупаво би 
било да влезем в тази битка? Петролът 
ще скочи на 150 долара за барел. Исусе. 
Колко (f****ing) глупаво би било?“. 

Авторът твърди и че зетят на Тръмп 
Джаред Къшнър защитавал Бин Сал-
ман. „Трябва да погледнете на нещата 
от негова гледна точка“, казвал той чес-
то. Миналата есен Къшнър защитил аме-

риканския съюз със Саудитска Арабия, 
а по-късно ЦРУ обяви, че престолона-
следникът лично е поръчал убийството 
на Кашоги.

Тръмп искаше да се отърве 
от федерални съдии

В книгата президентът е описан като 
често притеснен от правителствените 
институции, които не се придържат към 

неговата воля. 
Сред най-чести-
те мишени на не-
говите критики е 
съдебната систе-
ма, която често 
блокира негови 
укази. „Не можем 
ли да се отървем 
от съдиите? Нека 
се отървем от 
„шиб...те“ съдии“, 
казва веднъж 
Тръмп, според ав-
тора. „Не трябва 
да има никакви, 

наистина“.
Изглежда, Тръмп е стигнал дотам, че 

да иска от правния си екип да напише 
проектозакон, който да изпрати на Кон-
греса, за намаляване на броя на феде-
ралните съдии.

„Служителите игнорираха изблика и 
откаченото искане“, пише анонимният 
автор.

Тръмп е силно подозрителен и към 
персонала си и неговата нелоялност. 
Атмосферата, която авторът описва, че 
цари в Белия дом, е „параноична и по-
тайна“, най-вече заради щатните служи-
тели, които съветват президента и него-
вия политически екип.

Според автора, някои срещи в Белия 
дом се провеждат само с политическия 
екип, изключвайки онези, които не са 
назначени от Тръмп. Някои от тези сре-
щи, твърди авторът, се провеждат в една 
от защитените зали на Белия дом, дори 
когато не се обсъжда класифицирана 
информация, която да го налага.

Авторът пише за Тръмп, че е „предпаз-
лив, когато вижда лица, които не разпоз-
нава“.

Някои служители вече
са написали оставките си

Авторът много пъти обяснява защо да 
останеш в администрацията е по-добри-
ят избор, отколкото да се вдигнеш на 
протест. „Мислехме, че можем да се за-
щитаваме заедно“, пише той. Но в също-
то време някои от служителите изглеж-
да са били готови да си тръгнат. „Всички 
бяхме написали молбите си за напуска-
не и ги държахме в бюрата си или в лап-
топите си“, пише той. Имало и хора, кои-
то твърдели, че са си начертали червени 
линии, които не биха преминали, или 
поведение, което не биха толерирали от 
страна на ръководителя си.

Според автора, докато някои служите-
ли казвали, че ще напуснат, ако Тръмп ги 
притисне да преминат личните си гра-
ници, други преосмисляли престоя си 
извън тези морални граници.
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Тръмп изненадващо на лекар, 
има ли проблеми?

Президентът Доналд Тръмп напра-
ви неочаквано посещение при ле-
кар във военната болница „Уолтър 

Рийд”. Това предизвика въпроси в социал-
ните мрежи, защото визитата е месец по-
рано от времето за годишните медицин-
ски прегледи на държавния глава.

Заради спекулациите лекарят на Тръмп обяви, че той не страда от остри здра-
вословни проблеми, а прегледът е бил рутинен. „Президентът не е изпитвал бол-
ки в гърдите, нито е бил преглеждан или лекуван за спешни проблеми“, каза ле-
карят.

Вашингтон призна израелските 
селища на Западния бряг

Вашингтон радикално смекчи пози-
цията си за израелските селища. 
Според Белия дом строителството 

на Западния бряг на река Йордан не пред-
ставлява нарушение на международното 
право, стана ясно от изявление на дър-
жавния секретар Майк Помпейо. Тези 
селища са изграждани от Израел върху 
земи, окупирани след войната от 1967 г., 

и са основен източник на напрежение между палестинците и израелците. След 
като новата позиция бе обявена, Вашингтон издаде предупреждение към граж-
даните на САЩ, пътуващи в Израел.

Учители от Арканзас в ареста, 
правели дрога
Властите в Арканзас са арестува-

ли двама учители по химия, защото 
правели метамфетамини подобно 

на измисления телевизионен герой Уол-
тър Уайт от култовия сериал „В обувките 
на Сатаната“ (Breaking Bad).

Метамфетаминът е изключително при-
страстяващ наркотик, който може да се произвежда нелегално с химия.

Тери Бейтман и Брадли Роуланд са обвинени в наркопроизводство. И двамата 
преподават химия в държавния университет „Хендерсън“.

Разследват Тръмп за 
лъжесвидетелстване

Камарата на представителите към 
Конгреса разследва дали президен-
тът Доналд Тръмп е излъгал пред 

специалния прокурор Робърт Мълър в 
разследването на евентуалната руска на-
меса в американските президентски избо-
ри през 2016 г.

Адвокат на Камарата е информирал фе-
дерален съд за новата линия на разслед-

ване по време на изслушване по повод изискване на документи, свързани с раз-
следването на импийчмънт на Тръмп. Конгресът е виждал по-голямата част от 
доклада на Мълър, включително някои редактирани части. Някои материали 
обаче засега остават засекретени.

Анкоридж с два рекорда – 
за сняг и топло време
Най-големият град в щата Аляска, Ан-

коридж, подобри два почти абсурдни 
един спрямо друг рекорди.

В събота е била отчетена температура от 7,2 
градуса, или най-високата стойност за средата 
на ноември от 1967 г. Обикновено температу-
рите са около нулата.

Само няколко часа по-късно същите експер-
ти, на същото място, са измерили над 20 см снежна покривка.

Така чупят и втори рекорд - най-много сняг по това време на месеца от 1958 г. 
насам.
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БЕН НАЙТ

„Където и да стъпи кракът 
на Мари Йованович, по-
ложението се влошава“, 
написа президентът До-
налд Тръмп в Туитър по 

време на изслушването на бившата по-
сланичка на САЩ в Украйна в рамките 
на процедурата по импийчмънт сре-
щу него. Запитана за въпросния туит, 
Мари Йованович заяви пред изслуш-
ващата комисия, че се е почувствала 
заплашена от Тръмп.

Процедурата по импийчмънт бе 
стартирана поради обвиненията на 
демократите, че президентът е злоу-
потребил с властта си, за да спечели 
на своя страна украинското правител-
ство за настоящата предизборна бор-
ба в САЩ. Съществуват подозренията, 
че Тръмп е предоставил на Украйна 
военна помощ в размер на 400 мили-
она долара - като средство за натиск. 
Демократите смятат, че по този начин 
американският президент е искал да 
подтикне Украйна да предприеме раз-
следвания, които да навредят на него-
вия конкурент - демократа Джо Бай-
дън. Тръмп нарече процедурата „лов 
на вещици“.

По време на изслушването Мари 
Йованович се представи като

жертва на „клеветническа 
кампания“

заради нейния ангажимент срещу ко-
рупцията в Украйна. Според нея отго-
ворност за това носят и корумпирани-
те украински чиновници, но и личният 
адвокат на Тръмп - Рудолф Джули-
ани. Йованович отрече да е заявява-
ла пред персонала на американското 
посолство в Киев или пред украински 
представители, че разпорежданията 
на Тръмп могат да бъдат игнорирани, 
тъй като той щял да бъде отстранен от 
длъжност.

Йованович разказа как на 24 април 
е получила обаждане от американско-
то външно министерство с настоява-
нето да се върне във Вашингтон още 
със следващия самолет. Там вече й ка-
зали, че Тръмп е загубил доверието си 
в нея. 

„Беше ужасно да чуеш това. Не бе 
посочено никакво основание за моето 
отзоваване.“ Но очевидно причината 
е в оплакванията от страна на Джули-
ани и сина на Тръмп – Доналд-младши, 
че посланичката се опитала да блоки-
ра разследванията срещу сина на по-
литическия конкурент на президента 
Джо Байдън.

Коя е Маша?
Мари Йованович е дипломатка, коя-

то в продължение на десетилетия се 
ползва с доверието на различни аме-
рикански президенти. Барак Обама я 
назначава за посланик в Украйна през 
2016 г. Като един от най-опитните ди-
пломати на американското външно 
министерство, тя е представлявала 
Съединените щати в още две държави 

от бившия Съветски съюз - в Киргиз-
стан и в Армения. Отзоваването й пре-
дизвика вълна от възмущение.

Тя е родена в Канада, където родите-
лите й емигрирали от Съветския съюз. 
Руският език й е майчин, приятелите й 
и досега я наричат Маша. На 18 години 
получава американско гражданство. 
В дипломатическите среди е известна 
със своя професионализъм и внима-
телно обмисляне на нещата.

Има индикации, че вероятно не е 
била най-близката приятелка на Во-
лодимир Зеленски, когато той се кан-
дидатира за президент. В прословутия 
телефонен разговор с Тръмп той каз-
ва: „Чудесно беше, че вие бяхте първи-
ят, който ми каза, че тя е лоша посла-
ничка, тъй като аз съм 100% съгласен 
с вас. Отношението й към мен не бе 
най-доброто, тъй като тя се възхища-
ваше на предишния президент Поро-
шенко и бе на негова страна. Тя няма 
да ме приеме в достатъчна степен 
като следващ президент.“.

В една реч, изнесена през март 
2019-а, Мари Йованович обвини пра-
вителството на Порошенко, че не пра-
ви достатъчно,

за да пребори 
корупцията в страната

Освен това тя блокира финансова 
помощ за бюрото на бившия главен 
прокурор на Украйна Юрий Луценко, 
тъй като той по никакъв начин не е 
подкрепил борбата с корупцията.

Йованович отхвърля нападките, че 
е предубедена спрямо Тръмп. Тя оба-
че изтъкна, че е „дълбоко разочарова-
на“ от случилото се дотук. 

Отзоваването й разклатило вяра-
та й в един от основните принципи 
в сферата на дипломацията, според 
който „нашето правителство ни защи-
тава, ако бъдем нападнати от чуждес-
транни интереси.“

Коя е Мари Йованович и 
какво знае тя за Тръмп?
�Защо президентът я напада, а тя обяви, че се чувства заплашена от него?



К
олко пари струва издръжка-
та на българските посолства и 
консулства по света? Колко са 
техните приходи от консулски 
услуги и колко души работят в 

тях? И показват ли парите приоритети-
те на външната политика на България и 
отношението на администрацията към 
нейните граждани, живеещи в чужби-
на. Това дълго време беше грижливо па-
зена тайна от Външното ни министер-
ство. След години усилия и разходи за 
адвокати, блогърът Боян Юруков, който 
живее в Германия, успя да осъди МВнР 
по закона за достъп до обществена ин-
формация след упорита съпротива на 
властта и сега цифрите са публично дос-
тояние. Той предостави данните на BG 
VOICE. От тях може да се направи логич-
ният извод, че приоритетите на външна-
та политика на България са там, където 
се харчат най-много пари. И понеже ци-
фрите не лъжат, изводът е един -

Русия остава с предимство 
30 години след 10 ноември

пред Запада. Там има повече дипломати, 
отколкото във всяка друга страна, и бъл-
гарското правителство харчи повече 
пари за тяхната издръжка от всяка друга 
държава, включително и САЩ.

Според данните на МВнР, предоставе-
ни на Юруков, посолството ни във Ва-
шингтон и трите консулства в Чикаго, 
Ню Йорк и Лос Анджелис харчат общо 
около 4 милиона лева на година. Сумата 
е сходна за 2014, 2015 и 2016 година. От-
делно държавата издържа Постоянното 
ни представителство към ООН, което се 
намира в Ню Йорк, за още около 1,7 ми-
лиона лева на година, и две икономиче-
ски представителства (СТИВ) - в Чикаго 
и Вашингтон - за още близо 350 хиляди 
лева на година.

За сравнение - издръжката на трите 
български дипломатически представи-
телства в Русия възлиза на около 4,5 ми-
лиона лева. Ако към тях добавим и тези 
в бившите съветски републики, сумата 
се удвоява до над 9,1 милиона лева. За 
бившия СССР Външно издържа и 5 ико-
номически представителства (СТИВ) 
за още около 750 хиляди лева на годи-
на (за 2017 г.). През 2015 г. те са били 8 
с обща издръжка от над 1 милион лева. 
Тук трябва да отбележим, че САЩ и ЕС 
са в пъти по-голям търговски партньор 
на България от Русия и бившите съвет-
ски републики.

BG VOICE
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Парите говорят: Русия, 
а не САЩ и Западът 
приоритет за Външно

ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

�МВнР плаща повече за консулствата в Русия, 
отколкото в САЩ и Западна Европа

Тези две карти са изготвени на база данните за служителите във всяко консулство, региона, за който отговарят, и приблизителното разпределение на българите в 
чужбина. ГРАФИКА: YURUKOV.NET



Повече от половината разходи за ди-
пломатическите мисии в чужбина са за 
командировки, тъй като служителите 
там са де факто дългосрочно команди-
ровани зад граница служители на МВнР.

Диспропорцията Русия-Запад се по-
твърждава и от разпределението не 
само на финансовия, но и на личния ре-
сурс на Външното ни министерство.

През 2016-та България има 77 консул-
ства и консулски служби. Общо служи-
телите, обслужващи граждани, са 191 
души

В Чикаго работят 
4 консулски служители, 
в Москва - 24

Най-голямото консулство с 14 посто-
янни служители е това в Москва. Там 
през лятото командироват още 10 души. 
На второ място е Истанбул с 6. В 65% от 
консулствата работят по един или два-
ма служителя - така е и в САЩ и Канада.

В цяла Западна Европа, САЩ и Канада 
има 26 консулски служби с общо 70 слу-
жители - или по-малко от два пъти пове-
че от тези в бившия Съветски съюз.

„Поне 85% от българите в чужбина 
учат или работят в Западна Европа и Се-
верна Америка. Това са между 800 хи-
ляди и 1.6 милиона души. За тях Външ-
но е определило 70 души. Това би било 
аналогично на кметство в малко градче 

да поеме управлението на град като Со-
фия“, коментира в своя блог Боян Юру-
ков.

В Чикаго работят 4 консулски служи-
тели, отговарящи за около 200 хиля-
ди българи. Едни от тях са на половин 
работен ден. Ню Йорк, Лос Анджелис, 
Вашингтон и Торонто имат по трима, а 
Отава – един. Тези представителства по-
криват всички българи, живеещи в цяла 
Северна Америка.

Анализът на данните показва още, 
че Външно командироват служители в 
по-натоварените консулства. Тук обаче 
интересът отново си остава Русия, а не 
страните в Западна Европа, където за 
подмяна на паспорт се чака със седми-
ци, ако не и с месеци.

Българите в чужбина 
не са приоритет

През 2015 г. от Външно са команди-
ровали 10 души в Москва за 3 месеца 
през лятото. По четирима в Минск и Ис-
танбул и по един в Грузия, Иран и Ли-
ван. Нямало е нито един командирован 
в държава с голяма концентрация на 
български граждани. За последните 10 
години са изключение случаите, когато 
е изпращан човек в Западна Европа да 
помага. Дъблин, Мадрид и Валенсия са 
били удостоени с това внимание през 
2007-ма и 2009-та с по един човек, по-
казва още анализът на Юруков.

В Москва се издават туристически 
визи за руските граждани и държавата 

събира приходи от това. Цифрите вари-
рат - от малко над 1,2 млн. лв. през 2014 
г. до близо 614 млн. лв. през 2016 г. Въ-
преки намаляващите приходи обаче из-
дръжката на дипломатическите пред-
ставителства се увеличава - от 2,340 
млн. лв. през 2014 г. до 2,663 млн. лв. 
през 2016 г.

Не става ясно колко от приходите в 
Москва идват от консулски услуги за 

български граждани и колко от визи, но 
общността в Русия не е голяма. Според 
данните от официалното преброяване 
живеещите там българи са 24 хиляди 
души през 2010 г., т.е. повечето прихо-
ди в Москва действително са от визи за 
руски граждани. Бързото обслужване на 
руските граждани изглежда приоритет 
за Външно пред това на българските.

Най-шокиращо е сравнението между 
Москва и Лондон - посолството в сто-
лицата на Великобритания всяка годи-
на изпреварва значително това в руска-
та по приходи от консулски услуги (2,5 
пъти през 2016 г., например) и то ос-
новно за български граждани. Въпре-
ки това издръжката на посолството там 
е два пъти по-малко от това в Москва, 
както и броят на обслужващите служи-
тели.

„Фокусирането върху Русия и бивши-
те съветски републики по този начин 
обаче е странен. Според туристическа-
та статистика на НСИ, руските туристи 
са приблизително 5% от всички посети-
ли страната ни. За Външно обаче визи-
те и таксите от тях са важен източник на 
приходи. Изглежда това натежава“, ко-
ментира още Юруков.

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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ГК Чикаго 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.Приходи от такси за КУ 133,004 217,155 218,435

2.Общо разходи за издръжка 619,228 689,906 729,559

2.1. в т.ч. разходи за командировъчни 229,921 277,635 254,374

2.2. в т.ч. разходи за представителни 6,183 8,224 5,584

Посолство Вашингтон 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.Приходи от такси за КУ 112,247 114,750 100,866

2.Общо разходи за издръжка 1,799,56 2,169,523 2,087,920

2.1. в т.ч. разходи за командировъчни 941,117 1,108,319 1,121,959

2.2. в т.ч. разходи за представителни 14,958 14,518 15,356

ГК Лос Анджелис 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.Приходи от такси за КУ 144,688 189,798 174,649

2.Общо разходи за издръжка 463,088 527,216 564,736

2.1. в т.ч. разходи за командировъчни 170,826 204,068 204,265

2.2. в т.ч. разходи за представителни 2,769 2,127 1,203

ГК Ню Йорк 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.Приходи от такси за КУ 168,075 249,746 16,200

2.Общо разходи за издръжка 593,734 678,102 92,995

2.1. в т.ч. разходи за командировъчни 319,928 358,775 36,015

2.2. в т.ч. разходи за представителни 5,745 4,798 1,086

ГК Торонто 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.Приходи от такси за КУ 170,924 188,385 168,703

2.Общо разходи за издръжка 343,440 335,567 407,379

2.1. в т.ч. разходи за командировъчни 151,047 143,936 178,794

2.2. в т.ч. разходи за представителни 1,893 1,798 1,819

Посолство Отава 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.Приходи от такси за КУ 109,985 115,623 101,473

2.Общо разходи за издръжка 512,976 482,936 547,576

2.1. в т.ч. разходи за командировъчни 300,142 278,407 290,705

2.2. в т.ч. разходи за представителни 3,752 3,403 3,316

Посолство Лондон 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.Приходи от такси за КУ 910,481 1,176,258 1,402,076

2.Общо разходи за издръжка 1,543,259 1,595,075 1,433,132

2.1. в т.ч. разходи за командировъчни 908,591 961,957 884,884

2.2. в т.ч. разходи за представителни 19,246 19,678 17,467

*Данните на МВнР за 2016 г. изглеждат грешни или непълни

Посолството във Вашингтон

Посолството в Москва има повече служители от това във Вашингтон и още няколко консулски служби в САЩ

Пълен списък с данните може да намерите на нашия сайт www.BG-VOICE.com

Посолство Москва 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.Приходи от такси за КУ 1,235,310 913,946 613,797

2.Общо разходи за издръжка 2,339,233 2,488,169 2,662,964

2.1. в т.ч. разходи за командировъчни 1,521,749 1,624,183 1,597,947

2.2. в т.ч. разходи за представителни 17,514 11,357 15,752

Бързото обслужване на руски-
те граждани изглежда приори-
тет за Външно пред това на 
българските.
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Престрелките в Торонто – 
вече 428 за 2019 г.

Нова престрелка стана в Торонто в 
края на миналата седмица. С нея 
броят на стрелбите в града от нача-

лото на годината изравни рекорда от 2018 
г. и вече е 428. 

428-та стана в района на Норд Йорк в Се-
верно Торонто. Двама души бяха ранени, а 
трети е в шок след обир в местна компания.

Полицията обяви за издирване двама за-
подозрени, които избягали пеша от мястото на местопрестъплението.

Жп транспортът обяви 
национална стачка

Работещите в Канадската национална 
железопътна компания, представля-
вани от синдиката Тиймстърс, започ-

наха национална стачка във вторник.
В събота синдикатът излезе с преду-

преждение за стачка заради преговори-
те за подновяване на колективния трудов 
договор. Железопътната конфедерация 
на Тиймстърс в Канада обяви още през 
октомври, че планира национална стачка 
от 19 ноември.

Човек загина при верижна 
катастрофа в Квебек
Верижна катастрофа причини смър-

тта на един човек в Сен Пласид, в 
района на Лорентидите в Квебек.

Според местната полиция три автомо-
била са пътували един след друг в посо-
ка Сент Етиен, когато четвърта кола, коя-
то се намирала пред тях, забавила, за да 
завие към частен вход.

Маневрата на водача причинила ве-
рижна реакция и трите следващи авто-
мобила се сблъскали с висока скорост. Един от пътниците в едната кола е почи-
нал по-късно в болница.

Инжектирането с дрога 
все по-често в Канада

Делът на населението, което се ин-
жектира с нелегални наркотици, се 
е увеличил с една трета от 2011-а до 

2016 г. в Канада. Това показват данните на 
ново проучване, проведено в Монреал. 
Квебек също е засегнат от тази тенденция, 
но остава една от провинциите, където 
този вид дрога все още не е толкова попу-
лярен.

Броят на хората, които се инжектират с 
дрога, се е увеличил, но и употребата на опиати остава много висока, обявиха 
авторите на публикуван преди дни доклад в Американското списание за общест-
вено здраве (AJPH).

Дават повече време за 
пресичане в Монреал
Властите в Монреал предприемат про-

мени, които ще направят улиците в 
града по-сигурни за пешеходците. 

Една от промените ще им даде повече вре-
ме за пресичане на улиците. Затова свето-
фарите за пешеходци ще светят вече по 6 
секунди вместо по 4 секунди, както досега. 
Това ще е задължително в района на учили-
ща, болници и детски градини.

От началото на годината по улиците на Монреал са загинали 19 пешеходци, 
двама от тях през последната седмица.
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ВЕРА ДЕНИЗОВА

А
ко се озовете в северната 
част на Великобритания и ви 
се хапва паста, минете през 
Дарлингтън и потърсете 
The Pasta Shop. Собственик 

е българката Вероника Лазарова, коя-
то приготвя прясна италианска паста за 
вкъщи, но можете да я консумирате и на 
място и да чуете позната реч.

По професия Вероника е журналист 
и преди да се премести със семейство-
то си в Англия, работи в „168 часа”. След 
това създава сайта Lifebites.bg, на кой-
то все още е главен редактор. Преди ня-
колко години обаче решава, че е вре-
ме да се захване с нещо друго, „предвид 
случващото се с журналистиката в све-
товен мащаб”. Така се насочва към едно 
от хобитата си – готвенето, и постепенно 
го превръща в бизнес. В момента в най-
натоварените дни през нейния магазин 
за паста минават около 120 души, голя-
ма част от тях – редовни клиенти, като 
населението на града е малко над 100 
хил. души...

След като решава, че иска да се прена-
сочи към готварския бизнес, Вероника 
кандидатства за работа в местна пица-
рия. „С опита ми на журналист и нулева 
професионална квалификация в сфера-
та на хранителната индустрия, дори и 
не ми се обадиха, въпреки че кандидат-
ствах два или три пъти и имах препоръ-
ка от близък човек на собственика. Ре-
ших, че след като не мога да си намеря 
работа, която харесвам, мога сама да си 
я създам“, казва тя пред „Капитал“…

Подхожда професионално
прави проучване и намира фирма, коя-
то произвежда нужното оборудване за 
приготвяне на пастата, започва да търси 
подходящо помещение в Дарлингтън, 
междувременно заминава в Италия, за 
да премине курс за приготвяне на паста 
с избраната техника...

Намира помещение и успява да дого-
вори със собственика да не плаща наем 

първите три месеца, за да може през 
това време да го ремонтира и „да си га-
рантира финансов въздух”. Пресмята, 
че вложенията й в началото са около 40 
хил. паунда. „Една приятелка ме насочи 
към местна неправителствена организа-
ция, която помага на бизнеса в района 
да кандидатства 
по европейски 
програми. Така си 
върнах 30% от ин-
вестицията в обо-
рудване“, казва 
Вероника…

Започва с една 
седмица, в която 
прави само т.нар. 
Tasting menu – 
приготвя мал-
ки порции, които 
раздава безплат-
но и рекламира 
във Фейсбук, за 

да привлече клиенти. „На-
правих много грешен избор 
да работя с хора, които нямат 
никакъв опит и освен това са 
ми приятели, вследствие на 
което първите шест месеца 
бяха катастрофални“, обоб-
щава Лазарова. Допълва, че е 
трябвало да се справи с цяла-
та администрация, да плаща 
заплати и да разчита на хора, 
които нямат никакъв опит, и 
затова стартът е бил много 
труден. „И защото става въ-
прос за храна, има санитарни 
изисквания и много работа. 
Не е само продажбата и при-
готвянето й, а почистването е 
може би около 50% от рабо-
тата.“

Нещо като Враца
Вероника сравнява града, 

в който живее в момента, с 
родния Враца – по-скоро ма-
лък град с по-консервативно 
възприятие към света. „Дар-

лингтън е в Североизточна Англия, къ-
дето безработицата е по-висока и хора-
та са с по-провинциално мислене – не са 
толкова отворени към света, към пъту-
вания, нямат желание да пробват нещо 
ново. Затова и всички ми казваха, че са 
много скептични към това начинание. 

Но една година по-късно ние сме тук и 
бизнесът се развива добре“, казва Лаза-
рова. Започва да покрива всички разхо-
ди, свързани с бизнеса, на деветия ме-
сец от старта, като от няколко месеца 
работи на печалба, която реинвестира 
в нова техника и подобряване на място-
то. Но и не иска да се разраства твърде 
много - пресмята, че ако премине мест-
ния праг за регистрация по ДДС (85 хил. 
паунда), ще трябва да вдигне цените и 

да прави по-големи обороти, което пък 
ще увеличи нуждата от още хора.

И все пак бизнесът се развива – в на-
чалото не са предвидени места за сяда-
не. След това постепенно слага кухнен-
ски остров. „Мястото е вид заведение за 
бързо хранене, които са много популяр-
ни в Англия. Но след като сложих мес-
та за сядане, това привлече още пове-
че хора“, разказва Вероника и добавя, 
че е нужна и реклама, която тя прави 
сама основно през социалните мрежи. 
„Рекламирах малко и в местните медии, 
но основата е Фейсбук“, добавя Лазаро-
ва. Цените на пастата варират според 
това дали е за приготвяне вкъщи, или е 
готова за консумация, като една порция 
е между 1.50 и 4.50 паунда...

Тя разказва, че с изключение на Лон-
дон центровете на повечето градове в 
Англия „умират“ търговски – компани-
ите изнасят офисите си в периферията, 
което води до опустяване на централни-
те градски части. Затова нейната община 
е решила да помага на малките бизнеси 
в центъра, като им дава данъчно облек-
чение – ако се наеме търговско помеще-
ние, чиято оценка на наема е под 12 хил. 
паунда, местните данъци и такси се оп-
рощават. Така се оказва, че дължи данък 
само за периода, в който не е било отво-
рено – през първите три месеца...

Хората
Екипът на Pasta Shop в момента е от 

петима души, като Вероника е движе-
щата сила на бизнеса. Подобно на Бъл-
гария, един от основните проблеми на 
компаниите във Великобритания е на-
мирането на работна ръка.

„Това според мен до голяма степен е 
свързано със спецификата на общество-
то – една немалка част от хората живеят 
на социални помощи. След като през 70-
те години на миналия век, по времето на 
Маргарет Тачър, се затварят мините, го-
ляма част от хората остават без работа и 
държавата започва да ги подпомага. От-
тогава досега са минали няколко гене-
рации, които живеят на помощи и нямат 
никакъв интерес да работят. Има изис-
кване да си търсят заетост и те подават 
документи проформа, но никога не за-
почват“, разказва Лазарова.

Прави й впечатление, че дори да са 
ентусиазирани в началото, младите 
хора се отказват бързо...

Отскоро обмисля ново бизнес начи-
нание - кулинарно училище и споделе-
но пространство за курсове за готвене и 
партита.

От Враца и журналистиката 
до Дарлингтън и пастата

�Вероника Лазарова създаде The Pasta Shop 
в градчето в Северозападна Англия

Снимки: Капитал и thepastashopdarlington
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WORLD ТЕЛЕГРАФ
Ранени и арестувани при 
нови сблъсъци в Хонконг

116 души са били ранени и де-
сетки арестувани в понедел-
ник при безредици по вре-

ме на неспиращите протести в Хонконг. 
Университетски кампус е под полицей-
ска обсада и в последните дни се пре-
връща в бойно поле на антиправител-
ствените протести.

Десетки протестиращи организираха дръзко бягство от обсадата. Демонстран-
тите спуснаха въжета от мост до чакащи ги отдолу мотоциклети.

Около 100 други демонстранти, които се опитаха да напуснат Политехниче-
ския университет, бяха посрещнати от полицията със сълзотворен газ и гумени 
куршуми.

Журналист изчезна в Москва, 
подозират убийство

Редактор от информационната аген-
ция „Интерфакс“ е изчезнал в Москва. 
Подозира се убийство, пише ВВС, като се 
позова на правоохранителните органи.

Маргарита Игнатова е излязла в не-
деля сутринта и оттогава не е известно 
къде е, няма и връзка с нея. Заведено е 
дело за убийство, съобщават местните 

власти. Неин колега заяви, че не се е появявала на работа и не се е свързвала с 
никого. Майката на Маргарита е съобщила, че дъщеря й не е вкъщи и тя не знае 
къде е.

Обвиниха британската 
армия, че прикрива убийства
Бивши следователи, натоварени с 

разследване на обвинения срещу 
британските въоръжени сили за 

извършени военни престъпления, обви-
ниха армията, че е прикрила убийства и 
изтезания на цивилни в Ирак и Афганис-
тан. Британското министерство на от-
браната отхвърли тези обвинения.

Двете медии са събрали показания от 
десетина бивши членове на органи, натоварени със задачата да разследват евен-
туални случаи на нарушаване на човешките права от страна на британската ар-
мия. Правителството сложи край на тези разследвания през 2017 г.

Хиляди без ток заради силен 
сняг във Франция

15 хил. домакинства в Югоизточ-
на Франция са без ток заради 
обилни снеговалежи, затрупа-

ли района в края на миналата седмица.
Тежкият сняг причини сериозни за-

труднения на транспорта, а в петък бли-
зо 300 000 домакинства останаха без 
електричество.

Снеговалежите доведоха и до сериоз-
ни затруднения в движението, както и до прекъсване на електропроводи.

Газова експлозия в мина 
уби 15 души в Китай
15 души загинаха в северната ки-

тайска провинция Шанси след 
газова експлозия в мина.

Още девет души са били ранени при 
взрива.

Синхуа съобщи, че 35 миньори са ра-
ботили под земята, когато се е случила 
експлозията, и само 11 миньори са успе-
ли да избягат. Ранените миньори са в стабилно състояние.

Смъртоносните аварии в минното дело са често срещани в Китай, където ин-
дустрията има лоши показатели за безопасност.
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�Талантливата музикантка е определена за „Малък бизнес 
предприемач на годината“ в британската столица

„Представяш ли си, идва 
майка на дете аутист при 
мен, объркана, смутена, 
защото никой не иска да 
работи с детето й - казва 

Гергана и гласът й трепери от вълнение. 
- Никой да не иска да говори и да играе с 
детето ти, защото е аутист, защото е раз-
лично... Как ще се почувстваш?“

Гергана Аргирова отдавна е осъзна-
ла, че цялото й престижно образование 
в Щатите е имало смисъл в мига, в кой-
то разбира, че може да помогне на това 
дете аутсайдер и на много като него. И 
то не къде да е, а в Лондон. Там дръзката 
музикантка създава първата музикална 
школа за работа с деца аутисти и печели 
престижни награди.

Когато е на 5 години, записват малка-
та Гери, родена в Пловдив и живееща 
със семейството си в село Катуница, на 
уроци по пиано. „Много ми хареса, даже 
вкъщи „свирех“ на въображаеми клави-
ши, които си бях нарисувала на масата в 
хола“, казва Гери. Купуват на детето хуба-
во немско пиано. 

Първата й учителка Магдалена казва, 
че има талант и след IV клас тя постъп-
ва в пловдивското музикално училище. 
Там попада на прекрасна учителка - Не-
забравка Кметова, която й вдъхва любов 
към музиката и пианото.

След завършването Гергана

печели пълна стипендия 
в Денвър, Колорадо

в един от най-престижните университе-
ти, част от елитната Бръшлянова лига. 
„Бях на 18 години, с „никакъв“ английски, 
и още на първия ден ни дадоха домашно 
- 2 страници есе за другия ден. Тази нощ 
не спах, много плаках, обадих се на мама 
по скайп и казах, че искам да си се прибе-
ра вкъщи“, спомня си Гери.

В Денвър талантливото момиче от Ка-
туница попада в бляскавия свят на деца 
на знаменитости. Частният университет 
е с космическа такса - половин милион 
долара за обучението за бакалавърска и 
още толкова за магистърска степен. Учи 

сред младежи, които паркират по 2-3 
скъпи коли пред университета, а роди-
телите им финансират обучението на та-
лантливи бедни младежи, като създават 
образователни фондове. Какво би могло 
да си позволи едно дете на детска учител-
ка и автомонтьор? Университетът поема 
таксата й и наема за жилище, а Гери сер-
вира на партита във фирми за кетъринг.

Талантливата и упорита българка оба-
че е включена в програма за много на-
дарени студенти, в която се преподават 
предмети на много по-високо ниво. Еди-
ници са избраниците, а деканът на уни-
верситета ги кани на специални вечери 
- защото са със специален статут. Трябва 
обаче да държат през цялото време мно-

го висок успех, за да си запазят мястото 
в програмата. Ако нямаш успех 5,75, от-
падаш. Гери остава 4 години в програма-
та. Предлагат й пълна стипендия и за ма-
гистърска степен и заплата като асистент 
на студентите за бакалавър по пиано. Из-
карва 2 години и завършва магистратура 
по пиано и музикално образование.

Междувременно тя решава, че потен-
циалът й е достатъчно голям, за да си 
изкарва прехраната със сервиране. В 
университета има много фондове, фи-
нансиращи пилотни проекти на студен-
ти. В Денвърския университет е пълно с 
богати младежи, чиито родители финан-
сират тези фондове, а те не си дават мно-
го зор да правят разни проекти. Гери оба-
че разработва проект за

алтернативно музикално 
образование

Създава свой проект The Little Pioneer, 
на който студенти дават безплатни уроци 
по музика на бедни талантливи деца.

Когато завършва магистратурата си, 
Гери е приета за докторат не къде да е, а в 
Кеймбридж във Великобритания и в Ин-
ститута по образованието в Лондон. И на 
двете места обаче искат да таксуват ев-
ропейката като американка, защото идва 
от престижния Денвърски университет. 
А таксата за неевропейци е 3 пъти по-го-
ляма и непосилна за нея. Тя обаче реша-
ва, че щом Съдбата е избрала да отиде в 
Обединеното кралство, значи трябва да 
остане там.

През 2012 г. Гергана пристига от Ден-
вър в Лондон абсолютно без средства. 
Спестените й пари са блокирани за месец 
- такива са правилата при преместване от 
Америка. Не познава никого, но научава, 
че нейна приятелка от най-ранното дет-
ство в Катуница живее със семейството 
си в Лондон. Приютяват я за няколко ме-
сеца. „Бюджетът ми беше 1 паунд на ден. 
Толкова сълзи са изплакани!“, споделя 

БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com

Гергана - феята на 
аутистите в Лондон

Гергана с трите си приза на Българските бизнес награди 2019



Гери. Започва да търси всякаква работа - 
в офис и като преподавател по пиано. От-
казват й навсякъде.

Започва да дава уроци и решава, че 
сама трябва да си създаде работа. Препо-
дава пиано, докато един ден не получава 
имейл от отчаяна май-
ка на дете с аутизъм. 
Прави проучване и се 
оказва, че в цял Лон-
дон няма нито една 
специализирана шко-
ла за такива деца. Ре-
шава, че тя, българка-
та, ще е първа.

„Бях чела много за 
деца с аутизъм, а и те-
мата на доктората, 
който не направих, 
беше „Ефектът на музи-
ката върху мозъка на 
аутистите“, казва Гери. 
Тя си спомня ранното 
си детство в Катуница 
и едно странно момче, 
което с никого не гово-
ри, всички се страху-
ват от него. „Сега, ко-
гато разпознавам деца 
с това заболяване, си 
мисля, че това момче 
е било аутист, но преди почти 30 години 
никой не знаеше как се работи с такива 
деца“, казва Гери.

През 2013 г. тя регистрира собстве-
на компания. Избира име на школата си 
„London Music Box“.

В началото е сама, сега има 
7 учителя

Логото на школата е като ключ сол, а 
името идва от джубокс. Подобно на него, 
Гергана иска да създаде музикален биз-
нес, който да обединява различни жа-
нрове и хора. Работят със здрави деца, с 
деца с аутизъм, дислексия, със Синдром 
на дефицит на вниманието и хиперактив-
ност, а също и с възрастни. Преподават 
им пиано, китара, цигулка, виола, ударни 
инструменти, пеене, а Гергана завършва 
специални курсове за работа с аутисти.

„Те са нормални хора, дори някои са 
по-интелигентни и талантливи. Спомни 
си филми като „Рейнман“ и „Форест Гъмп“. 
Щом мислим за нормалните хора, че все-
ки е различен и го приемаме, защо не ми-
слим същото за хората с аутизъм? Това се 

опитвам да направя с 
„Лондон Мюзик Бокс“ 
- тези табута, ограни-
чения, разграниче-
ния на хора да прес-
танат!“, вълнува се 
Гери. Казва, че с уче-
ниците е като хамеле-
он, към всеки прила-
га специален подход, 
независимо дали е с 
аутизъм или не. „Ис-
ках да правя нещо, 
което да ми е инте-
ресно, нещо, в което 
да оставя сърцето си“, 
казва тя.

„Ако чакаш някой 
да ти даде нещо - 
няма да стане - комен-
тира 33-годишната 
дама, в чието образо-
вание са инвестира-
ни 1 милион долара. 
- Дори и да ти дадат 

работа, може да не е това, което търсиш. 
Затова вярвам, че ти сам може да си съз-
дадеш мечтаната работа. Аз го направих 
и работя здраво“. И момичето от Катуни-
ца е забелязано дори и в огромния Лон-
дон. За проекта си с голямо обществено 
значение - работата с аутисти, социални-
ят предприемач Гергана Аргирова полу-
чава няколко приза. Финалист е за бизнес 
наградите на общината, в която живее - 
Southwark Business Awards 2019“ в кате-
горията „Жени в бизнеса“ и категорията 
„Предприемач на годината‘‘. През 2018 г. 
е определена за „Малък бизнес предпри-
емач на годината“ в цял Лондон на прес-
тижните награди PickYourselfUK. За нея 
гласуват 6000 души от цял свят. Тази годи-
на печели 2 приза на Българските Бизнес 
награди във Великобритания - „Иновати-
вен бизнес на годината“ (на журито и на 

публиката) и „Об-
разователен биз-
нес на годината“ 
(на публиката).

През август 
се е омъжила за 
своя любим Сай-
ръс, англича-
нин, финансов 
мениджър, кой-
то й е много сил-
на опора в рабо-
тата с финансите. 
„Моето свобод-
но време? То пак 
е посветено на 

школата, и през уикенда продължава мо-
ето One Woman шоу, като се опитвам да 
отделям достатъчно внимание и на Сай-
ръс“, смее се Гери.

„Бръшлянова лига? Прекрасно. Лауре-
ат на конкурси? Чудесно. Но да дадеш на-
деждата на майката, която преди това е 
плакала, че никой не иска детето й... Това 
е съвсем друго ниво.

Това ми е страстта, 
разбираш ли?

Има огън в мен! Толкова силно вярвам 
в това, което правим!“, вълнува се Гери.

„Тези дечица, които са били аутсайде-
ри, при нас си намират приятелчета, хо-
дят си на рождените дни. След летния 
ни концерт се събрахме всички на една 
маса - деца със семействата си, здрави 
деца и аутисти, всички бяхме заедно! А 

ти представяш ли си това дете аутсайдер 
да го изкараш на сцената?... Какво е това 
за майката и за него? Да му ръкопляскат! 
Даже се научиха сами да се представят: 
„Аз се казвам Джон, аз съм на еди-колко 
си години и след малко ще свиря!“. Аз ги 
научих на това и се гордея!... Награди?... 
Не, не, не. Да чуеш как едно дете с аути-
зъм свири „Тиха нощ, свята нощ“ - това 
не може да се опише с думи. И цялото ми 
престижно образование е само базата, за 
да се случва това. Един ден се надявам и 
в България да го направя. И искам всич-
ки българи да знаят, че щом аз, обикнове-
но момиче от скромен произход, мога да 
мина през Америка, да се установя и на-
правя нещо такова в Лондон, и те могат!“, 
казва амбициозната дама, която вече 15 
години не е в родината си, но твърди, че 
България винаги е с нея.

СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
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С учениците на летен концерт.
На световна конференция по образованието в Пекин, Китай, където представя 
пилотния си проект „The little pioneers“.

В кампуса на университета в Денвър на 
дипломирането си.
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С
кандалът”Джефри Епстийн“ 
не заглъхна след смъртта на 
милионера, на което вероят-
но са се надявали много от 
замесените в него. Дори на-

против – аферата набира нова скорост, 
а нарочените за участници в нея все по-
често са принудени да отговарят на въ-
проси под светлината на прожекторите.

Типичен пример за това е приц Анрю, 
чието замесване в случая може да нане-
се непоправими щети върху репутация-
та на фамилията.

59-годишният херцог на Йорк - тре-
тото дете на кралица Елизабет II след 
принц Чарлз и принцеса Ан - е дългого-
дишен приятел с покойния финансист, 
който бе намерен мъртъв в килията си 
преди началото на процеса по обвине-
нията в серийни сексуални престъпле-
ния срещу непълнолетни. Британски-
ят принц реши да представи пред BBC 
своята версия за контактите си с амери-
канския мултимилиардер, след като са-
мият той беше уличен като

активен участник в 
„партитата“ с млади 
момичета

Съмненията за ролята на Андрю в 
мрежата на Епстийн не са нови, но смър-
тта на главния обвиняем по делото вър-
на всички ключови влиятелни фигу-
ри обратно във фокуса на вниманието. 
Принцът беше обвинен от американка, 
която твърди, че на 17-годишна възраст 
е била принудена да прави секс с него. 
Според нейните показания - двамата са 
осъществили интимни контакти общо 
три пъти между 2001 и 2002 г. Срещите, 
по думите й, са се провели в Лондон, Ню 
Йорк и на частния остров на Джефри Еп-
стийн край Карибско море.

Принц Андрю твърди пред BBC, че об-
виненията на Вирджиния Робъртс не от-
говарят на истината и че подобни срещи 
между двамата „никога не са се случ-
вали”. По думите му - на 10 март 2001 
г., - един от дните, посочени от амери-
канката - той се е намирал у дома, в ком-
панията на децата си.

„Това не се е случвало. Мога абсолют-
но категорично да ви кажа, че това не се 
е случвало. Нямам спомени да съм сре-
щал тази дама, никакви спомени“, каз-
ва той. На въпроса на водещата каква е 
причината да си спомня с такава сигур-
ност мартенска вечер преди 18 години, 
Андрю посочва: „Тогава трябваше да за-
веда дъщеря си Биатрис в Pizza Express в 
Уокинг на парти, след което се прибрах 
вкъщи. Ходенето до пицария в Уокинг е 
необичайно нещо за мен. Затова си го 
спомням със странна отчетливост“.

Принц Андрю оспорва 
още един детайл

от описанието на Робъртс, според която 
той е бил „плувнал в пот“, докато двамата 
танцували в нощен клуб при първата си 
среща, пише webcafe. „По онова време 
страдах от особено медицинско състоя-
ние, поради което не можех да се изпо-
тявам. Когато стреляха по мен по вре-

ме на Фолклендската война, получих 
свръхдоза адреналин, след което за мен 
беше почти невъзможно да се изпотя. 
Едва след като предприех няколко мер-
ки в близкото минало, успях да възста-
новя способността си да го правя“, казва 
той в интервюто.

Андрю посочва, че е наел собствен 
разследващ екип, за да установи дали 
публикуваната негова снимка в компа-
нията на Вирджиния Робъртс е истин-
ска или фалшифицирана. Резултатите са 
се оказали недостатъчни за категоричен 
извод, защото става дума за „разпечатка 
от разпечатка на фотография“.

Херцогът на Йорк твърди, че никога 
не е подозирал за престъпното пове-
дение на Джефри Епстийн по време на 
срещите си с него, като сравнява струп-
ването на множество жени и мъже в 
именията му с атмосферата в Бъкингам-
ския дворец.

„Аз живея в институция, каквато е 

дворецът, в която непрекъснато влизат 
и излизат служители.

Не искам да изглеждам 
твърде високомерен

но много хора влизаха и излизаха от 
дома на Джефри Епстийн. Доколкото аз 
бях наясно, те бяха част от служителите 
му“, казва той. Принцът отрича да е виж-
дал сред тях непълнолетни момичета, 
като допуска, че Епстийн „може да е про-
менял моделите на поведението си, за 
да не стават очевидни пред мен“.

Едно от посещенията на милиардера 
във Великобритания се случва само ме-
сеци след като прокуратурата в САЩ из-
дава заповед за арест срещу него зара-
ди сексуални престъпления. 

По ирония - Епстийн е присъствал на 
партито по случай 18-тия рожден ден на 
една от дъщерите на принц Андрю. Анд-
рю твърди, че при изпращането на пока-
ната до Епстийн никой не е знаел за во-
деното разследване срещу него.

Въпреки изнесените факти за мрежа-
та около финансиста, принцът казва, че 
не съжалява за приятелството си с него, 
тъй като той му дал шанс „да научи мно-
го неща за търговията и бизнеса“.

Описва Епстийн като човек с уникал-
на възможност да събира на едно място 
влиятелни хора, включително интелек-
туалци, бизнес лидери, представители 
на ООН и др. Публичният натиск и скан-
далите около отношенията им обаче са 
предизвикали ситуация, която принцът 
определя като нещо близко до „проблем 
с психичното здраве“.

На въпрос дали би дал свидетелски 
показания под клетва, ако бъде при-
зован от съда, той казва: „Аз съм човек 
като всички останaли и ще приема все-
ки правен съвет, преди да взема каквото 
и да е решение по този въпрос. Но ако 
действително се стигне дотам и юристи-
те сметнат, че това е правилното реше-
ние, аз ще бъда задължен да го направя“.

Той посочва, че е

прекратил отношенията 
си с Епстийн

между 2006 г., в началото на първото 
разследване срещу него, и 2010 г., ко-
гато американецът излиза на свобода 
след 18-месечна присъда и принц Анд-
рю отново гостува в имението му в Ню 
Йорк. На въпрос защо отново е приел 
да остане в дома на осъден сексуален 
престъпник, Андрю дава странно обяс-
нение: „Отидох там с единствената цел 
да му кажа, че поради присъдата му 
вече няма да е удачно да бъдем засича-
ни заедно“.

Все пак признава, че решението му 
да се срещне отново с него е било плод 
на „грешна преценка“. Принц Андрю оп-
исва отражението на скандалите около 
него и Епстийн като мъчително напре-
жение за всички свои близки и „посто-
янна грижа за семейството”. Той посоч-
ва, че би искал да се стигне до развръзка 
на проблема, но се чувства „в същото не-
ведение, в което са много други хора“.

Скандалът „Епстийн“: 
Принц Андрю от първо лице

�Синът на кралица Елизабет II продължава да отрича 
да е участвал в партитата с момичета
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З
дравей, Ангеле! Имам въпрос, 

който мъчи мен и моята съпру-

га в последните няколко месе-

ца. Става дума за ремонт на 

къщата, в която живеем, кой-

то ще ни струва около $20,000. В мо-

мента аз съм пенсионер и взимам пен-

сия от моя държавен пенсионен акаунт 

в Америка в размер на $1,300 на ме-

сец. Също така взимам пенсия от ли-

чен пенсионен акаунт под формата на 

Variable Annuity в размер на $1,100 на 

месец и имам спестени около $40,000 в 

Traditional IRA акаунт.

Моята съпруга все още работи и има 

между 3 и 5 години до пенсиониране. В 

нейния 401К акаунт има събрани около 

$10,000. В момента нямаме никакви за-

еми, включително сме изплатили коли-

те си и дома, в който живеем.

Обмисляме да вземем $20,000 от моя 

Traditional IRA и да платим ремонта с 

тези пари, но какви биха били послед-

ствията от това в краткосрочен и в 

дългосрочен план? Има ли алтернати-

вен начин да платим за този ремонт 

чрез заем и добра идея ли би било това 

за нас?

Здравейте и от мен! Хубав и интересен 
въпрос, определено интересна ситуа-
ция. Не мога да кажа, че често срещам 
такива ситуации във всекидневната ми 
работа с клиенти.

С оглед на фактите, с които разпола-
гам от вас, мога да кажа, че е трудно да 
се отговори на този въпрос еднознач-
но, но ще се опитам да дам моето мне-
ние, ако бях на ваше място, как бих по-
стъпил.

Ако вие взимате вече пенсия от дър-
жавата в размер на $1,300 и взимате до-
пълнение от Variable Annuity в размер 
на $1,100, от тези факти можем да за-
ключим, че вашият гарантиран доход е 
$2,400 и той ще бъде поне такъв, дока-
то сте жив, защото това са гарантирани 
акаунти. Това е добре да знаем, защото 
ни дава определена яснота и сигурност, 
защото и при двете места спадове няма 
да има, но при Variable Annuity контра-
кта може да има покачване в зависи-
мост от стойностите на пазара и вашите 
инвестиционни опции в този контракт.

За момента гледаме само вашия до-
ход и не взимаме предвид този на ваша-
та съпруга. За това ще поговорим след 
малко.

Но нека се върнем на вашата ситу-
ация. Вие имате не само доход от този 
Variable Annuity контракт, но също така 
и сума, която е базата на този акаунт и 
която в момента е инвестирана. Про-
блемът е, че във вашия Traditional IRA са 
останали само $40,000 и това са

единствените лесно 
достъпни пари

които имате в наличност, и ако дръп-
нете $20,000 от тях, за да платите за ре-
монта, вие ще имате данъчна облага-
емост на тази сума – т.е. ще ви вземат 
още между $2,000 и $4,000 в данъци, за-
щото на тези пари никога не са плаща-
ни данъци, и като се има предвид, че съ-
пругата ви още работи и като семейство 
имате заработен доход, това, което ще 
изтеглите от пенсионния акаунт, може 
да бъде надбавено над нейния облага-
ем доход. Тук трябва да попитате вашия 
данъчен специалист дали има начин да 
се минимизират дължимите данъци при 
такава транзакция, ако обявите данъци 
за годината поотделно вместо като се-
мейство.

Основният проблем за мен е не тол-
кова данъчната облагаемост, а това, че 
вие ликвидирате инвестиционни акти-
ви, които имат потенциал да растат през 
годините, за да финансирате ремонт, 
който може би ще вдигне цената на жи-
лището ви днес, но вие нямате достъп 
до парите, затворени във вашия дом, 
и реално не можете да правите нищо с 
тях, докато не го продадете.

Другият проблем е, че освен тези 
$40,000, вие

нямате абсолютно 
никакви други пари

в наличност, до които имате достъп, ако 
ви се наложи да използвате сума в брой 
за следващите 10-20 години (дай, Боже 
и повече) след пенсиониране. А сега 
обмисляте да вземете $20,000 от тях за 

ремонт и оставате всичко на всичко с 
$20,000 минус данъците, които ще пла-
тите на тези $20,000, които сте взели 
за ремонта. Това си е доста страшнич-
ко, ако това е всичко, което ще имате в 
брой за следващите 20+ години напред.

Има и друга опция, този акаунт, който 
имате под формата на Variable Annuity 
и ви дава доход от $1,100 на месец, 
той има в наличност пари, които са ин-
вестирани в него. Ако обаче вземете 
$20,000 от този фонд, вие автоматично 
ще намалите тези $1,100 гарантиран ме-
сечен доход според това каква сума ще 
остане в акаунта. Това е една от най-ло-
шите опции, които имате, защото ние не 
само искаме тези $1,100 гарантиран до-
ход да останат в наличност, поне докато 
сте жив, а и да пораснат през това вре-
ме. Но това ще е невъзможно, ако взе-
мете пари от този акаунт да покриете 
ремонта, който планирате.

Най-добрата опция, според мен, е да 
отидете до вашата банка и да разберете 
дали е възможно да вземете Equity Line 
of Credit – заем, базиран на стойността 
на вашия имот за тези $20,000. В момен-
та лихвите са доста ниски в сравнение 
с годините назад и това би било може 
би добра опция. По този начин няма да 
нарушавате спестяванията си за пенси-
ониране и да плащате допълнителни 
данъци, свързани с това, което да утеж-
ни още повече вашата ситуация.

Седнете с вашата съпруга, направете 
един

месечен бюджет на 
приходите и разходите ви

преди да подадете молба за такъв заем. 

Преценете дали може да го плащате, 
поне докато тя все още работи и вкарва 
свежи доходи във вашето семейство. Ху-
бавото е, че вие винаги можете да изпла-
тите този заем в по-късен етап, защото 
парите са в наличност във вашите пен-
сионни сметки, но защо да го правите, 
ако можете да го погасите, докато тя все 
още работи, и да оставите пенсионните 
ви сметки да трупат дивиденти и капи-
тални печалби през следващите някол-
ко години.

Според мен това е най-добрата опция 
за вас в момента, особено като се има 
предвид и ниските лихвени процен-
ти по заемите днес, този ход може да 
ви донесе много повече позитиви, ако 
се подходи правилно и с нужното вни-
мание към всяка една от стъпките - за-
почвайки от бюджета и възможността 
за изплащане; преминавайки през де-
тайлите по заеми като лихвен процент 
и срок за изплащане, и не на послед-
но място, правилно разпределение на 
парите в пенсионните акаунти, които 
трябва правилно да бъдат инвестирани, 
за да имат доходност, но в същото вре-
ме да избегнат допълнителен, ненужен 
пазарен риск.

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

Как да платя за ремонт 
след пенсиониране
�Въпроси и отговори от изминалата седмица
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С
татистиката за пазара на не-
движимите имоти в Чикагския 
район се оказва една доста ин-
тересна тема за читателите на 
вестника. Именно поради тази 

причина продължавам да ви давам ин-
формация 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 запитване за 
нещо, свързано в ценовата или пазарна-
та сфера като цяло, не се колебайте да ме 
потърсите!

В днешните четири графики ще ви пре-
доставя информация за Карол Стрийм.

Карол Стрийм е друго предградие на 
Чикаго, Илинойс, попадащо в окръг Дю 
Пейдж (Du page). Градчето е създадено 
на 5 януари 1959-а и кръстено на дъщеря-
та на своя основател. При преброяването 
през 2010 г. населението му е било 39,711 
души, а през 2011-а списание „Money“, 
което е собственост на CNN, го класира 
49-ти в списъка си на 100-те най-добри 
места за живеене в САЩ.

Много наши сънародници през годи-

ните, а и все още населяват тази област.
Всички тези графики се отнасят за един 

и същи район (именно този, попадащ в 
пощенски код 60188). Разделени са в 4 ос-
новни категории:

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

бинация от всички видове архитектурни 
жилищни сгради, които делят стена със 
съседа си - Townhomes, Condos, Coach 
homes (Villas), Duplex, etc.)

3. Townhomes (т.нар. градски къщи, 

които видимо изглеждат 
на къщи, но са долепени 
една до друга)

4. Condos (апартамен-
ти)

Всичките четири са:
- без ограничение на 

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

ново строителство (new 
and old construction),

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

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

Ще сравня Карол Стрийм с целия MRED 
район (area), за да може да добиете пове-
че яснота как то може да бъде отличавано 
и сравнявано с общите цени на продажби 
за всички предградия в района, взети за-
едно. Това е много важно, особено за тези 
от вас, които се замислят да продадат жи-
лището си в скоро време.

Ако някой от вас е любопитен да нау-

чи за съвсем друга информация, свързана 

с конкретен географски район, моля, не се 

притеснявайте да ме потърсете на ди-

ректния ми номер и ще ви предоставя 

нужната за вас информация без никакви 

задължения от ваша страна!

Като агент на недвижими имоти аз не 

само помагам на своите клиенти със за-

купуване, продажба и отдаване под наем, 

но и се стремя непрестанно да ги уведо-

мявам относно всеки възможен аспект, 

който би повлиял на тяхната дълго-

срочна инвестиция, която всъщност за 

повечето хора е най-важната и най-го-

лямата, 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.com

Консултацията е винаги безплатна и 

не ви ангажира по никакъв начин!

ГЕРГАНА ТОДОРОВА
gergana.todorova@bairdwarner.com

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

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

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

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Карол Стрийм 
една къща се е 
продавала за 
$231 500, то съ-
щата такава се 
е продала през 
септември 2019-
а за $275 000.

- 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 
Карол Стрийм 
една такава 
къща се е про-
давала за $169 
000, то същата 
такава се е про-
дала през сеп-
тември 2019-а 
за $205 000.

- 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 
Карол Стрийм 
апартаменти 
са се продава-
ли за $120 000, 
то същите са 
се продавали 
през септем-
ври 2019-а за 
$145 000.

- 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 януа-
ри 2016-а в Ка-
рол Стрийм се е 
продавал такъв 
имот за $155 
000, то същи-
ят се е продал 
през септем-
ври 2019-а за 
$184 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
долепено стро-
ителство се е 
продавало за 
$176 000, то съ-
щото такова се 
е продало през 
септември 2019-
а за $202 000.

Карол Стрийм: Какъв е пазарът 
на недвижимите имоти

Карол Стрийм 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 28 октомври 2019 г.

Карол Стрийм 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 28 октомври 2019 г.

Карол Стрийм 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 28 октомври 2019 г.

Карол Стрийм 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 28 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     
— Карол Стрийм

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Карол Стрийм

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Карол Стрийм

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Карол Стрийм

�Актуални данни за цените в това предградие на Чикаго
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РОБЪРТ БЪРСЕЛ
Ройтерс

Н
еобичайно тежките навод-
нения във Венеция, пожа-
рите в Австралия и дори по-
явата на чума в Китай тази 
седмица бяха обяснени с 

климатичните промени, а учени преду-
предиха, че глобалното затопляне може 
да обремени бъдещите поколения с бо-
лести за цял живот.

Венеция обяви извънредно положе-
ние в сряда след „апокалиптични“ на-
воднения, залели разположения в ла-
гуна град. Под вода се оказаха нейната 
историческа базилика, площади и мно-
говековни сгради.

„Това е резултат от климатичните про-
мени“, писа в Туитър кметът на града 
Луиджи Бруняро. Градски артерии се 
превърнаха в бурни потоци, каменни ба-
люстради бяха изпочупени, лодки бяха 
изхвърлени на брега, а вързаните гондо-
ли - потрошени, след като приливът в ла-
гуната достигна отметката от 187 см -

най-високото равнище 
след рекорда от 194 см

през 1966 г. Повишаващото се ниво на 
водата се превръща в постоянна заплаха 
за туристическата перла.

„Венеция е на колене - каза Бруняро. 
- Щетите ще надхвърлят стотици мили-
они евро.“

На другия край на света части от Ав-
стралия тази седмица бяха опустошени 
от горски пожари. Четири души загина-
ха, а жителите на цели селища бяха при-
нудени да се спасяват с бягство от пла-
мъците.

От 2016 г. насам части от северните и 
вътрешните райони на щата Нов Южен 
Уелс, наред с южните райони на Куин-
сланд, са обхванати от суша, която спо-
ред метеорологичната служба се дължи 
частично на повишената температура 
на морската повърхност, което (на свой 
ред) влияе върху режима на валежите.

През последния век се повиши и тем-
пературата на въздуха, което прави още 
по-тежки сушите и пожарите.

Но връзките между климатичните 
промени и екстремните прояви на вре-
мето в Австралия

се превърнаха в 
политически футбол

Правителството, което е поддръжник 
на въгледобивната индустрия, е съглас-
но, че трябва да се ограничават вредни-
те емисии, но в същото време твърди, 
че по-силни екологични мерки ще съси-
пят икономиката. Това противопоставя 

страната на нейните съседни островни 
тихоокеански страни, които са особено 
уязвими от по-високите температури и 
повишаващото се морско равнище. За-
грижеността за ефикасни (екологични) 
мерки в глобален план се засили, след 
като президентът на САЩ Доналд Тръмп 
се отказа от международното Парижко 
споразумение за (ограничаване на) кли-
матичните промени и предприе стъпки 
към отказ от защита на околната среда.

Тръмп и бразилският президент Жаир 
Болсонаро са сред малцината световни 
лидери, които публично поставят под 
съмнение казаното от науката за клима-
тичните промени, въпреки опустошител-

ните пожари в собствените им страни - 
в Калифорния и в басейна на Амазонка, 
които еколозите поне частично отдават 
на глобалното затопляне.

Докато политиците спорят, нарастват 
опасенията от ефекта на един по-топъл 
свят върху човешкото здраве. Здравните 
власти в Китай съобщиха за

рядка поява на 
белодробна чума

заради два случая, потвърдени в Пекин 
тази седмица. Двама души са се заразили 
в провинция Вътрешна Монголия, къде-
то има драматично увеличаване на попу-
лацията на гризачи в резултат на про-

дължителното засушаване, утежнено от 
климатичните промени, твърдят местни 
медии.

Миналото лято територия с разме-
ра на Холандия бе поразена от този вид 
чума, наричана и „плъхова“.

Последствията за здравето в по-ши-
рок спектър са сериозни. Медицинското 
списание „Лансет“ публикува тази седми-
ца изследване, според което климатич-
ните промени вече увреждат човешко-
то здраве чрез увеличаване на броя на 
екстремните климатични явления и съ-
пътстващото силно замърсяване на въз-
духа. В един по-топъл свят нарастват 
рисковете от недостиг на храни, инфек-
циозни болести, наводнения и екстрем-
ни горещини.

Ако не бъде направено нещо, после-
диците могат да обременят цяло поколе-
ние със страдания и болести през целия 
живот на хората, твърдят учените.

„Особено уязвими към здравните ри-
скове, свързани с климатичните про-
мени, са децата. Техните организми и 
имунни системи са все още в процес на 
развитие, което ги прави по-податливи 
на заболявания и екологични замърси-
тели“, казва Ник Уотс - един от учените, 
извършили проучването на „Лансет“, оза-
главено „Здравето и климатичните про-
мени: обратно броене“.

Увреждането на здравето в ранното 
детство е „трайно и всестранно“, преду-
преждава той, и води до последствия за 
цял живот.

„Ако не се предприемат незабавни 
действия от всички страни за намаля-
ване на вредните емисии, напредъкът в 
благоденствието и средната продължи-
телност на живота ще бъдат изложени на 
риск и климатичните промени ще пре-
допределят здравето на цяло едно поко-
ление“, каза ученият на представяне на 
проучването в Лондон.

Наводнения, пожари, 
чума: Климатът 
наистина се променя
�Венеция и Австралия преживяват 

тежки кризи, причинени от природата



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

20 ноември - 3 декември 201932

МАКСИМ ПОПОВ

„Растенията ще имат време 
да порастат!”, казва един от 
руските офицери, трайно 
настанили се в базата си в 
сирийския град Тартус, къ-

дето се радват и на градините си, и на 
подводниците си четири години след 
военната намеса на Москва в страната.

Въпреки съобщенията за изтегляне на 
контингента и драстичното намалява-
не на операциите, руското присъствие 
в Сирия трайно се е вкоренило и това 
дава ясен знак за бъдещето на страната.

В крайбрежния град Тартус в Западна 
Сирия, както и в другата си база в Хмей-
мим по на север, руската армия трайно 
се е разположила и на драго сърце афи-
шира това пред поканените да посетят 
обектите й журналисти.

Спортни зали, сауни, хлебарници, хи-
мическо чистене и, разбира се, право-
славни параклиси. Войниците имат

„всички необходими 
удобства”

заяви руски офицер, пожелал аноним-
ност, защото не му е разрешено да пра-

ви изявления пред медиите.
С изпращането на авиацията си на по-

мощ на режима на Башар Асад в края на 
септември 2015 г., Москва позволи на 
хванатия натясно свой съюзник да на-
трупа победи над бунтовниците и да си 
върне контрола над големи части от те-
риторията.

Днес руснаците се показват публич-
но с патрулите на военната полиция по 
улиците на сирийските градове или „съ-
ветниците”, които вече застават пред ка-
мерите при обучението на елитен бата-
льон от войската на Башар Асад близо 
до Дамаск.

По официални данни в Сирия са дис-
лоцирани 3000 руски военни плюс само-
лети, хеликоптери, бойни кораби и под-
водници. Защитата им се осигурява от 
последно поколение системи за проти-

вовъздушна отбрана С-400.
Базата в Хмеймим, изградена набързо 

край гражданско летище, стана посто-
янна през 2017 г., преминавайки под ру-
ска юрисдикция. Същото стана в Тартус: 
пристанищното съоръжение на руските 
ВМС се превърна в постоянна военно-
морска база.

Москва вече има договор за наем на 
тези бази за 49 години, очевиден коз за

трайното присъствие 
в Близкия изток

и упражняване на влияние, по-специал-
но в противовес на САЩ.

„Със своите бази Русия укрепи пози-
цията си, но само докато разполага с Ба-
шар Асад”, отбеляза Алексей Малашен-
ко, ръководител научни изследвания в 
московския Институт за диалог на циви-

лизациите.
„Никой приемник, никое движение 

или група няма да защитава толкова ста-
рателно руското присъствие”, каза той.

Президентът Владимир Путин впро-
чем бе ясен: руснаците ще останат в 
Сирия, докато Москва „има интерес от 
това”, каза той през юни 2018 г. Благода-
рение на успехите си в Сирия и близост-
та си с Иран, Русия отново е основен иг-
рач в региона.

Във военно отношение сирийската 
военна кампания, в която са служили 
над 63 000 руски военни, позволи да се 
изпробват в реални условия войниците 
и модерното въоръжение като ракетите 
„Калибър” или бомбардировачите с го-
лям обхват.

С около 100 полета дневно в най-го-
рещия период на войната, операциите 
позволиха и на 90% от руските военни 
пилоти да придобият боен опит.

За стабилизирането на сирийския ре-
жим и съответно постигането на дъл-
готрайно присъствие, Русия обаче тряб-
ва да се справи със сложния проблем с 
възстановяването, чиято цена по оцен-
ки на ООН е над 400 милиарда долара.

В много градове усилията засега дават 
само скромни резултати в обстановка 
на западни санкции срещу Дамаск и не-
желанието на международната общност 

да финансира следвоенния период без 
действителен напредък към политиче-
ско решение.

В опустошения от войната град Алепо, 
втория по големина в Сирия, доставени-
те от Русия кабели за високо напреже-
ние и водопроводни тръби позволиха 
възстановяване на електрозахранване-
то и водоснабдяването, но бившите бун-
товнически квартали

продължават да са 
в развалини

Задвиженият неотдавна политиче-
ски процес със създаването на Консти-
туционен комитет е с повече от неясни 
перспективи заради въпроса за бъде-
щето на Асад, за чието напускане насто-
яват редица местни и международни иг-
рачи.

Контролираната от джихадистка гру-
пировка провинция Идлиб пък е пред-
мет на крехко споразумение между 
Москва и Анкара за избягване на кръ-
вопролитно настъпление на сирийския 
режим. Това статукво обаче едва ли ще 
трае дълго.

В крайна сметка „Русия няма път за из-
ход. Тактиката й е добра, но няма никак-
ва стратегия. Тя мисли само с един ход 
напред. А какво ще има после, никой не 
знае”, каза Малашенко.

Сауни, църкви, градини: Русия 
трайно се настанява в Сирия
� Спортни зали, химическо чистене... Войниците имат всички необходими удобства

Евгени Гушчин, директор в корабостроителницата в руската морска база в Тартус.

Руски изтребител Су-35 излита от въздушна база Хмеймим в Сирия

БТА

Руският православен свещеник отец Владимир в руската църква близо до руската морска база в Тартус. 

БТА

БТА
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Н
а 12 км от центъра на Пхе-
нян, на площ от 12 квадрат-
ни километра, се намира 
резиденция номер 55. Това 
е кодовото име на мястото, 

където се разпростира луксозното име-
ние, в което живее един от най-мрачни-
те световни лидери – севернокорейски-
ят Kим Чeн Ун.

Резиденция номер 55 е основното 
жилище на ръководителя на Северна 
Корея. Той живее там, oткaктo нacлeди 
бaщa cи Kим Чeн Иp пpeз 2011 г. Разбира 
се, както подобава на истински тотали-
тарен лидер, това не е единственият му 
дом. Ким Чен Ун има oщe oceм дpyги pe-
зидeнции в Северна Корея.

Peзидeнция нoмep 55 обаче е различ-
на. Тя e зaвъpшeнa пpeз 1983 г. пo вpeмe 
нa yпpaвлeниeтo нa Kим Иp Ceн – дядoтo 
нa Kим Чeн Ун.

Caмaтa cгpaдa e пocтpoeнa тaкa, чe дa 
мoжe дa ycтoи дopи нa ядpeнa aтaкa. Kъм 
нeя имa изгpaдeни пoдзeмни пoмeщe-
ния c дeбeли бeтoнни cтeни, пoкpити c 
oлoвo. Hякoлкo

вoeнни чacти зaщитaвaт 
cгpaдaтa

a oкoлo нeя нa paзлични мecтa имa 
зapoвeни мини.

B cлyчaй нa нeoбxoдимocт, пo пoдзe-
миятa oт рeзидeнция нoмep 55 мoжe 
дa ce cтигнe дo дpyги peзидeнции в 
cтpaнaтa. Cпopeд някoи изтoчници oт 
имeниeтo в cтoлицaтa тpъгвa пoдзeмнa 
жeлeзницa.

Koмплeкcът paзпoлaгa oщe c кoнюш-
ни, мaнeжи зa eздa, cпa цeнтъp, cтpeл-
бищe, гoлям външeн бaceйн, кaктo и pe-
дицa зaли зa oфициaлни cъбития.

Освен резиденцията, в която живее, 
още няколко интересни факти разкри-
ват личността на Ким Чен Ун. За него 
например все още се спори кога е ро-
ден – 1982, 1983 или 1984 г. Cмятa ce, чe 
Kим e yчил в мeждyнapoднo yчилищe в 
близocт дo швeйцapcкия гpaд Бepн. Ha 

cъyчeницитe cи тaм тoй бил пpeдcтaвeн 
кaтo cин нa cлyжитeл в пocoлcтвoтo нa 
Ceвepнa Kopeя пoд имeтo Пaк Ун.

Ceвepнoкopeйcкият лидep e лyд 
пo бacкeтбoлa. Нeгoв идoл e Maйкъл 
Джopдaн, а cтaятa мy в Швeйцapия кaтo 

yчeник билa oблeпeнa c нeгoви плaкaти. 
Ocвeн тoвa Kим имa гoлямa кoлeкция oт 
мapaтoнки Nіkе.

Жeнeн e зa бившaтa пeвицa
и мaжopeткa Pи Coл Джy. Cпopeд твъpдe-
ния Pи му e poдилa дъщepя пpeз 2012 г. 
и oщe eднo дeтe пpeз 2015-а. Kим Чeн Ун 

cбъдвa и cвoя дeтcкa мeчтa, cвъpзaнa c 
любимия си бacкeтбoлен тим „Чикaгo 
бyлc“ и зa тяxнaтa звeздa Дeниc Poдмaн, 
кoйтo oтивa нa пoceщeниe в Ceвepнa 
Kopeя пo пoкaнa нa Kим.

Това обаче не трябва да заблуждава за 
жестокия характер на управлението на 
севернокорейския лидер.

Преди време ООН излезе с доклад, 
описващ зверствата в страната под не-
гово ръководство. В него Северна Корея 
е наречена „тоталитарна държава“, на 
чиято територия се извършват престъ-
пления срещу човечеството, сред които 
убийства, политически преследвания и 
мъчения.

Според Държавния департамент на 
САЩ документът отразява единодушно-
то становище на международната общ-
ност, че в Северна Корея ситуацията с 
правата на човека е сред най-тежките в 
света.

Резиденция № 55: 
12 кв. км, където 
живее Kим Чeн Ун
�В луксозното имение има конюшни, 

манежи за езда, спа център, голям басейн

Кадър Youtube

MGN
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Денят на Благодарността, кой-
то традиционно се отбеляз-
ва в последния четвъртък на 
ноември, е сред любимите 
празници в САЩ заедно с при-

ближаващата Коледа. Пуйката е тради-
ционният специалитет, който присъства 
на трапезата във всеки дом.

През 1620 г. кораб, пълен с повече от 
1000 английски преселници, преминава 
Атлантическия океан и акостира в Но-
вия свят. Пилигримите се установяват в 
района, където днес се намира щата Ма-
сачузетс. Първата зима, която изкарват 
в Америка, била доста трудна, тъй като 
пристигнали доста късно и нямали

време да засадят 
плодове и зеленчуци

Липсата на прясна храна довела до 
разпространението на болести, които 
повалили заселниците и голяма част от 
тях починали.

В този труден момент на помощ на пи-
лигримите се притекло местното инди-
анско племе – ирокезите. В началото на 
пролетта те научили новите заселници 
как се отглежда царевица и други рас-
тения, които се използвали за храна. Ин-
дианците им разкрили и тънкостите при 
лова на дивеч и риба.

Благодарение на наученото от инди-
анското племе, през есента на 1621 г. пи-
лигримите се радвали на изобилна ре-
колта от царевица, тикви и др., която им 
осигурила прехраната през годината.

Колонизаторите били много щастли-
ви от постигнатото и решили да органи-
зират специален празник,

за да благодарят 
на ирокезите

Пилигримите поканили вожда на ин-
дианците заедно с най-близките му 
хора, за да им благодарят и да ги нагос-
тят с природните дарове. Местните жи-
тели от своя страна пък донесли дивеч 
и така трапезата била претрупана с хра-
на. Така бил отбелязан първият Ден на 
Благодарността в Америка през 1621 г. С 
течение на времето колонизаторите се 
научили да приготвят различни специа-
литети с плодовете и зеленчуците по ре-
цепти на индианците.

Празникът става популярен и в оста-
налите части на страната, но заселници-
те си избирали различни дни, в които го 
отбелязвали.

След като САЩ станали независима 

държава, Конгресът препоръчал този 
празник да се празнува само

един ден в годината 
от цялата нация

През 1789 г. Джордж Вашингтон, пър-
вият президент на Америка, обявява 
официално 26 ноември за Деня на Бла-
годарността. Празникът обаче продъл-
жава да се чества в САЩ на различни 
дати в различните щати, докато с про-
блема не се заема Сара Джоузеф Хейл, 
редактор на изданието „Гуди’с Лейди’с 
Бук“. Повече от 30 години тя пише писма 
на губернаторите и президентите, като 
им предлага Денят на Благодарността 
да бъде признат за национален празник.

Накрая, през 1863 г., US президентът 
Ейбрахам Линкълн официално обявя-
ва, че Денят на Благодарността ще бъде 
честван в последния четвъртък на но-
ември във всички щати и от всички вяр-
ващи.

През 1939 г. тогавашният американ-
ски президент Франклин Рузвелт из-
тегля с една седмица напред празника. 
Идеята била по този начин да се увели-
чи със седмица времето, 
през което американците

купуват подаръци 
за Коледа

Въпреки това в някои 
щати денят се чествал на 
новоопределената дата, а 
в други – продължавали 
да празнуват в последния 
четвъртък на ноември. 
Две години след изтегля-
нето на празника седми-
ца напред обаче е решено 
Денят на Благодарността 
да се върне в последния 
четвъртък на ноември, 
както продължава да бъде 
отбелязван и до днес.

Празничният ден не ми-
нава без традиционното 

хапване на пуйка. Този обичай е поста-
вен от Бенджамин Франклин, който ис-
кал да направи животното национален 
символ на Америка. Той избрал птица-
та,

защото тича бързо, 
хитра е, 
с остро зрение,

а има и величествена осанка. Така по-
степенно пуйката се превръща в задъл-
жителната храна за празника. Прието е 
да се гарнира и със сос от боровинки.

Голямото коледно пазаруване в САЩ 
стартира в петъка след Деня на Благо-
дарността. Всяка година по това вре-
ме традиционно милиони американци 
се втурват в магазините, за да изберат 
първите подаръци за най-близките си 
хора.

В този ден, известен още и като „Чер-
ния петък“, магазините правят между 
две трети и три четвърти от целия си 
оборот за годината, показват проучва-
нията. Най-много се търсят детски иг-
рачки, украшения за елхата и козметич-
ни продукти.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Денят на Благодарността: 
Пилигрими, ирокези
и много пуйки

Няма нищо лошо да си похапне-
те повечко пуйка и сладки картофки 
на Деня на Благодарността, твърдят 
здравните експерти. Стига само да не 
продължите в същия дух и през след-
ващия месец.

Пуешкото се усвоява по-лесно от 
организма и не вреди на сърцето. 
Сравнено с другите меса, то е по-до-
бър източник на протеини, съдържа 
по-малко мазнини и калории. Напри-
мер порция пуешко месо от 100 г съ-
държа 133 калории, 25 г протеини и 
по-малко от грам наситени мазнини. 
Бялото пуешко е по-малко калорич-
но дори от пилешкото. За сравнение, 
дори и нетлъстото свинско е доста 
по-тежка храна и има 217 калории, 13 
г мазнини и 23 г протеини. Пуешкото 
месо също така е добър източник на 
аминокиселини.

Денят на Благодарността не мина-
ва и без боровинков сос. С него аме-
риканските домакини гарнират пуй-
ката. Известно е, че боровинките 
съдържат различни видове антиок-
сиданти, които стимулират клетките 
да се борят и предпазват организма 
от сърдечносъдови болести.

Сладките картофи и тиквата също 
присъстват на празничната трапеза и 
също са много полезни. Те са богати 
на витамин А и С, на бетакаротин и на 
калий. Освен това сладките картофи 
съдържат фибри, а тиквата е нискока-
лорична и съдържа малко мазнини.

Обичайното меню за празника 
включва също и орехи, известни като 
много здравословна храна. Те също 
така са и добър източник на ненаси-
тени мазнини, които пък намаляват 
нивото на холестерол в организма.

Печена пуйка и 
боровинков сос

�Любимият празник в САЩ и 
традициите му през годините

Трапезата за празника събира цялото семейство и е изключително богата

Заселниците и индианците заедно на първия Ден на благодарността
Снимки: pixabay
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БЕЛА 
ЧОЛАКОВА

Антиваксърството – 
по-опасно и от СПИН

 блог

Щом според съда недопускането на дете до учебно заве-
дение поради липса на задължителни по закон имунизации е 
дискриминация, то тогава всеки болен от морбили трябва ав-
томатично да се смята за потенциален убиец. И ако е дете, ро-
дителите му да бъдат съдени за избора си. Защото само за ми-
налата година от морбили в Европа се разболяха 80 000 души, 
а 72-ма починаха от усложнения.

Защото отказът от ваксини не е просто въпрос на личен из-
бор, а застрашаване на живота на другите. Всеки родител анти-
ваксър носи отговорност за най-малките, на които все още не 
е поставена ваксина срещу дадено заболяване, за възрастните, 
на които никога не са правени ваксини, както и за всички паци-
енти с автоимунни заболявания, силни алергии и тежки увреж-
дания, при които е противопоказно да се слагат имунизации. 
Всеки човек без ваксини срещу опасни болести е потенциален 
убиец за някого от тези хора. Те са защитени единствено при 
стабилен колективен имунитет – когато над 90% от населени-
ето са ваксинирани срещу определена болест и тя не може да 
се разпространява.

И не говорим само за морбили, а за дифтерия, коклюш, хе-
патит В и т.н. По данни на Световната здравна организация 1,5 
милиона деца умират всяка година от болести, за които съ-
ществуват ефективни ваксини. Тези данни са манифест на чо-
вешката глупост.

1,5 милиона деца не са имали право на живот, защото роди-
телите им не са имали достъп до ваксини или още по-лошо – 
сами са се отказали от тях.

Много е важно да подчертаем, че когато говорим за вакси-
ни, има огромна разлика дали са препоръчителни или задъл-
жителни. Не оспорвам решението на родител, който не иска да 
имунизира детето си срещу грип например. Но задължителни-
те неслучайно са задължителни. И не, не защото всички лекари 
по света са част от някаква глобална конспирация за унищожа-
ване на човечеството и за генериране на милиарди печалба за 
Биг Фарма, както пише в някои форуми. Задължителните вак-
сини стават такива след множество проучвания и преценки на 
риска. Те са срещу болести, потенциално опасни за избухване 
на епидемии и за причиняване на множество смъртни случаи...

Какво щеше да стане, ако хората се бяха отказали от вакси-
ната срещу едра шарка например, благодарение на която бо-
лестта е изкоренена през 1980 г. след масови ваксинации във 
всички страни по света? Преди това в първите 60 години от XX 
век от едра шарка умират 300 милиона души. Ако хората се 
бяха отказали от такава ваксина, голяма част от човечеството 
щеше отдавна да е измряло.

А днес антиваксърите искат да се върнем назад. Пак да няма-
ме ваксини и пак всяко семейство да погребва по две-три деца. 
Защото навремето е било така – почти е нямало жена, непозна-
ла ужаса да умре детето й.

Разбира се, напредъкът в здравеопазването се дължи на 
множество фактори, но именно ваксините са един от особено 
важните. Знаете ли колко много болести, за които ние само сме 
чували, има риск да се завърнат, ако още повече се разрасне 
антиваксърското движение. Неслучайно СЗО го обяви за гло-
бална заплаха за здравето редом до СПИН и ебола. То може да 
се окаже дори по-смъртоносно от тях...

През 2018 г. във Франция трите задължителни имунизации 
- срещу дифтерия, полиомиелит и тетанус, бяха увеличени на 
цели единайсет, сред които морбили, коклюш, хепатит В...

В Италия пък бе въведен закон, според който децата без вак-
сини против варицела, полиомиелит, морбили и рубеола няма 
да бъдат допускани нито в детска градина, нито в училище.

А в Германия тази година е предложен законопроект, според 
който родителите, които не имунизират децата си срещу мор-
били, трябва да бъдат глобявани 2500 евро, а малчуганите да 
бъдат изключвани от детските градини.

А у нас това било дискриминация...
Истината е, че няма нищо напълно безвредно в този свят. 

Всичко е въпрос на това как го приемаме и използваме, в как-
ва доза е и за кого точно. Че то има и случаи на хора, които са 
починали след прекален прием на вода. Това означава ли ав-
томатично, че водата е опасна за здравето и трябва да спрем 
да я пием?
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 казана дума

„Искам да си разменим с Гърция по едно 
пристанище без такси“

Премиерът Бойко Борисов по време на 
инспектирането на строежа на газовата 

връзка между България и Гърция

„Русия не е наш стратегически 
партньор, а наш стратегически 
проблем“

Коментар на председателя на 
Европейския съвет Доналд Туск в реч 

за откриването на учебната година 
в Колежа на Европа в Брюж

„За кого е шунката в бюджет 2020? 
За приятелските кръгове отново, 
не и за хората“

Мая Манолова коментира проекта 
за бюджет на правителството за 

следващата година

„Нещастни сме, защото 
си пречим и сме 
фиксирани в имането, а 
не в правенето“

Социоложката Мира 
Радева коментира 

проучването на 
Евростат, според което 

българите са сред най-
нещастните в ЕС

„Перфектно. (Ставам) 
Все по-добър и 

по-добър. Имам 
чувството, че на 60 ще 

съм най-добър.“
Българският 

професионален 
боксьор Кубрат Пулев 

при завръщането си 
от Калифорния след 

победата над Райдъл 
Букър
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в цифри

2003

53 910 28 000 

тона фалшиви медикаменти бяха конфискувани от властите в Кот д’Ивоар. Рекордното 
количество е било съхранявано в двуетажна къща и в мазе в Абиджан. Според източник, 
запознат с операцията, всички стаи в къщата били претъпкани с медикаментите.

км за 218 дни и 22 часа изминаха двама британски лекари с велосипед и поставиха 
нов Гинес рекорд. Лойд Колиър и Луис Снелгроув са подобрили с 9 дни предишното 
постижение за най-бърза околосветска обиколка с велосипед тандем за мъже.

крави, отнесени в морето от надигналите се води на Източния бряг заради урагана 
Дориан през септември, бяха намерени живи да си пасат на малък остров. Животните 
са видени неотдавна от рейнджъри на крайбрежния парк Кейп Лукаут.

км/ч достигна скоростта на метеорит в небето, измерена от учени в понеделник през 
нощта. Парчето скала с тегло около 98 кг предизвиква звуков удар. Спътник на НАСА е 
потвърдил, че яркостта на парчето скала била по-голяма от тази на Венера.
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З
имата е опасен сезон за шо-
фьорите. Всяка година заради 
лошите условия по пътищата 
в Америка загиват 2000 души 
според статистиката на аме-

риканската асоциация на автомобили-
стите. През изминалата зима например 
нейни екипи са спасили 572 000 души, 
закъсали с автомобилите си в района на 
Ню Джърси и околните щати. Най-мал-
ко 960 000 души са били спасени в цяла-
та страна. През януари тази година, ко-
гато студ обхвана и югоизточните щати, 
от асоциацията в района на Маями пък 
са получавали по 700 обаждания на ден, 
което само по себе си иде да покаже, че 
не трябва да подценявате подготовката 
на автомобила за студените месеци, не-
зависимо дали живеете в студен или то-
пъл щат.

„Който е оцелял от първото застудя-
ване в централните и източните щати и 
е закъснял с подготовката на автомоби-
ла, трябва да си смени

най-вече течността 
на чистачките

казва Димо Пенев, собственик на сер-
виза „Меджик Ауто“, който се намира 
в чикагското предградие Дес Плейнс. 
„Много хора все още използват течност, 
подходяща за лятото и температури от 
32 градуса по Фаренхай, това е 0 градуса 
по Целзий. Това е висока температура и 
ако оставите такава течност в колата за 
зимата, рискувате тя да замръзне. В ма-
газините все още има течност за лятото, 
избягвайте да я купувате“, допълва още 
българинът.

Най-често на пътя има автомобили, 
които са на по 12 години, казват още 
от асоциацията на автомобилистите, а 
средната продължителност на акуму-
латора е три до четири години. Затова 
проблемите с акумулатора са най-чес-
тите през зимата и ако автомобилът ви 
е по-стар от 4 години, задължително го 
проверете. „Освен акумулатора трябва 
да се провери и антифризът - при как-
ва температура замръзва. Има много 
евтино устройство, което се продава в 

магазините за 2-3 долара, и любители-
те могат сами да го проверят, вместо да 
плащат в сервиз“, обяснява Пенев.

Другото, на което трябва да обърне-
те внимание, според експертното мне-
ние на Пенев, са гумите. Той обяснява, 
че за градовете с продължителни и сту-
дени зими като Чикаго шофьорите е до-
бре да сложат

зимни гуми 
с по-голям грайфер

или поне добри гуми за всички сезони. 
„Допустимата дълбочина на грайфера 
е 3/16 от инча, което е малко за зимни-
те условия. За коли, които преминават 
годишни инспекции като таксита и ли-

музини, и автомобили със специален 
режим, е задължително да имат гуми с 
грайфер по-голям от 3/16 от инча, или 
от 5 милиметра“, разяснява той.

По отношение на течностите, Пенев е 
категоричен, че също трябва да се про-
верят за зимата. Желателно е да се сме-
ни тази на спирачките, особено ако не 
е сменяна през последните три години. 

„Зимните условия влияят много лошо 
на спирачната течност. Тя се разширява 
и стеснява много лесно при промяна на 
температурите и ако е стара, съдържа 
вода вътре“.

Хидравликата на волана също трябва 
да се провери, както и течността. Мас-
лото в двигателя и трансмисията също 
не трябва да се изпуска от подготов-

ката за зимата и ако не са сменяни на-
време, е добре да се сменят сега. Все-
ки шофьор трябва да е сигурен още, че 
чистачките работят добре.

„Всяка кола и всеки двигател се из-
носва най-много при първоначален 
старт. Хубаво е всяка кола и през зима-
та, и през лятото да се пали и оставя да 
работи минута-две преди потегляне. За 
предпазване на горивото от замръзва-
не, може да се използва добавка като 
HEET за абсорбиране на водата в гори-
вото. Точно преди голям студ колата

не трябва да 
се мие отвън

Хубаво е да се измие, след като пътища-
та са били напръскани със сол и време-
то се е постоплило малко. Така ще се из-
мие и солта от автомобила. Използвайте 
измиване с вакса, което създава пред-
пазен слой и запазва бронята“, съветва 
Димо.

Не забравяйте да подготвите и неща 
от първа необходимост при авария като 
фенер, одеяло, ръкавици, лопата, вери-
ги, ако карате през планински райони. 
Не забравяйте да поддържате резерво-
ара с гориво пълен, карайте бавно. „И 
не използвайте телефона, докато шофи-
рате“, допълва Димо Пенев.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Готова ли е колата 
ви за зимата?
�Не създавайте условия 

да закъсате на пътя

MGN
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З
имата е предизвикателство не 
само за хубавото настроение. 
Потърпевши от сблъсъка с нея 
могат да бъдат и тялото ни, и 
кожата, и косата. Ето няколко 

съвета за бързо реагиране в зимни ус-
ловия, които могат да ни спестят много 
главоболия.

Използвайте 
подхранващ крем

Дори и сутрин да нямате никакво, 
ама никакво време, недейте да разчи-
тате на хидратиращите свойства на фон 
дьо тена... Изобилието от пигменти във 
формулата му не оставя много място 
за активни съставки. Започнете деня с 
подхранващ овлажняващ крем със за-
щитни свойства, който е добре да нане-
сете поне 20 минути преди да излезете 
навън.

Но не разчитайте само на крема, съ-
ветва ELLE. Светата Троица в зимната 
грижа за кожата са маските, серумите 
и маслата. Ако добавите само един от 
тези продукти в бюти рутината си, не 
само ще почувствате, но и ще забележи-
те разликата. Благодарение на голяма-
та концентрация от активни съставки, 
тези продукти бързо се справят с про-
блемите на кожата.

Не пропускайте и нощния крем. Той 
е още един допълнителен щит през зи-
мата, който ще имате през нощта. Това е 
времето, в което не само може, но дори 
е наложително да помогнете на кожата 

си да се справи с последствията от су-
хия въздух в офиса или у дома. Отопле-
нието и най-вече климатиците превръ-
щат кожата в истинска пустиня! Затова 
щедро нанасяйте нощен крем преди ля-
гане.

Забравете 
за дългите душове

Ограничете времето в банята до 10 
минути! Това е много важно, въпреки че 
през зимата много ни се иска да се сгре-
ем в горещата вода. Но високата темпе-
ратура способства за изпарение на вла-
гата от порите. Дерматолозите съветват 
през студените месеци да се къпете с 
хладка вода с температура, близка до 
тази на тялото, иначе ще оставите кожа-
та си без естествена защита. Препоръч-
ваме ви да използвате душ-гел със сил-
но подхранваща формула, а не сапун. 
Избягвайте и прекалено грубите гъби.

Имайте предвид и че както смяната на 
сезоните изисква да подмените дрехите 
в гардероба си, така трябва да го напра-
вите и с козметиката. Забравете за всич-
ки продукти, които имат алкохол във 
формулата си. Лосионите например са 
изключително освежаващи в жегата, но 
през зимата те премахват естествена-
та защита на кожата. За да компенсира 
това, тя започва да се омазнява и така 
може да предизвика появата на акне и 
други неприятни проблеми. Забравете 
и за флуидите и геловете. Използвайте 
крем, който има не водна, а маслена ос-

нова. Тя по-успешно задържа влагата в 
кожата и се справя със сухотата.

Ексфолирайте 
кожата

Ако усещате кожата си стегната и по 
повърхността й виждате сухи участъци 
и зачервявания, се откажете от грубия 
скраб и го заменете с пилинг с ензими. 
Той ще заглади кожата добре и няма да 
я раздразни допълнително.

Ако искате да се предпазите от пиг-
ментни петна, неравномерен тен, преж-
девременно стареене и дори рак на ко-
жата, трябва да използвате продукти 
със слънцезащитен фактор през всич-
ки сезони. За препоръчване е SPF меж-
ду 15 и 30, като продуктът трябва да се 
нанася на лицето и на всички открити 
части от тялото. Ако обаче вече страда-
те от пигменти петна, трябва не само да 
предпазвате кожата си, но и да ги пре-
махнете с помощта на достатъчно неж-
ни продукти, които няма да раздразнят 
допълнително засегнатите участъци.

Не на последно място – не влизайте 
в крайности. Пропускането на хидрата-
цията подлага кожата на истинско нака-
зание – тя става суха и свръхчувствител-
на. Ако пък нанасяте повече продукт от 
необходимото, това може да запуши по-
рите и да предизвика появата на акне. 
Не забравяйте, че за да осигурите на ко-
жата си допълнителна хидратация, ви-
наги трябва да нанасяте продуктите на 
влажна кожа. За тялото това означава 

веднага след душ, а за лицето – в рам-
ките на една минута, след като сте го по-
чистили с лосион.

Не прекалявайте 
с парфюма

Повечето аромати съдържат алкохол, 
който изсушава и дразни кожата. Пре-
поръчваме ви да не пръскате аромати-
те директно върху тялото, а по дрехите. 
Ако все пак продължавате да изпитвате 
дискомфорт, ограничете употребата на 
парфюми.

Не забравяйте и за устните. Темпера-
турните разлики – между студа навън и 
топлината вътре, са особено опасни за 
вашите устни. Те нямат мастни жлези и 
няма какво да ги предпазва. Облизва-
нето създава временно облекчение, но 
впоследствие сухотата се засилва, а ен-
зимите в слюнката разрушават повърх-
ностния слой на устните и ги напукват. 
Задължително използвайте балсам, 
червило или глос за хидратация. Не за-
бравяйте и да ексфолирате устните, за 
да премахнете мъртвата кожа.

И накрая, но не на последно място - 
погрижете се и за косата. Тя също стра-
да от ниските температури и студения 
вятър, които правят кичурите ни по-су-
хи, хвърчащи и трудни за оформяне. За-
дължително носете шапка, но и използ-
вайте подхранващи шампоани, балсами 
и масла, а преди да излезете навън, мо-
жете да нанесете и серум, който да ком-
пенсира изгубената влага.

Коса и кожа: 
Няколко съвета 
за зимно 
реагиране!
Ако се вслушаме, ще си 
спестим много неприятности
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
nikolоva@bg-voice.com

К
огато времето се разсърди и 
студът трайно превземе всич-
ко, една от малките радости 
на света остават дебелите топ-
ли пуловери. В тях има толко-

ва топлина и уют, че много от нас трудно 
ги оставят, когато облаците се разпръс-
нат и слънцето отново се върне.

Но дотогава има още много време, 
имаме цяла зима, за да им се порадваме. 
Ето кои са онези от тях, който всяка жена 
трябва да има в гардероба си.

Обемен пуловер
Обемните пуловери са основата на 

есенно-зимния гардероб. Можете да 
комбинирате пуловера с риза или да го 
носите самостоятелно. Обичайно тези 
модели са подходящи за съчетаване със 
скини дънки или чино панталони.

Обемните пуловери могат да се разде-
лят основно на две категории – къси и 
широки и дълги и по-прави.

Избирайте модела според вашия ръст 
и форма на тялото, тъй като едни моде-
ли може да са по-подходящи за вас от 
други. Ако сте по-ниски, изберете по-къ-
сите модели.

Пуловерите, които са твърде дълги, 
могат да направят краката ви да изглеж-
дат къси, което е чудесно, ако сте супер 
висока, но не е идеален вариант, ако сте 
миньонче.

Един страхотен трик, който ще туши-
ра скъсяването и ще издължи визуално 
краката и фигурата ви, е вмъкването на 
предната част на пуловера в панталона 
или полата. Това е лесен трик за тран-
сформирането на всяка визия в стилна 
и елегантна.

Пуловер с поло яка
Пуловерите с поло яка са още една 

класика за зимния сезон. Независимо 
дали ги харесвате в обемен или в слим 
вариант, не можете да сбъркате. Бели-
ят пуловер с поло яка е еквивалентът на 
бялата тениска – класически елемент от 
гардероба, който можете да комбинира-
те буквално с всичко.

Поло пуловерът може да бъде пер-
фектният вариант да удължите сезона за 
тънките рокли. Просто го сложете върху 

любимата рокля, когато стане студено, и 
зимната ви визия е готова.

Пуловерът с релефна плетка е други-
ят задължителен пуловер в гардероба. 
Той е може би най-уютният модел пуло-
вери, които сякаш олицетворяват идея-
та за дъждовните есенни дни и снежни-
те вихрушки. Опитайте да комбинирате 
с дънкова риза под пуловера или мини 
дънкова пола с ефектен чорапогащник 
за кокетна момичешка визия.

Класическа визия е комбинирането 
на пуловер с релефна плетка с любими-
те ви дънки и кецове – небрежна и мно-
го удобна алтернатива за ежедневието.

Пухкав пуловер
Какво е по-хубаво от това да носите 

пуловер, подобен на одеяло, през целия 
ден! Комбинирайте къс пухкав пуловер 
с пола с А-силует и висока талия за еле-
гантен ежедневен стил (ярките цвето-
ви комбинации ще внесат настроение в 
мрачните зимни дни).

Текстурите и шарките - най-бързи-
ят начин да разнообразите базовата си 

визия. Съберете пролетта и есента, като 
съчетаете пуловер с геометричен принт 
в нежни нюанси с чифт флорални скин-
ни дънки.

Пуловер с ръкави тип камбанка също 
е сред предпочитаните облекла за зима-
та. Ръкавите тип камбанка са сред люби-
мите тенденции на много жени. Тези пу-
ловери са идеалният начин да изведете 
на преден план свободолюбивия си, ша-
рен бохо дух.

Комбинирането на пуловер с ръкави 
тип камбанка, скини дънки и високи бо-
туши над коляното е най-лесният и чес-
то срещан начин за стилизиране на този 
модел пуловери през зимните месеци. 
Може да внесете малко характер към 
визията си, като добавите шапка с пери-
ферия.

Плисираните поли също са прекрасен 
начин да комбинирате тези впечатлява-
щи пуловери. Тайната се крие в това да 
откриете баланса между полата и ръка-
вите.

Рокля пуловер
Роклите тип пуловер са нещо, което 

трябва да имате в гардероба си. Може-
те да ги носите с чорапогащници и слад-
ки боти или да ги носите на голо с висо-
ки ботуши!

Аксесоарите са в основата на добра-
та визия, когато носите рокля пуловер. 
Един от аксесоарите, които хората под-
ценяват най-много, е шалът, който в този 
конкретен случай е не само перфектен, 
за да ни стопли през зимното време, но 
и да направи фигурата ни да се откроя-
ва в тълпата.

Напластяването е един от ключовите 
моменти, когато носите рокля пуловер. 
Комбинирането й с кожено яке ще доба-
ви рокерска нотка към облеклото ви. Ако 
изберете супер къса рокля пък, носенето 
й върху чифт дънки е фантастична идея.

Ето няколко модела, с които ще 
се чувствате уютно в студа

Пуловерите, които всяка 
жена трябва да има
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Диабетът е метаболитно забо-
ляване, което протича хро-
нично и до живот. За него е 
характерно високо ниво на 
глюкоза в кръвта, което се 

дължи на недостатъчния или липсата 
на инсулин или въобще липсва отговор 
от клетките на организма спрямо инсу-
лина.

В дългосрочен аспект диабетът при-
чинява увреждане на кръвоносните съ-
дове и нервната система, което се про-
явява в редица оплаквания от страна 
на редица органи и системи на органи-
зма.

Повече от половината случаи на ди-
абет тип 2 могат да бъдат предотврате-
ни. Важно е да сме информирани и да 
знаем как с правилно хранене можем 
да намалим риска от развитие на едно 
от най-често срещаните хронични за-
болявания на нашето време.

Ако попитаме случаен човек на ули-
цата какво причинява диабета, той по 
всяка вероятност ще ни отговори, че е 
резултат от консумация на определе-
ни храни. Това е най-разпространената 
версия, която повечето от нас познават. 
Проучвания през последните няколко 
години обаче показват, че истината е 
друга - диабетът е на първо място

резултат от хронично 
възпаление

Далеч сме от мисълта, че храната не 
е свързана с тази болест – точно об-
ратното, хранителните навици са сред 

главните рискови фактори за появата 
на диабет.

Това, което хапвате, не определя ди-
ректно дали ще развиете диабет, но ин-
директно може да е основен рисков 
фактор. Много по-притеснителен из-
точник на риск е възпалението, което 
обхваща абсорбиращите глюкоза клет-
ки и не им позволява да функционират 
както трябва.

Важно е да уточним, че диабетът в 
основата си е възпалителна болест и 
не е пряк резултат от консумацията на 
захар. Възпаленията обаче стартират, 
когато консумирате повече захар, от-
колкото ви е необходима. Това от своя 
страна извежда от равновесие енер-
гийния ви баланс и вие напълнявате.

Захарта може 
да не причини диабет

сама по себе си, но захарта, прибавена 
към преработените храни, със сигурност 
е най-голямата причина за преяждане. 
Опасността се крие в това, че захарта не 
дава усещане за засищане както при зе-
ленчуците и пълнозърнестите храни на-
пример. Това е основната причина тя да 
се прибавя към широка гама храни 
в лесни за преработка фор-
ми като царевичния 
сироп с високо 
съдържание на 
глюкоза.

Първата и 
най-важна 
с т ъ п к а , 

за да намалим риска от развитие на ди-
абет, е успокояването на системните 
източници на възпаление. Сигурно се 
досещате, че мазнините са главният из-
точник на възпалението в цялото тяло. 
Ето защо е от особена важност да вклю-
чите контрола над теглото в списъка с 
техники за справяне с възпалението.

Мастната тъкан е епицентърът за ин-
сулиновата резистентност.

Истината е, че ако намалите размери-
те й, ще намалите риска от диабет. Раз-
бира се, твърдението, че всеки човек с 
наднормено тегло ще стане диабетик, 
не е вярно, както не е вярно, че всич-
ки диабетици страдат от затлъстяване. 
Все пак не можем да отречем връзката 
между тези процеси.

Малките промени в храненето имат 
голяма роля за превенцията на диа-
бета. Те включват изграждане на здра-
вословни хранителни навици, пове-
че движение и съвсем не на последно 
място

сбогуване с излишните 
килограми

Най-вероятно не сте се замисляли, 
но захарта поражда фалшивото усеща-

не, че трябва да ядем повече, и по 
този начин увеличава продаж-

бите и съсипва здраве-
то ни. За да намалим 

риска от разви-
тие на ди-

абет, до-
бре е да 

включим в менюто си повече риба, бо-
бови растения, ядки и храни, богати на 
хром, като зърнени храни и броколи.

Сбогувайте се с преработените слад-
ки храни, богати на захар. Много важно 
е да приемаме храни, които подпома-
гат борбата срещу системното възпа-
ление, водещо до диабет тип 2. Тук на 
помощ ни идват добавките с рибено 
масло, зехтинът, куркумата, броколите 
и всички други ярко оцветени зеленчу-
ци и плодове.

Консумирайте храни с 
нисък гликемичен индекс

Като за начало, нека уточним какво е 
„гликемичен индекс“. Най-кратко ка-
зано, това е стойност, показваща ско-
ростта, с която захарта се абсорбира в 
кръвта. Приемането на храни с нисък 
гликемичен индекс поддържа по-ниски 
стойности на кръвната захар, а следо-
вателно и по-ниско ниво на необходи-
мия за преработката й инсулин.

Някои въглехидрати с нисък глике-
мичен индекс са хляб от 100% пшенич-
но брашно, овесени трици, мюсли, грах, 
бобови култури, леща, плодове, зелен-
чуци с ниско съдържание на нишесте, 
моркови.

Въглехидрати със среден гликемичен 
индекс ще намерите в ориза – кафяв, 
басмати, кускус, бял хляб, корнфлейкс.

Картофи, тиква, пъпеш, диня и ананас 
са сред храните с висок гликемичен ин-
декс.

Истината е, че гликемичният индекс 
на храните не е фиксиран, защото раз-
лични фактори влияят върху него. На-
пример, има значение как е приготве-
на храната.

Намаляването на теглото или под-
държането на здравословното му ниво 
е един от най-сигурните начини да на-
малите риска от диабет. Подходящият 
за вас хранителен режим и редовни фи-
зически упражнения са две крачки на-
пред към по-добро здраве.

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Често уриниране – винаги 
трябва да оставаме подозри-
телни към по-честите позиви 
по малка нужда. Както и при 
постоянна жажда и постоянен 
глад. Напълняване или необи-
чайно отслабване, придружени 
с хронична умора, раздразни-
телност.

Двойно виждане, бавно зараст-
ване на раните, склонност към 
кожни и гъбични инфекции, сър-
бежи, проблеми с венците, из-
тръпване и скованост на край-
ниците са едни от честите 
симптоми на болестта.

Симптомите

�Не е вярно, че 
всички диабетици 
страдат от 
затлъстяване

Днес всяко трето дете или тийнейджър е с наднормено тегло или затлъстяване. Недостатъчния или въобще липса на инсулин или няма отговор.

При здрави хора 
кръвната захар 

на гладно 
е до 6 

ммол/лДиабетът: Фалшивото 
усещане, че трябва 
да ядем повече
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У
стойчивите на лекарства ин-
фекции със супербактерии, 
наричани „кошмар в разви-
тие“, могат да върнат медици-
ната с един век назад и да на-

правят отново нелечими вече победени 
микроби, предупреждава нов федера-
лен доклад.

Около 36 000 души в САЩ са почина-
ли от устойчиви на лекарства инфекции 
през 2017 г. - с 18% по-малко, отколкото 
през 2013 г., когато е публикуван първи-
ят подобен доклад. Спадът се приписва 
основно на усилията, полагани от бол-
ниците за контрол на разпространени-
ето на

особено опасни 
инфекции

Това става ясно от доклада, чиито ав-
тори са от Центровете за контрол и 
превенция на заболяванията в САЩ. Те 
отчитат, че макар инфекциите със су-
пербактерии да се увеличават, смъртни-
те случаи намаляват.

И докато смъртността намалява, като 
цяло в САЩ инфекциите са се увеличи-
ли от 2,6 милиона през 2013 г. до 2,8 ми-
лиона през 2017 г. Авторите на доклада 
отчитат също, че ако досега са считани 
основно за болничен проблем, супер-

бактериите вече се появяват и извън 
болниците. Специалистите отбелязват 
и появата на будещи тревога нови ми-
кроби.

Антибиотиците навлизат в масова 
употреба през 40-те години на миналия 

век. Считани са за един от най-големи-
те напредъци в медицината и са допри-
несли за спасяването на безчет животи. 
С течение на времето обаче някои анти-
биотици спират да действат. Проблемът 
произтича основно от прекомерната им 

и неправилна употреба, напомнят екс-
пертите.

„Постантибиотичната ера вече настъ-
пи. Някои чудодейни лекарства вече не 
вършат чудеса“, пишат авторите на до-
клада.

Супербактерии са убили
36 000 души в САЩ за година
�Случаите на засегнатите от инфекции са се увеличили на 2,8 млн. през 2017 г.

Изследователка от Политехниче-
ския университет във Валенсия 
не препоръчва да се консумират 

плодове, ако една трета от повърхност-
та им е развалена.

В частност това важи за ябълките. В 
процеса на гниене се появяват микото-
ксини, които могат да се разпространят в 
здравата част на плода, при това без ви-
дими симптоми.

„Това са вещества, произведени от гъ-
бички, които не миришат и нямат вкус. Те 

обаче могат да доведат до хронична ин-
токсикация, която може да причини се-
риозни здравословни проблеми, като 
например рак на черния дроб и бъбре-
ците. Рискът от инфекция е особено ви-
сок след консумация на развалени ябъл-
ки“, обяснява изследователката Роса 
Порсел.

Микотоксините не изчезват при тер-
мична обработка. Поради тази причи-
на е препоръчително да не се използват 
развалени ябълки за пай или компот.

Леко развалените ябълки – 
опасни за здраветоУчени от института Рикен в Япо-

ния установиха защо суперсто-
летниците - хората на 110 и по-

вече години, доживяват до толкова 
дълбока старост.

Откритието им може да доведе до 
разработване на терапии, които ще 
увеличат броя на суперстолетниците. 
„Ако открием връзка между имунната 
система, стареенето и дълголетието, 
това може да допринесе за увелича-
ване продължителността на живота“, 
заяви ръководителят на изследване-
то Косуке Хашимото.

Било установено, че особен вид Т-

клетки, известни като CD4+, са 4-5 
пъти повече у суперстолетниците, от-
колкото у по-младите от тях участни-
ци. Не е ясно защо и как това удължа-
ва живота. 

Откритието може да доведе до раз-
работване на хапче, което е еликсир 
на младостта. „Съставът на Т-клет-
ките се променя с напредването на 
възрастта - поясни Хашимото. - Ма-
кар имунните клетки у суперстолет-
ниците да не са подробно изследва-
ни, имунната им система несъмнено 
е съхранила способността си да се 
бори с инфекциите и рака.“

Учени разкриха тайната 
на столетниците



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

20 ноември - 3 декември 201946

Р
еспираторните болести са 
могъщ убиец, сравнени със 
сериозни заболявания като 
СПИН, малария и стомашни 
разстройства. 3.5 млн. души в 

света умират от тях годишно, а пневмо-
нията е на пето място като причина за 
смърт.

Миналата седмица УНИЦЕФ, детският 
фонд на ООН, влиятелната неправител-
ствена организация „Спасете децата“ и 
четири други здравни агенции призо-
ваха правителствата по света да засилят 
усилията си за разширяване на ваксини-
рането и подобряването на лечението 
на пневмонията.

Призивът беше отправен, след като 
международен доклад обяви, че всяка 
година над 800 000 деца умират от пнев-
мония, което прави по едно дете на 39 
секунди. Авторите на изследването оп-
ределят заболяването като „забравена-
та епидемия“ и настояват за засилване 
на инвестициите във ваксини, здравни 
услуги и нови лекарства.

„Въпреки че пневмонията е предот-
вратимо, лечимо и лесно за диагности-
циране заболяване, то остава най-голе-
мият убиец на малки деца и възрастни 
хора, което е шокиращо“, заяви главни-
ят изпълнителен директор на Глобал-
ния алианс за ваксинации и имунизации 
(GAVI) Сет Бъркли.

Пневмонията е белодробно заболя-
ване, причинявано от бактерии, вируси 
или гъбични инфекции. То може да бъде 

предотвратено чрез ваксини и е лечимо 
с антибиотици, а в по-тежките случаи с 
кислородно лечение, но достъпът на бе-
дните страни до медикаменти е ограни-
чен.

Повече от половината деца, които са 
починали от пневмония миналата годи-
на, преди да навършат двегодишна въз-
раст, са от Нигерия, Индия, Пакистан, Де-
мократична република Конго и Етиопия.

„Милиони деца умират в 
очакване на ваксини

достъпни антибиотици и рутинно кис-
лородно лечение. Това е забравена све-
товна епидемия, която изисква спешен 
международен отговор“, коментира из-
пълнителният директор на „Спасете де-
цата“ Кевин Уоткинс.

При млади пациенти в добро общо 
състояние пневмонията може да про-
тече безсимптомно. Но при хора в на-
преднала възраст, особено с хронични 
заболявания, може да предизвика дори 
тежка дихателна недостатъчност и фа-
тален изход. Заболяването е опасно, за-
щото нарушава нормалния процес на 
дишане. Започва с внезапно втрисане, 
висока температура, изпотяване, задух, 

учестено дишане, стягане, бодежи в гър-
дите, кашлица, безапетитие. Възможно е 
обаче тези симптоми да липсват и така 
да се отложи уточняването на диагноза-
та.

Като усложнение от пневмония може 
да се получи

септично разнасяне 
на причинителя

в други части на организма, възпаление 
на плеврата, токсична сърдечна недос-
татъчност, дихателна, чернодробна или 
бъбречна недостатъчност.

Затова лечението включва общи мер-
ки като подходящ хранителен режим, 
задължително почивка, прием на по-
вече течности, както и медикаменти за 
сваляне на температурата и такива про-
тив кашлица.

Редовното дентално почистване оси-
гурява не само хубава усмивка, но и до-
бро здраве на белите дробове. Резул-
татите от ново изследване навеждат 
на мисълта, че редовното дентално по-
чистване може да намали риска от пнев-
мония, понижавайки нивата на бактери-
ите, които я предизвикват.

Всяка година близо

1 милион души в САЩ 
развиват пневмония

Тя е по-често срещана сред възраст-
ните хора и засегнатите от белодробни 
болести и СПИН.

В рамките на изследване учени анали-
зирали медицински данни за над 26 000 
души. Установено било, че хората, кои-
то никога не са посещавали стоматоло-
гичен кабинет, са с 68% по-голям риск 
от бактериална пневмония в сравнение 
с онези, които минават стоматологичен 
преглед два пъти годишно.

Резултатите от изследването бяха 
представени на среща на експерти по 
инфекциозни болести в Ню Орлиънс.

„Съществува връзка между оралното 
здраве и пневмонията“, заяви ръководи-
телката на изследването д-р Мишел Дол 

от Вирджинския университет.
Тя отбеляза, че в устата винаги има 

бактерии, но редовните дентални гри-
жи могат да ограничат количеството 
им. „Изследването ни потвърждава, че 
оралното здраве е свързано с това на 
целия организъм и че е важно дентал-
ните грижи да са част от рутинните пре-
вантивни здравни грижи“, заключи д-р 
Дол.

Пневмонията най-често възниква 
след настинка, грип или инфекция на 
горните дихателни пътища. Затова е до-
бре, особено за пациентите от рискова-
та група, да се ваксинират против грип. 
Това трябва да става с настъпването на 
есента – октомври или ноември, тъй 
като организмът има нужда от 20-30 
дни, за да изгради антитела. Тази мяр-
ка е препоръчителна и за ученици, и за 
хора, които работят в големи колективи. 
Ваксината ще ги предпази от чести ин-
фекции на горните дихателни пътища и 
ако се разболеят от грип – ще го прека-
рат по-леко.

Пневмонията – най-големият убиец 
на деца и възрастни в света

�На всеки 39 секунди в света дете 
умира от белодробната болест

Пневмонията най-често възник-
ва след настинка, грип или ин-
фекция на горните дихателни 
пътища. Затова е добре, особе-
но за пациентите от рискова-
та група, да се ваксинират про-
тив грип. Това трябва да става 
с настъпването на есента – ок-
томври или ноември, тъй като 
организмът има нужда от 20-
30 дни, за да изгради антитела. 
Тази мярка е препоръчителна и 
за ученици, и за хора, които ра-
ботят в големи колективи. Вак-
сината ще ги предпази от чести 
инфекции на горните дихателни 
пътища и ако се разболеят от 
грип – ще го прекарат по-леко.

Как да се 
предпазим

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Американската администра-
ция по храните и лекарства-
та (FDA) одобри на 19 август 
нов антибиотик - Xenleta. 
„Това ново лекарство предос-
тавя друга възможност за ле-
чение на пациенти с придоби-
та в общността бактериална 
пневмония, което е сериозно 
заболяване“, казва Ед Кокс, ди-
ректор на офиса за антими-
кробните продукти към FDA. 
„За овладяването на това се-
риозно заболяване е важно ле-
карите и пациентите да имат 
възможности за лечение. Това 
одобрение засилва постоянния 
ни ангажимент за справяне с 
лечението на инфекциозни за-
болявания, като улеснява раз-
работването на нови антибио-
тици“, казва д-р Кокс.

Ваксинацията е най-добрият начин за намаляване на риска от пневмония

Пневмонията е характерна с 
висока температура над 38 
градуса и силна кашлица. 
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G
oogle навлиза в полето на 
банките и скоро ще пред-
лага бaнкoви cмeтки нa 
cвoитe пoтpeбитeли. Така 
компанията се пpeвpъщa в 

пopeдния тexнoлoгичeн гигaнт oт Cили-
циeвaтa дoлинa, кoйтo нaвлизa в cвeтa 
нa финaнcoвитe ycлyги.

Пpoeктът нocи кoдoвoтo имe Сасhе и 
нaй-вepoятнo щe зapaбoти пpeз cлeд-
вaщaтa гoдинa. Cмeткитe щe бъдaт 
yпpaвлявaни oт Сіtіgrоuр Іnс.

Гoлeмитe тexнoлoгични кoмпaнии 
виждaт във финaнcoвитe ycлyги нaчин 
дa ce пpиближaт oщe пoвeчe дo пoтpeби-
тeлитe, дa ги зaдъpжaт в cвoитe eкocиcтe-
ми и в някoи cлyчaи дa пoлyчaт цeнни 
дaнни. Аррlе Іnс. пycнa кpeдитнa кapтa 
тoвa лятo, a Аmаzоn.соm Іnс. cъщo вoди 
пpeгoвopи зa бaнкoви cмeтки. Fасеbооk 
Іnс. paбoти пo дигитaлнa вaлyтa и вече 
пpeдcтaви възмoжнocт зa изпpaщaнe нa 
пapи пpeз cвoитe пpилoжeния.

Зaceгa изглeждa, чe

цeлтa нa Gооglе нe e 
ocoбeнo виcoкa

Cмeткитe ca шиpoкopaзпpocтpaнeн 
пpoдyкт, кoйтo пoтpeбитeлитe нe cмe-
нят чecтo. Ho тe cъдъpжaт изключитeл-
нo цeннa инфopмaция зa пoтpeбитeлитe 
- кoлкo пapи изкapвaт, къдe пaзapyвaт и 
кaкви cмeтки плaщaт.

Koмпaниятa щe тpябвa дa yбeди oб-
щecтвoтo, кoeтo вce пoвeчe ce пpитecня-
вa зa личнитe cи дaнни, чe тaзи инфopмa-
ция мoжe дa бъдe пoвepeнa нa гигaнтa, 
oкoлo кoйтo чecтo ce пoявявaт cкaндaли. 
Зaceгa oт Gооglе дaвaт oбeщaниe, чe нямa 

дa пpoдaвaт финaнcoвитe дaнни нa тpeти 
cтpaни. Oт кoмпaниятa вeчe ca пopъчaли 
и пoлyчили пpoyчвaнe, cпopeд кoeтo 58% 
oт xopaтa в CAЩ биxa ce дoвepили нa 

финaнcoв пpoдyкт oт Gооglе.
Пoтpeбитeлитe щe имaт дocтъп дo 

cвoитe cмeтки чpeз дигитaлния пopт-
фeйл Gооglе Рау, кoйтo e нa път дa 

дocтигнe 100 милиoнa пoтpeбитeли пpeз 
2020-а пpи 39 милиoнa пpeз 2018 г. Аррlе 
Рау имa oкoлo 140 милиoнa пoтpeбитeли 
пpeз 2018 г.

Google като банка – ще ни 
предлага банкови сметки
�Потребителите ще имат достъп до тях чрез дигитален портфейл

Американски инженери създадоха 
миниатюрен летящ робот с тегло 
0,66 грама, способен да извърши 

дълъг контролиран полет. Той е оборуд-
ван с четири двойки крила, които се сви-
ват под въздействието на електрическо 
поле и така придвижват робота напред.

През последните години различни гру-
пи инженери разработват микроробо-
ти с маса, по-малка от грам. На сегашно-
то ниво на технологично развитие това 
технически е изключително трудна зада-
ча, тъй като в устройство с такава маса и 

размер е необходимо да се комбинират 
двигателен механизъм, контролно таб-
ло, източник на енергия или външна сис-
тема за приемане на енергия.

Основният елемент на новата робо-
тизирана пчела се състои от един ци-
линдричен задвижващ механизъм и две 
крила в краищата.

Те са фиксирани едновременно към 
задвижването и към рамката, така че ко-
гато изпълнителният механизъм се свие, 
крилата се движат в една посока, а при 
разширяване - в другата.

Направиха робот пчела 
за контролиран полет

Фирмата „Кю Кю Ей“ пусна в про-
дажба долно дамско бельо, за-
топляно с батерии, което може 

да се закупи за 41 британски лири.
Според производителя артикулът 

се отразява положително на женско-
то здраве, тъй като регулира околната 
среда на утробата, намалява менстру-
алните болки и подпомага плодови-
тостта.

Бельото има 5 степени на загряване 
според желания ефект и произвежда 
затопляне от 37 до 50 градуса по Цел-
зий.

Една от степените, генерираща то-
плина в рамките на 50 градуса, е пред-
назначена за облекчаване на болезне-
ната менструация /дисменореята/.

Новият продукт е предназначен 
единствено за пране на ръка.

Създадоха дамско бельо, 
което се затопля с батерии

Снимкa:  Wikimedia Commons/Jericho/Moritz Wickendorf
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- Направи ме умна, за да се спася 
оттук.

Духът изпълнил желанието й. Тя 
си направила сал и се махнала от ос-
трова. Втората казала:

- Направи ме по-умна от първата, 
за да се спася оттук!

Духът изпълнил желанието й. Тя си 
направила лодка и се махнала от ос-
трова. Третата казала:

- Направи ме по-умна от втората!
Духът я направил на мъж и тя ми-

нала по моста.

� � ☺
- Не помислихте ли за старата си 

майка, когато извършихте кражбата?
- Помислих, господин съдия, но за 

нея нямаше нищо подходящо.

� � ☺
- Кога забелязахте, че колата ви я 

няма?
- Вчера вечерта. Излязох от ресто-

ранта, отворих вратата, седнах зад 
волана, протягам ръце и гледам... ко-
лата я няма!

� � ☺
Момиченце си играе на улицата. 

Изведнъж намира пистолет. На пис-
толета пише: „На старшина Петров, 
за отлична десетгодишна служба в 
полицията...“

Оглежда се момиченцето и виж-
да на кръстовището един полицай. 
Притичва до него и пита:

- Чичко, чичко, това да не е твоят 
пистолет?

- Не, малката, не е моят, него вчера 
го загубих...

� � ☺
- Съседе, чак сега разбрах, че копа-

еш тунел под моето мазе!
- Така ли, аз пък си мислех, че съм 

открил мина за въглища...

� � ☺
Млади майки разхождат децата си 

в градинката. Едната казала:
- Вчера кръстихме детето в църква.
Другата – блондинка – пита:
- Браво. И сега как се казва?

� � ☺
Търговец на масла:
- По дяволите! Поръчах си едно 

каче с изкуствено масло, а то излезе 
фалшификат!

� � ☺

Блондинка се качва на са-
молет и сяда в първа класа. 
Стюардесата я моли да се 
премести, но тя отказва. На-
края идва пилотът, прошеп-
ва нещо в ухото й и тя вед-
нага се мести. Стюардесата 
пита какво й е казал, а той 
отговаря:

- Казах, че първа класа не 
лети за там, където отива тя.

� � ☺
Съдебен процес в Брай-

тън Бийч. Един от подсъди-
мите се явява и установява, 
че му е назначен преводач. 
Той се възмущава.

- Преводач? За мен? Това 
е обида! Мислите, че не говоря ан-
глийски? Завърших гимназия в Ан-
глия, а след това следвах в Харвард.

Съдията се обръща към преводача 
и го пита на руски:

- Какво каза той?

� � ☺
Полицай спира пиян шофьор за 

превишена скорост.
- Дайте си документите да ви напи-

ша акт. Как се казвате?
- Джоро!
- Откъде си?
- От Джорулица.
- Взимай си документите и се раз-

карай, че тоя по-надолу знае цялата 
азбука!

� � ☺
Двама полицаи партньори са по-

викани по сигнал за банков обир. В 
бързането си забравили сирената и 
буркана. По пътя имало голямо за-
дръстване и за да могат да преминат 
по-бързо, единият започнал да вика:

- Тииууууу – тииуууу-тиууу...
Другият взел пример от колегата 

си, показал се през прозореца и за-
викал:

- Синьо, синьо... синьо...

� � ☺
Един старшина отишъл при шефа 

си и му казал:
- Шефе, от една седмица чета един 

роман и не мога да схвана кой е глав-
ният герой.

- Я дай тук да видя – казал шефът.
Старшината му подал книгата и 

като я видял, шефът му избухнал:
- Аз от цяла седмица си търся те-

лефонния указател, а той къде бил...

� � ☺
Полицай и съпругата му се разхож-

дат в зоологическата градина. Из-
веднъж съпругата ми извиква:

- Ах, каква красива патка!
Полицаят се обърнал:
- Колко си загубена. Това е пели-

кан, от него се прави мастило.

� � ☺
В едно високопланинско село гру-

па бабки намерили едно пакетче с 
пластмасови бъркалки за кафе. Чу-
дили се какво е това и започнали да 
питат.

Първо попитали попа, а той им от-
говорил, че не знае, но ще попита в 
светия синод и ще им каже.

Попитали кмета – той им казал, че 
също не знае, но ще попита в общи-
ната и ще им отговори.

В един момент се задава селски-
ят полицай и бабите го питат какво 
е това.

Той погледнал бъркалките, поче-
сал се по главата и отговорил:

- Елементарно – това, скъпи баби, 
е разсад за прави лопати.

� � ☺
Капризи
Нощ, гробище. От гроба излиза по-

койник и непрекъснато върти кръ-
ста си наляво-надясно. От съседния 
гроб излиза друг покойник.

- Защо вдигаш шум, не ми даваш да 
спя?

- Разбираш ли, Първи канал много 
лошо се хваща...

� � ☺
Трима полицаи си говорят на инте-

лектуални теми. Първият казва:
- Ей, вие знаете ли, че на Марс има 

съществителни?
Вторият се замисля и вметва:
- Това според мен са само хипоте-

нузи...
Третия, много възмутен:
- Вие сте абсолютно импотентни 

по въпроса!

� � ☺
В час по химия:
- Иванчо, кажи ми едно свойство 

на водата.
- Когато се мия, тя става черна, гос-

пожо!

� � ☺
- От какво са пострадали очите ти?
- Лявото ми око пострада от удар 

от жена ми, когато разбра, че имам 
любовница, а дясното ми око по-
страда от удар от любовницата ми, 
когато разбра, че съм женен.

� � ☺
След лют скандал:
- Значи последната ти дума е «не»?
- Да!

Млада жена блъска мотоцикле-
тист. Той се обръща към минувач:

- Ще ми станете ли свидетел?
- Не ви съветвам да се жените след 

толкова кратко познанство!

� � ☺
- И от кога обичате парашутизма?
- Откогато видях да гори левият 

двигател на самолета ми!

� � ☺
Зрител е закъснял в операта. Раз-

поредителката му казва:
- Заповядайте, но по-тихо!
- Защо? Всички ли вече спят?

� � ☺
- Ще има нови облекчения за пен-

сионерите!
- И какви?
- Ще им позволят да пресичат на 

червен светофар...

� � ☺
- Господин Иванов, дали сте обява, 

че търсите нова счетоводителка?
- Да. И старата също я търсим...

� � ☺
Писател се оплаква на колега:
- Случи се нещо ужасно! Вчера за-

варих тригодишния ми син да къса 
на парченца последния ми ръкопис!

- Нима детето вече може да чете?!

� � ☺
- Взехме мерки за закъснението на 

влаковете от разписанието им.
- Какви?
- Сложихме в чакалнята още пет 

пейки.

� � ☺
Двама ловци попаднали на следи-

те на лъв. Единият казал:
- Ти иди да провериш къде е оти-

шъл!
- А ти?
- Аз ще отида да видя откъде е до-

шъл...

� � ☺
Турист пита един селянин:
- Във вашето село има страшно 

много деца. Защо?
- Има един влак, който минава 

през селото в 5.30 сутринта.
- И какво от това?
- От шума всички се будят. А пък 

5.30 е едно никакво време – няма за 
кога да заспиваш, а за работа е още 
рано...

� � ☺
Съвет за туристи: „Ако искате да 

знаете къде е юг, погледнете дърве-
тата. Ако са палми, вече сте на юг.“

� � ☺
- Колко истински мъже са нужни за 

смяната на една електрическа круш-
ка?

- Николко! Истинският мъж не се 
страхува от тъмното.

� � ☺
В магазин за платове един пен-

сионер дълго гледа плата от двете 
страни. На въпросителния поглед на 
продавачката той отвърнал:

- Искам да видя как ще изглежда 
след години...

� � ☺
В ресторанта на гарата сервитьор-

ът пита позастоял се клиент:
- Да ви донеса ли още една голяма 

ракия?
- Не, влакът ми идва след една мал-

ка...

� � ☺
Три блондинки попаднали на ос-

тров сред една река. Появил се До-
брият Дух и казал, че ще им изпъл-
ни по едно желание. Първата казала:

Виц в снимка

ннаа ссаа-
ккллассаа. 
ддаа сееее 
а.. ННаа-

оошшееп-
яя ввеедд----
ддессаатаааа 

а тойй 

аасаа нее 
вваа ття.

☺☺
ББрраай-
ссъъдди-

ооввявваа, 
ввоодаачч.

Табела на 

железопътен 

прелез: „Пазете 

се от влакове, 

преминаващи 

едновременно в 

двете посоки!“
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Мус крем от 
печена тиква

Пълнена пуйка по американски

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Антилопа, Авитаминоза* Тапир, Жител, Камъш* Дог, Гарга, 
Салон, Риба* Кич, Злина, Кефир* Еснаф, Оле, Фея, Дама* Икрам, Еквадор, 
Дакар* Ало, Лик, Солун, Помада* Минос, Люк, Лазарет* Лок (Джон), Турел, 
Висон* Док, Седеф, Зидар, Юра* Рамос (Серхио), Нега, Анит, Драм* Араб, 
Мегават, АЕГ* Каракас, Но- мер, Декало* Надал (Рафаел), Тит, Тиранин* Гел, 
Режим, Демон* Рам, Метох, Лимон* Базел, „Нана”, Анев (Кирил), Виги* Етаж, 
Каракал, Далас* Атропин, Хелер, Газела* Дивак, Май, Дож, Рен* Екс, Сабат, 
Везба* „Сид”, Казус, Дар- ба, Зид* Ствол, Тар, Догма, Кака* Бор, Зебра, САЩ* 
Дериват, Гофри, Белило* Мач, Лотария, Бонитет* Сутерен, Ласка, Самара 
ОТВЕСНО: Индоксил, Ода, Афера, Текст, Ему* Гинко, Комар, Лазер, СИВ, 
Рат* Кит, Чар, Коран, Метод, Добиче* Лаг, Фалит, Сакар, Лапис, Лов* Топаз, 
Минус, Бадем, Живак, „Рале”* Пирло (Андреа), Корен, Сажен, Набат, Тон* 
Наргиле, Седем, Литак, Казан* Анекс, Леген, Монах, Тур, Гал* Паж, Вол, 
Фагот, Харем, Зора* Вис, Салют, Амид, Алан, Дефис* Битак, Дук, Завет, Лакей, 
Добряк* Телефон, Винар, Динар, Вагри* Калофер, Лидит, Темел, Дерма* 
Ния, Пасат, Димов (Димитър), Гозба, Бос* „Мик”, Дозор, Аерон, Дажба, Сена* 
Нар, Даман, Декан, ВАЗ, Калим* Коми, Акар, Юрган, Килер, Защита* Зъб, 
Мадейра, Лив (Егон), Галеник, Лер* Каша, Арат, Амвон, НИСАН, Дакота*

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

Разтворете 10 г прясна мая в 100 мл леко за-
топлено мляко. Добавете 1 с.л. брашно и 2 
разбити предварително яйца и оставете за 

няколко минути на топло.
Докато маята втасва, загрейте 2 с.л. масло и за-

пържете леко в него 1 глава ситно нарязан лук. Ко-
гато лукът омекне, добавете 100 г галета и запър-
жете още няколко минути.

Свалете сместа от котлона и я изсипете при 
брашнено-яйчената смес. Добавете ситно наряза-
ните предварително и сварени пуешки дреболии. 
Сложете ситно нарязан магданоз, малко ситно на-
стъргана лимонова кора, черен пипер и сол на 
вкус, добавете 2-3 с.л. сметана и разбъркайте до-

бре. Една около 3 кг пуйка се измива, подсушава 
отвън и отвътре и се натрива със сол. Напълва се 
с приготвената плънка, зашива се и се слага в дъл-
бока тава, намазана с мазнина, с гърдите нагоре, и 
се полива с бульон от сварените дреболии. 250 г 
сланина се нарязва на тънки филии и с нея се по-
криват пуешките гърди.

По време на печенето поливаме пуйката от вре-
ме на време с отделения в тавата сос. Пече се на 
180 градуса за около 3 часа. Парчетата сланина 
се отстраняват от пуйката и тя се оставя още 15-
20 мин. във фурната, за да се получи хрупкава ко-
ричка.

Поднесете с гарнитура по избор.

В блендер се слагат 3 ч.ч. печена тиква и се нали-
ва 1 ч.ч прясно мляко. Добавят се 50 г смлени 
орехи, 1 с.л. ром – може и без него, но е необ-

ходим, за да се чувства различен от тиквата аромат, 
1 щипка канела, 1 щипка смлян джинджифил и 2 с.л. 
мед. Долива се още толкова мляко, че да стане пух-
кав крем.

Сместта се разпределя в чаши. Може да се добавят 
и нарязани смокини от сладко. Отгоре се гарнира с 1 
ч.л. сметана и се поръсва с нарязани на ситно орехи.

Да ви е сладко!  



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

20 ноември - 3 декември 201954

ОВЕН
Вие, Овни, ще се 
къпете в любов 
през следващите 
дни. Много вероят-
но е да сте влюбени 
и да се отдадете на 
сексуални и чувст-
вени удоволствия. 

Периодът също така е подходящ за кому-
никация с различни хора. Ако сте в сфера-
та на търговията, ще се справяте блестящо 
и ще имате възможност да намерите нови 
и постоянни клиенти, благодарение на 
което ще се издигнете в очите на висшес-
тоящите, както и на колегите си. Добре би 
ви се отразила също така малка почивка и 
пътуване във или извън страната.

Астрологична прогноза 
20 ноември - 3 декември 2019 г.

РАК
Може да ви се на-
ложи да учите нови 
неща и да усвоява-
те нова информация. 
На моменти ще ви се 
струва досадно, но с 
присъщата си упори-
тост ще се справяте 

и бързо ще ви се отдава да попивате зна-
ния, които впоследствие ще прилагате на 
практика. Възможно е да ви се наложи да 
работите с чужди пари, някой да инвестира 
във вас, да теглите или погасявате кредити. 
Може да си имате любовни разправии, кои-
то с такт и дипломатичност би трябвало да 
отшумяват бързо.

ВЕЗНИ
По какъвто и на-
чин да решите да 
влагате енергията 
си, усилията ви ще 
бъдат възнаграде-
ни. Няма да имате 
действия на празен 
ход, всяко нещо, за 

което се стараете, ще има успех. Много ве-
роятно е да имате нови любовни трепети, 
както и доста възможности за начало на 
флирт и забавления с противоположния 
пол. Не са изключени известни финансови 
колебания. Много вероятно е да имате же-
лание да харчите повече, отколкото полу-
чавате. Също така ще имате и много работа 
в офиса.

КОЗИРОГ
Ще можете да се 
ползвате с протек-
ции от висшесто-
ящи. През целия пе-
риод се очаква, ако 
имате някакъв про-
блем, да успявате 
да намерите човек, 

който да ви се притече на помощ и да ви 
измъкне от ситуацията. Колкото по-упори-
то работите, толкова повече ще печелите 
и би трябвало през периода да не се опла-
квате от липса на пари. Важно е да знаете, 
че ако планирате стъпките си правилно, 
няма начин да сбъркате нито в личната, 
нито в професионалната сфера.

ТЕЛЕЦ
Възможно е да сте 
леко депресивни 
и да имате нужда 
от отделяне от об-
ществения живот. 
Би било идеално, 
ако точно сега из-
лезете отпуск или 

се отдадете на някакво изкуство. По този 
начин ще намерите позитивен отдушник за 
емоциите си и ще се отървете от напреже-
нието. Ще се връзвате повече от обикнове-
но на пропуските на любимия и е възмож-
но да правите от нищо – нещо. Важното е, 
че ще можете да разчитате на приятелите 
си за добър съвет. Не е изключено и да ус-
пеете да се поскарате с някой от тях.

ЛЪВ
Ще сте на любовна 
вълна през след-
ващите дни. Много 
вероятно е да задъл-
бочите вече същест-
вуващи взаимоотно-
шения. Бихте могли 
да предприемете 

пътуване с партньора, което би освежило 
връзката ви. Освен това може да възникнат 
разправии в семейството, от което произ-
хождате, или ангажименти покрай жените 
от семейството ви. В работата ви се очаква 
всичко да е наред и да се справяте добре 
с поставените ви задачи, както и много до-
бре да оправдавате изискванията, които ви 
поставят началниците.

СКОРПИОН
Очакват се положи-
телни преживявания 
в семейството. Тези 
от вас, които са сво-
бодни, ще имат шанс 
да си намерят под-
ходяща половинка. В 
работата ще можете 

много успешно да вършите задачите си и 
да сте доста продуктивни. При всички слу-
чаи ще сте много чувствени и емоционал-
ни. Ще усещате настроенията на другите и 
те ще ви влияят на душевния комфорт. По-
ради тази причина е важно да се обграж-
дате предимно с оптимистични и приятел-
ски настроени хора, както и да си оставяте 
свободно време, което да прекарате с лю-
бим човек.

ВОДОЛЕЙ
Внимавайте как-
во купувате, за не 
ви подведат или 
заблудят с някоя 
покупка. При всич-
ки случаи ще сте 
много чаровни 
и харизматични. 

Много вероятно е да започнете нова лю-
бовна връзка или да предприемете нови и 
решителни стъпки в професионален план. 
При всички случаи ще полагате много уси-
лия, за да печелите парите си. Важното е, 
че благодарение на уменията и талантите 
ви ще печелите доста добре. Настъпва бла-
гоприятно време за тези, които учат, които 
се занимават с наука или спорт.

БЛИЗНАЦИ
Много е вероятно 
да покорявате нови 
висини в кариера-
та. Не е изключено 
да се развивате из-
ключително бързо 
в попрището, кое-
то сте си избрали, 

и да направите впечатление на висшесто-
ящите, след което да получите похвала или 
повишение. Ежедневието ви ще е доста 
динамично и пълно с положителни емо-
ции. Човек трудно ще може да ви открие, 
понеже ще сте навсякъде. Новите идеи ще 
ви позволят да разрешите натрупалите се 
проблеми. Не е изключено да се появи въз-
можност да смените местожителството.

ДЕВА
Ще се справяте по-
вече от перфектно 
в работата си. Ще се 
разбирате доста до-
бре със своите на-
чалници и колеги. 
Очаква се партньор-
ствата ви да търпят 

развитие и страстта и емоциите помежду 
ви да се увеличават. Може да имате и из-
вестна доза конфликти, които обаче бързо 
ще бъдат потушавани благодарение на до-
брата ви комуникативна способност и уме-
нието ви много добре да виждате нещата 
от другата гледна точка.

СТРЕЛЕЦ
Много е вероятно 
да си имате про-
блеми с техника-
та около вас, както 
и със средствата 
ви за комуникация 
или транспорт. Не 
е изключено да ви 

изникват кратки пътувания из страната. 
Някои от вас ги очаква флирт с колега с не-
ясен край, но бихте могли да стигнете до 
задълбочаване на отношенията. Личният 
ви живот ще се нуждае от вашето внима-
ние. Вероятни са спорове с някой от близ-
ките или проблеми с по-възрастни родни-
ни. Премислете плановете и постъпките си.

РИБИ
Периодът ще е мно-
го успешен за вас. 
Усилията ви в об-
ществен план ще 
бъдат възнаградени 
и ще намерите при-
знание. Ще успеете 
доста успешно да 

демонстрирате уменията и талантите си и 
ще измисляте нови и продуктивни начини 
да печелите парите си. Имате шанс да спе-
челите и не пропускайте изгодната сделка. 
Със сигурност ще ви остане време за заба-
вления, развлечения или пътуване в чуж-
бина, както и за любов. Много вероятно 
е да предприемете нови и по-решителни 
стъпки с партньора.
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Ф
утуристична е-кола, прис-
пособена да се използва 
всекидневно, бе показана 
от базирания в Калифор-
ния стартъп за електри-

чески автомобили Canoo. Автомоби-
лът, подобен на микробус, наричан още 
Canoo, ще се предлага само чрез або-
намент и няма да бъде пуснат масово в 
търговската мрежа, съобщиха от компа-
нията, цитирани от CNN.

Дизайнът на Canoo се възползва от 
факта, че електрическото превозно 
средство не се нуждае от място за раз-
полагане на голям двигател и охлаждащ 
апарат. Батериите са в пода на автомо-
била, а купето на Canoo във формата на 
кутия е разположено върху тази плоска 
платформа.

„Приложихме философията на 
Bauhaus, която е съсредоточена около 
минимализма и функционалността, и за-
почнахме с редукцията до абсолютната 
минимална нужда“, казва в изявление 
водещият дизайнер на Canoo Ричард 
Ким.

Canoo изглежда

като уред на колела
За разлика от седан със спортно из-

пълнение, той няма дизайнерски еле-
менти, предполагащи скорост или пър-
гавина. За разлика от SUV моделите, 
нищо в него не намеква дори за леки оф-
роуд способности.

Неговият окръглен силует напомня на 
класически микробус VW. Горната част 
на автомобила, от приблизително ви-
сочина на рамената нагоре, е почти из-
цяло стъклена. Той е малко по-къс от 
Toyota Prius, като същевременно има 
много повече вътрешно пространство, 
заявиха от компанията.

„Наричаме го пост-всъдеход“, каза 
Улрих Кранц, изпълняващ длъжност-
та главен изпълнителен директор на 
Canoo, „защото предлага голямо място 
за сядане, като в SUV, и почти същото 
пространство, като голям SUV, но с мно-
го по-малък отпечатък върху околната 
среда“.

Вътре в новото Canoo задните седалки 
са подредени като разтегателен диван 
по гърба и отстрани. Има дори седал-
ки, които се простират от задните врати. 
Самите те се отварят навън - като тради-
ционните врати за автомобили, вместо 
да се плъзгат като врати на миниван. Зад 
задните седалки има товарно простран-
ство, а по-големи предмети като велоси-
педи могат да бъдат пристегнати в цен-
търа на пътническата зона.

Canoo има изцяло електрическо уп-
равление, което означава, че няма меха-

нична връзка между волана и предните 
колела. Вместо това входът на кормило-
то се движи по електронен път чрез про-
водници от волана до задвижващите ко-
лела. Това минимизира количеството 
пространство, заето от кормилната тех-
ника.

Canoo ще разполага с различни техно-
логии

за помощ на водача 
и безопасност

съобщиха от компанията. Автомобилът 
ще бъде оборудван с редица камери, 
както и радарни и сонарни сензори за 
функции като помощ за придържане в 
лентата, автоматично спиране и осведо-
мяване за движението на пътя. Подобно 

на Tesla, Canoo планира да използва ак-
туализации на софтуера, за да подобри 
възможностите на автомобила във вре-
мето.

Вместо да се продава или отдава на 
лизинг на клиентите, Canoo ще бъде 
предложен чрез абонамент. Абонатите 
ще плащат месечна такса, която може 
да включва регистрационни разходи, 
застраховки, поддръжка и зареждане. 
Клиентите ще запазят автомобила, както 
при лизинга, но не би трябвало да се ан-
гажират с определен период от време. 
Компанията все още не е решила как ще 
бъдат структурирани таксите или какви 
видове планове ще се предлагат.

Canoo планира да си партнира с ав-
томобилен производител, така че про-
изводството на автомобилите да запо-
чне през 2021 г. „След като Canoo влезе 
в производство, компанията планира да 
предложи други превозни средства, но 
с различен дизайн“, каза Кранц. Засега 
компанията е фокусирана единствено 
върху Canoo.

�Горната част на автомобила е почти изцяло стъклена

Canoo – 
футуристичната 
е-кола от Калифорния

Снимкa: electrek.co

multivu.com cbsistatic.com

Снимкa: Canoo
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П
рез миналата година ми-
лиардерите в света са 
обеднели с 388 млрд. 
долара, но въпреки 
този спад в послед-

ните 6 години са забогатели с 2,2 
трлн. долара. Това става ясно от 
доклад за най-богатите хора в 
света на UBS и PwC.

Намаляването на общото им 
богатство през 2018 г. се констати-
ра за първи път от три години.

Сред най-силно засегнатите от 
„милиардерското обедняване“ ра-
йони е Азия, където забавянето на 
растежа в Китай и повишаването на 
лихвите в САЩ доведоха до спад с 
8% на богатството на най-богатите 
хора на този континент, сочат данни 
от доклада, цитиран от Bloomberg.

Общото богатство на милиардери-
те в Континентален Китай пък е на-
маляло с 12% през миналата годи-
на до 982,4 млрд. долара. 

САЩ не търпят големи загуби 
благодарение на милиардерите 
в технологичния сектор, които 
са достигнали 89 в края на 2018 
г. спрямо 70 година по-рано. В Ща-
тите броят на милиардерите вече

достига рекордните 609
Сред тях са и 14 от 20-те най-бога-

ти хора в света. Джеф Безос отново 
оглави класацията, следван от Бил 
Гейтс, който заема втората позиция.

Всъщност освен нетното състоя-
ние на богаташите на света намаля-
ва и броят на тях самите в глобален 
мащаб. Според последните данни 
на Forbes през 2018 г. 2153 души са 
били с десетцифрено богатство, 
което е с 55 по-малко в сравне-
ние с година по-рано. От тях ре-
кордните 994, или 46%, са обед-
нели в сравнение с предходната 
година.

„Милиардерският бум е претър-

пял естествена корекция“, посочва 
Йозеф Щадлер от UBS Global Wealth 
Management. Сред причините за 
това според него са по-силният до-
лар и по-голямата несигурност на 
пазарите на акции на фона на тежка 
геополитическа среда.

Прекомерното богатство се пре-
връща във все по-дискусионен въ-
прос в световен мащаб, като дори 
някои кандидати за президент в 
САЩ го поставят в центъра на техни-

те кампании.
Сенатор Елизабет Уорън, демо-

крат от Масачузетс, предложи

данък от 6% върху 
богатството

от над 1 млрд. долара, докато се-
наторът от Вермонт Бърни Сан-

дърс заяви, че милиардерите изоб-
що не трябва да съществуват. Отвъд 
Вашингтон, протестите от Хонконг 
до Франция сочат с пръст богатите 
заради десетилетията на неравен-
ство.

Фондовите пазари отчитат ръсто-
ве от 2018 г. насам, като индексът 
MSCI All-Country World Index е нарас-
нал с 20% до момента. И дори след 
миналогодишното свиване на раз-

мера на общото богатство на мили-
ардерите, то е нараснало с почти 
35%, или 2,2 трлн. долара от 2013 
г. насам, става ясно от данните 
от доклада.

„Видяхме, че тези хора могат 
да бъдат успешни, независимо 

кой ръководител е на политиче-
ската сцена“, коментира Джон Матюс 
от UBS Group.

Милиардерите са склонни да имат 
дългосрочен поглед по отношение 
на инвестициите и по-голямата част 
от тях не правят промени в портфей-
лите си заради краткосрочни про-
блеми в отделни региони, обясниха 
от PwC.

Бил 
Гейтс 

(Microsoft) 

Джеф 
Безос 

(Amazon)

Карлос 
Слим 

(Movil) 

Уорън 
Бъфет 
(Berkshire 
Hathaway)

Бернард 
Арно 
(LVMH) 

Лари 
Елисън 
(Oracle) 

Богат-беден: $388 млрд. 
по-малко, $2,2 трлн. в повече
�Милиардерите в света намаляват, както и тяхното състояние

$110 млрд. $108 млрд.

$64 млрд. $62.7 млрд.

$55.5 млрд. $50.8 млрд.

$82.5 млрд. $76 млрд. 

$62.5 млрд. $62.3 млрд. 

Майкъл 
Блумбърг 

(Bloomberg)

Лари 
Пейдж 

(Google) 

Амансио 
Ортера 

(Zara) 

Марк 
Закърбърг 
(Facebook) 

Топ 10 на най-богатите хора в света
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ГЕРГАНА ПЕНОВА

Р
аботата се разраства до такава 
степен, че да изпълни цялото 
налично време.

С тази фраза историкът Си-
рил Норткот Паркинсън за-

почва своето есе за сп. „Икономист“ 
през 1955 г. - основата на т.нар. Закон на 
Паркинсън, известен и до днес.

Авторът дава пример с възрастна 
дама, която сяда да напише картичка на 
племенницата си. Поради факта, че же-
ната няма никаква работа за вършене, 
тази иначе проста задача успява да за-
пълни целия й ден - един час отива за 
избиране на картичката, още един час 
за търсене на очилата, половин час за 
намиране на точния адрес на племенни-
цата, час и половина за съставянето на 
писмото и още 20 минути за чудене дали 
да вземе чадър на излизане до пощата. 
Усилието, което би отнело не повече от 
три минути на един зает човек, би мог-
ло да се разтегли с часове при наличие-
то на по-свободно време.

Всеки, който се е изправял пред пре-
дизвикателството да завърши работата 
си в определен краен срок, знае колко 
верен може да бъде законът на Паркин-
сън, пишат BBC и webcafe.

Статията на историка има съвсем кон-
кретна цел - критика срещу бюрокра-
тизирането на британската държавна 
администрация. Независимо от съкра-
щаването с 2/3 на флота на ВМС на Вели-
кобритания и намаляването на армей-
ския щат с една трета между 1914 и 1928 
г., числеността на чиновническия апарат 
се е надувала с почти 6% на година.

Колкото по-малко хора и дейности 
трябва да се управляват, толкова пове-
че се увеличава управленският състав. 
Паркинсън посочва, че

причината за този 
парадокс

е свързана с фактори, които нямат нищо 
общо с особеностите на оперативните 
нужди на ВМС.

Един от учените, които подкрепят 
верността на тази теория, е Щефан Тър-
нър, преподавател в Медицинския уни-
верситет на Виена. Интересът му към 
закона на Паркинсън възниква, когато 
факултетът по медицина в Университе-
та на Виена се отделя в самостоятелна 
структура през 2004 г.

В рамките на 2 години, казва Търнър, 
новият Медицински университет на Ви-
ена увеличава администрацията си от 
15 на 100 души, докато академичният 
състав почти не се променя.

По същото време той попада на кни-
гата на Паркинсън и се вдъхновява да 
тества закономерностите му с математи-
чески модел.

„Паркинсън твърди, че всяка компа-
ния, в която се наблюдава 6% годишен 
ръст на административния апарат, рано 
или късно ще прекрати съществуване-
то си, тъй като цялата работна сила ще 
се занимава с бюрокрация, за сметка на 
производителността“, казва Търнър.

Паркинсън изтъква два елемента, 
които водят до бюрократизацията. Пър-
вият от тях е т.нар. закон за

мултиплицирането 
на подчинените -

тенденцията на мениджърите да назна-
чават по двама или повече подчинени 
за изпълнение на собствените им зада-
чи така, че никой да не влиза в пряка 

конкуренция със самия мениджър. Вто-
рият фактор е склонността на чиновни-
ците да създават работа за други чинов-
ници...

Ако тезите на Паркинсън продължа-
ват да са валидни и до днес, дали също-
то важи и за прословутото му първо из-
речение? Дали е вярно, че без стриктни 
крайни срокове човек е склонен да пи-
лее времето си, така че изпълнението на 
конкретна задача да отнема повече от 
необходимото?

Изследванията, проведени през десе-
тилетията след есето на Паркинсън, по-
казват, че в него има известна доза ис-
тина.

През 60-те години учени доказват, че 
ако изследваните лица „неочаквано“ по-
лучат допълнително удължаване на сро-
ка за работа по задачата, тя ще им отне-
ме повече време за завършване.

При друго изследване от 1999 г. учас-
тниците са помолени да оценят четири 
групи със снимки. Когато им съобщават, 
че четвъртата група ще отпадне, изслед-
ваните лица започват да протакат оцен-
ките си по предпоследния трети ком-
плект, вместо просто да приключат със 
задачата по-рано.

Учените откриват, че допълнителното 
време, прекарано в изпълнение на кон-
кретната задача (броене на броя букви в 
дадени фрази), не е довело до подобря-
ване на точността или на способността 
за запомняне на двойки думи при про-
ведения впоследствие изненадващ тест.

В такъв случай - какво би трябвало да 
направи човек, за да повиши продуктив-
ността си? Дали да си поставя по-кратки 
крайни срокове, или да ограничи усили-
ята, влагани в работата?

Дали ограниченото време може да по-
добри продуктивността ни?

Хората имат ограничен капацитет 
за запаметяване, внимание и издръж-
ливост (ментален диапазон), казва Ел-

дар Шафир, професор по психология в 
Принстън.

Тъй като

способността ни 
да се концентрираме

е ограничена, ние я разделяме спора-
дично, както намерим за добре, докато 
изпълняваме задачите от всекидневния 
си живот. Понякога - по необходимост - 
се налага човек да се стегне и да фокуси-
ра усилията си.

Когато човек знае, че има краен срок 
и той изтича скоро, това му действа като 
предупреждение за наближаваща буря - 
заплашително и неизбежно. Това е при-
чината, поради която умът се мобили-
зира по-сериозно за изпълнението на 
задачата.

Проблемът е, че дори тя да бъде за-
вършена перфектно, всичко останало 
се измества в периферията на внимани-
ето - дори да става дума за важни лични 
ангажименти. Това е цената, която всеки 
плаща за успеха, постигнат с пълна кон-
центрация на усилията.

Бързането за изпълнението на задача 
в кратки срокове може да има и недос-
татъци - особено когато срокът е опре-
делен от някой друг. Ако времето за ра-
бота е твърде кратко и човек изпадне в 
паника, ще се наложи да пожертва ефек-
тивността си, а оттам всичко може да се 
обърка.

Хората често казват, че ако не са били 
притиснати в последния момент, няма-
ше да приключат с работата. Но изслед-
ванията показват, че продуктивността 
на хората не е линейна.

Какво означава това за хипотетична-
та възрастна дама на Паркинсън, която 
пише писма на близките си? Ако си беше 
дала по-стегнат срок, вероятно щеше да 
приключи по-скоро. Но ако и без това 
няма нищо за правене през целия ден, 
може би е завършила тъкмо навреме.

Работата никога не 
свършва? Ето защо
�Законът на Паркинсън помага да анализираме този проблем
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Л
ъскава онлайн инфлуенсър-

ка с милион последователи 

бе „изобличена“ в лъжа, след 

като нейната хазяйка показа 

на света в каква кочина е пре-

върнала жилището, в което живее. „Двой-

ният живот“ на Лиса Ли я направи още 

по-популярна, но нанесе жесток удар 

върху репутацията й. Снимките от скъ-

пи пътувания и изискани вечери на ки-

тайката бяха засенчени от кадри на дома 

й, потънал в боклуци, мухлясала храна и 

кучешки изпражнения. Те бяха разпрос-

транени от телевизионен екип, който ха-

зяйката г-жа Чен разведе из дома на ин-

флуенсърката.

Какво е предизвикало това отмъще-

ние?

Лиса Ли всъщност е „wang hong“, или 

онлайн знаменитост, в китайската мре-

жа за микроблогинг Sina Weibo. Има 1,1 

милиона последователи, на които, как-

то други китайски инфлуенсъри, показва 

своя лъскав живот.

Ли обаче пренебрегва поредица от те-

лефонни обаждания от жената, в чийто 

апартамент живее. Недоволна от това, 

г-жа Чен решава да действа по друг на-

чин –

тя води репортери 
в жилището

за да покаже в какво състояние се нами-

ра то.

А картината е ужасяваща. Пред Pear 

Video хазяйката обяснява, че дори про-

фесионални екипи за почистване са от-

казали да опитат да внесат ред в дома. 

Добавя, че наемателката й Лиса Ли дъл-

жи и хиляди китайски юани за неплатени 

сметки.

Хазяйката твърди, че не е имала друг 

избор, освен да се свърже с полицията и 

да съобщи за щетите, нанесени върху жи-

лището й, както и за неплатените сметки.

Г-жа Чен показва на репортерите и 

профила на наемателката си в Weibo. 

„Това е онлайн инфлуенсър с един ми-

лион последователи“, казва жената. Раз-

палено обяснява, че „красивата жена“, 

която бива представена онлайн, кон-

трастира рязко с „отвратителната“ жена, 

която е превърнала апартамента в кочи-

на.

Но историята не свършва тук. Засра-

мената Лиса Ли не потъва в земята от 

неудобство, а се появява публично, как-

то и публично бе осмяна. Вместо да пуб-

ликува позиция в социалните медии, тя 

се среща с хазяйката си, за да се извини 

лице в лице… и пред камера. Двете са за-

снети как си стискат ръцете, след като Ли 

признава, че цялата отговорност за „ин-

цидента“ е нейна.

Пред новинарския сайт The Paper бло-

гърката обяснява отсъствието си и ситу-

ацията в апартамента с натоварения си 

график. Казва, че била в болница, а след 

това е отишла на бизнес пътуване.

Ли допълва, че наскоро е получи-

ла много съобщения в приложението 

WeChat и изглежда е пропуснала тези на 

хазяйката си.

Зарича се да почисти
при това само за вечер.

Кадрите с това как Ли мете кучешки 

изпражнения обаче шокират нейни фе-

нове и водят до подигравки онлайн. Над 

60 000 души оставят коментари на стра-

ницата й в Weibo, като много от тях я на-

ричат „фалшива“ и твърдят, че вече няма 

да я следват.

Поставят под въпрос и искреността й 

в интервюта, които е давала за китайски 

медии. Потребители посочват, че тя е 

сменила ника на своя профил в социал-

ната мрежа и е изтрила част от по-ран-

ните си публикации.

Случилото се с Ли обаче не е нещо не-

обичайно за Китай. Там има сериозен 

натиск популярните личности да бъдат 

„социално отговорни“.

Тези, които не дават добър пример на 

своите млади последователи, биват на-

блюдавани внимателно, защото се пред-

полага, че звездите трябва да бъдат 

модели за подражание и да стимули-

рат положителна онлайн култура, пише 

BBC. Някои „непослушни“ инфлуенсъри 

дори за кратко се озоваха зад решет-

ките. През октомври 2018 г. Янг Кайли – 

онлайн знаменитост с десетки милиони 

последователи, която редовно стрийм-

ва на живо, беше задържана за пет дни 

заради „обида“ към химна на страната.

Това се случва в платформата за 

стрийминг на живо Huya, която сваля 

видеото и забранява канала на Кайли. 

Обяснението е, че подобни платформи 

„не са над закона“ и както той, така и мо-

ралните стандарти се прилагат и там.

През юли друга китайска блогърка се 

превърна в обект на подигравки, след 

като технически проблем по време на 

стрийм на живо показа, че тя е жена на 

средна възраст, а не момиче за каквото 

се представяше.

�Отмъщението на една хазяйка направи за посмешище китайка с милион последователи

Лъскава инфлуенсърка, 
но живее в кочина

Снимки: Pear Video
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Фастингът, или как да 
отслабнем по часовник

З
атлъстяването придобива раз-
мерите на епидемия, която 
наскоро Световната здравна 
организация определи като 
по-опасна и от СПИН. Според 

последните данни почти два милиарда 
са възрастните, които са засегнати от 
нея в световен мащаб. Не са пощадени и 
децата – над 340 милиона от тях страдат 
от болестта. Разрастването на пробле-
ма разширява и търсенето на подходя-
щи хранителни режими за справянето с 
него. Един от най-предпочитаните в по-
следно време се оказва така наречено-
то интермитентно (т.е. периодично) гла-
дуване, станало известно като фастинг. 
Освен със загуба на килограми, то пома-
га и да пречистим организма си и да бъ-
дем по-здрави.

Макар и да има много разновидности, 
общата концепция за фастинга е една - 
яде се само през определен период 
през деня, а през останалото време се 
приема единствено вода.

Съществуват няколко разновидности 
на фастинга, но най-популярен е 16:8., 
разясняват д-р Благой Калпачки и Ста-
нислава Цветкова пред списание „Осем“. 
При този вариант 16 часа от денонощи-
ето („прозорец на пост“) не се консуми-
рат никакви храни и напитки, различни 
от вода (част от практикуващите изби-
рат да приемат и други неподсладени 
течности като чай, чисто кафе, фрешо-
ве или зеленчукови смутита). Остана-
лите вариации следват същия принцип, 
но прозорецът, в който се въздържат от 
храна, е 19:5 и 20:4. Друга подобна ме-
тодиката е 6:1, което ще рече, че се 
пости един ден от седмицата.

Може ли диетата 16:8 да по-
могне да отслабнете? Отго-
ворът е категорично да. 
При проведен скорошен 
експеримент в САЩ 23 
души са ограничили 
храненето си само 
между 10 и 18 часа в 
продължение на 12 
седмици. Всеки от 
тях е казал

сбогом 
на няколко 
килограма

като е отчетен и спад 
в систоличното кръв-
но налягане. „На учас-
тниците им беше труд-
но да изядат всичките 
си редовни ястия и меж-
динни закуски в рамките на 
8-часовия прозорец – казва 
д-р Кристина Варади, доцент по 
хранене в Университета на Илинойс 
в Чикаго. – Ако се опитвате да закусите, 
обядвате и вечеряте между 10 и 18 часа, 
най-вероятно или ще пропуснете едно-
то хранене, или ще намалите порциите 
си, дори без да се налага съзнателно да 
ограничавате калориите.“

Дългите периоди без хранене вкарват 
организма в режим на изгаряне на маз-
нини и регулиране на кръвната захар. 
Друг благоприятен ефект е, че давате 

почивка на храносмилателната си сис-
тема. Ако обикновено ядете по-обилно 
количество храна, голяма част от време-
то тя непрекъснато извършва работа, за 
да я преработва.

По-важни са обаче другите ползи ос-
вен загубата на тегло. Резултати от из-

следване на отдела по ендокринология 
на Университета на Илинойс в Чика-
го, проведено през 2014 г., показват, че 
интермитентният пост намалява инсу-
линовата резистентност, понижавайки 
кръвната захар с 3-6% и нивата на инсу-
лин на гладно с 20–31%, което предпаз-

ва от диабет тип 2. Също така фастингът 
може да намали „лошия“ холестерол и 
триглицеридите в кръвта, които са ри-
скови фактори за сърдечно заболяване.

След различни експерименти екип 
на Лабораторията по поведенческа не-
врология в Балтимор, САЩ, е стигнал до 
извода, че методът повишава нивата на 
мозъчния хормон BDNF, който стимули-
ра растежа на нови неврони и се бори 

с различни дегенеративни процеси в 
мозъка, част от които са предпос-

тавка за развиването на алц-
хаймер.

По време на „прозо-
реца на пост“, в който 

храната е забранена, по-
вечето специалисти препо-

ръчват да се пие само вода и 
билков чай. Ако обаче това ви се 

струва непосилно, може да си пригот-
вите зеленчуково смути.

Не прибягвайте към чисти 
плодови фрешове

те се изключват заради плодовата захар 
фруктоза...

Ако за първи път чувате за интерми-
тентното гладуване и искате да научите 
повече, внимавайте с информацията в 

интернет. Там ще откриете статии, в кои-
то ви се казва, че 

в хранителния 8-часов 
прозорец 

може да ядете всичко, което пожелаете. 
Ще се съгласите обаче, че е невъзмож-
но да се тъпчеш с шоколади, торти, пър-
жено и fast food, а в същото време да от-
слабваш и да бъдеш в добро здраве и 
зареден с енергия за деня…

Ползите на периодичното гладуване 
за здравословен и емоционален ефект 
набират все повече научни доказател-

ства, както и добрите резултати при 
правилното му прилагане, но безспор-
но при този метод трябва да се подхо-
ди с по-повишено внимание, отколкото 
към стандартните режими и диети. Осо-
бено при по-дълги прозорци на глад 
съществува опасност от хипогликемич-
на криза. А неправилното или продъл-
жително гладуване може да предиз-
вика хормонален дисбаланс. Ето защо 
ключовата дума при този подход е ба-
ланс, за да се научим да се вслушваме 
в организма си. Не забравяйте, че за-
пазването на здравето трябва да бъде 
с приоритет при изграждането на кра-
сивото тяло.

�Той е един от набиращите популярност режими в борбата със затлъстяването
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Н
ай-упоритите слухове са 
тези, които повечето хора 
считат за научно доказани. 
В много случаи обаче тези 
твърдения се оказват не тол-

кова коректни или направо грешни. И 
въпреки че въпросните факти са били 
опровергани, истината рядко достига 
до всеки, пише Wirtschafts Woche. Ето я и 
цялата истина - поне според актуалните 
проучвания.

  Връх Еверест е 
 най-високият планински 
 връх на земята

Връх Еверест е най-високият планин-
ски връх на земята (8848 м) само фор-
мално - ако височината се измерва от 
морското равнище. Ако се измерва от ос-
новата на планината обаче, ситуацията 
е съвсем друга. Хавайският връх Мауна 
Кеа, измерен от морското равнище, е ви-
сок едва 4206 м, но по-голямата част от 
планината е под водата, и ако бъде изме-
рен от морското дъно до върха, височи-
ната му е 10 200 м.

 По-голямата част от 
 телесната топлина се 
 губи през главата

Това е много поддържан слух. Една от 
причините за това е, че главата е много 
добре снабдена с кръв. Друга е, че чере-
път е с ниско съдържание на мазнини, 
което поддържа температурата на гла-
вата. В действителност истината е, че те-
лесната топлина се разделя равномерно 
в тялото. А ако се чудите защо през зи-
мата ви е по-студено на главата, вероят-
но това е, защото сте без шапка, за разли-
ка от останалата част от тялото ви, която 
е „опакована“ в дрехи, обувки, шалове и 
ръкавици...

 Китайската стена е 
 единствената постройка, 
 видима от Космоса

Това очевидно е грешно. Изключител-
но трудно е стената да бъде видяна, тъй 
като е изградена основно от естествени 
камъни, а те не са с ярък цвят. Псевдо-
фактът обаче е непоколебим, тъй като е 
много, много стар. Когато за пръв път се 
е твърдяло, че стената може да бъде ви-
дяна от Космоса, дори не е било възмож-

но да се пътува в Космоса. Но тъй като 
стената е толкова голяма, този слух звучи 
правдоподобен за много хора.

 Старите прозорци 
 стават неравномерни 
 от времето

Защо старите стъкла на прозорците 
никога не са напълно равни? Често се 
казва, че те стават неравномерни и гра-
пави с времето, но истината всъщност е 
друга: до началото на 19-ти век стъкла-
та на прозорците са били произвеждани 
по сравнително прост начин – духали са 
върху стъклото, за да го изгладят, което е 
довело до неравномерни стъкла. Нямало 
е стъкло, което да е напълно гладко.

 Различните части 
 на езика усещат 
 различни вкусове

Много хора смятат, че езикът е разде-
лен според специфични вкусове. Върхът 
усеща сладкия вкус, от двете страни се 
усеща соленото, а горчивото - в задния 
край. Вече знаем, че със сигурност могат 
да бъдат открити и усетени най-разноо-
бразни вкусове на целия език. Съществу-

ва и пети вкус, който носи мелодичното 
име „умами”. Вкусът е причинен от глута-
мат (като мононатриев глутамат напри-
мер). Тази добавка се използва предим-
но в азиатската кухня и в промишленото 
производство на храна. Умами всъщност 
само подсилва някои други аромати.

 Преди Христофор Колумб 
 хората са си мислели, 
 че земята е диск

Когато Колумб е отишъл на известната 
си експедиция през 1492 г., неговите мо-
ряци все още са се страхували, че могат 
„да паднат от земята”. В действителност 
обаче много хора вече са знаели от гръц-
ката митология, че земята е кълбо. До-
казателство за това е бил фактът, че ко-
рабите кръстосват хоризонта, както и че 
земята може да засенчи Луната.

 Хамелеонът променя 
 цвета си според 
 обкръжаващата го среда

Хамелеоните имат два пръста на кра-
ката си, много гъвкави очни ябълки и 
силна опашка. Най-хубавото им обаче са 
украсите по тялото и фактът, че блестят в 
различни цветове. Но именно тези цве-
тове нямат нищо общо с околната среда 
и не се адаптират спрямо нея, както чес-
то бива твърдяно. Животните са добре 
адаптирани към околната среда, но не 

е необходима адаптация към цветовете. 
Хамелеоните всъщност променят цвета 
си при физическите или емоционалните 
си промени. Освен това цветът служи и 
за комуникация, особено с потенциални 
партньори или при борба. Промяната на 
цветовете е свързана също със светлина-
та и температурата.

  Птиците презират 
  малките си, 
  докоснати от човек

Този слух се базира основно на факта, 
че миризмата на животните се променя 
и родителите вече не признават пилци-
те си като свои. В действителност пти-
ците – с някои много малки изключения 
– не миришат особено добре. Независи-
мо от това, трябва да държите ръцете си 
на разстояние от малки птици, дори ко-
гато се опитват безуспешно да направят 
първото си излитане, тъй като могат да 
се справят съвсем добре и без човешка 
помощ.

  Бедната 
  на кислород 
  кръв е синя

Тъй като вените през кожата изглеждат 
със син оттенък, често се спекулира със 
следните две неща, които са погрешни: 
първото е, че бедната на кислород кръв е 
синя, а второто – че вените са сини. Факт 
е, че червената кръв потъмнява в хода на 
кръвообращението, но си остава черве-
на, дори и по-тъмно червена. Стените на 
кръвоносните съдове на самите вени са 
безцветни. Синият оттенък, който вижда-
ме, всъщност се дължи на възприемане-
то на цветовете през очите ни.

9 известни факта, 
които всъщност 
не са истина
�Ето няколко твърдения, които са опровергани, 

но на които все пак вярваме

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com
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Екшън по български: Диви, 
щастливи и талантливи

ДИМИТРИНА ИВАНОВА

С 
екшън, романтика и смях 
един чисто нов български 
филм се опитва да надско-
чи пределите на досегашно-
то BG кино и да покаже лен-

та от световно ниво. „Диви и щастливи“ 
излиза официално по българските ек-
рани в края на ноември, но създателите 
му вече са на турне, представяйки го в 
няколко български града, където основ-
но е сниман. Филмът ще има премиери 
и извън граница, предстои да дойде и 
от тази страна на Океана за българите в 
САЩ и Канада.

„Българските зрители имат нужда ки-
ното да им благодари за времето и па-
рите, които отделят. Да им покаже ка-
чество и екшън, какъвто досега не е 
имало в родните филми. Щастливи сме, 
че успяхме да съберем екип от профе-
сионалисти, които са готови да дадат 
максимума, да не спят по цели нощи, за 
да се получи

нивото на холивудска 
продукция

Време е да разчупим представите за 
киното, което се прави в България“, обя-
виха продуцентите на филма Яна Мари-
нова и Александър Сано.

„Диви и щастливи“ започва с отмък-
нати 30 000 лева от сейфа на богато ан-
глийско семейство и продължава с от-
вличане, ченгета по петите и две жени в 
центъра на всичко. Сред многото екшън 
по пътя си всяка от тях успява да преот-
крие себе си и да разбере какво й е нуж-
но, за да бъде щастлива.

С лек и свеж тон филмът засяга теми-
те за приятелството и любовта, за пре-
даността, за правото на избор и за това, 
че всеки заслужава щастие, но трябва 
да се потруди за него.

Режисьор на продукцията е Мартин 
Макариев, а в главните роли играят 
Яна Маринова, Луиза Григорова-Мака-
риев и Александър Сано. Участват още 
международно признатите звезди Ба-
зил Айденбенц и Бен Крос, от българска 

страна са още Дария Симеонова, Калин 
Врачански, Явор Бахаров, Койна Русе-
ва и много други звезди с кратки, но 
запомнящи се роли. Постоянното пре-
обличане, смяна на визии с различни 
перуки, наситените с адреналин екшън 

сцени и модерен хумор са ключовите 
елементи в „Диви и щастливи“.

Историята се ражда на 8-ми март. То-
гава Яна Маринова кани сценариста Бо-
рислав Захариев да напише сценарий 
за смелата и борбена жена, която има 

нужда от повече самочувствие, за да 
постигне мечтите си и да намери щасти-
ето си. Постепенно се ражда идеята за 
филм, който да не поучава, а

просто да забавлява 
публиката

Сцени от „Диви и щастливи“ показ-
ват най-красивите места във Варна, Со-
фия, Велико Търново и Русе. Изпълнил 
е международните изисквания, за да 
се квалифицира като екшън – има кас-
кади с мотори, бъгита, леки коли, ками-
они и хеликоптер. Заснет е динамично 
и с най-добрата техника. Всичко това е 
причина филмът да бъде забелязан от 
международен дистрибутор и да бъде 
продаден предварително за разпрос-
транение в чужбина.

Наскоро Луиза Григорова-Макари-
ев сподели, че каузата, която застъпва 
с участието си във филма, е да насочва 
хората да мислят извън рамките, поста-
вени им от обществото. Актрисата ще 
скочи в образа на Мила, най-добра при-
ятелка и съучастничка на Боряна (Яна 
Маринова), с която са центърът на ек-
шъна.

„Това е една история за истинското 
приятелство, за ценностите в живота и 
смелостта да преследваме мечтите си“, 
обясни още Луиза.

„Да живееш живота си такъв, какъв-
то ти се предлага, без да мислиш мно-
го, много. Без отлагане, без разумното 
преценяване на всичко, на ситуация-
та. На това кое е редно и кое не е“, каз-
ва и Дария Симеонова относно идеята 
на „Диви и щастливи“. Актрисата също 
влиза в актьорския състав на заглавие-
то, като тя обаче ще „се бие“ от страната 
на полицаите.

Екипът на „Диви и щастливи“ - сце-
наристът, режисьорът, продуцентът и 
актьорите - са същите като на най-ус-
пешния български филм за 2018 г. „При-
вличане“.

�Предстои най-новият BG филм да дойде на турне в САЩ и Канада
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К
ирил Василев от Етрополе е 
един от талантливите коафьо-
ри в света на шоуто и модата, 
който само за няколко годи-
ни покорява Милано, работи 

с Лейди Гага, запознава се с Дженифър 
Лопес, работи с Ирина Шейк и се пре-
връща в личен коафьор на Донатела 
Версаче.

Кирил потегля след страстта си към 
прическите още като дете. Едва 14-годи-
шен, той започва да се упражнява вър-
ху своите съученички. „Те бяха чули, че 
съм правил косите на други момичета, 
и бяха много удивени. На мен ми беше 
интересно, а те постепенно започнаха 
да ми се доверяват“, спомня си Василев.

С годините той не изоставя хобито си 
и дори решава да

преследва мечтата си 
извън България

Заминава за Милано, където работи 
близо 5 години в два различни салона за 
красота. Така научава много за бизнеса, 

за Седмицата на модата в Милано и за 
модната индустрия като цяло.

Кирил научава и за агенции, които 
предлагат работа на гримьори и фри-
зьори. „Клиентите, които могат да бъдат 
и цели фирми, се свързват с агенцията, 
за да търсят фризьори и гримьори за 
фотосесии, ревюта и реклами“, разказ-
ва Кирил. Решава да даде данните си в 
една такава агенция и да се надява да 
бъде изпратен някъде на работа.

И един ден, преди 7 години, той по-
лучава обаждане, което променя живо-
та му завинаги. Точно в този момент се 
подготвя да отиде в Париж, за да наблю-
дава Седмицата на модата. От агенцията 
обаче му заявяват, че трябва да остане 
в Милано.

„Казаха ми, че във вторник ще работя 
с г-жа Версаче и Лейди Гага. Всъщност, 
първия път, когато се видях с г-жа Вер-
саче, за да й правя косата, на гости в Ми-
лано й дойде Лейди Гага“, разказа коа-
фьорът в „На кафе“.

Така Кирил успял да се докосне до 
две звезди. Разбира се, първата им сре-
ща била предшествана от много притес-
нение и липса на сън. Срещата му с До-
натела обаче минава повече от добре и 
двамата вече са един екип. Според бъл-
гарина собственичката на модната мар-
ка всъщност не е толкова капризна, кол-
кото всички си мислят.

„По-скоро бих я определил като жена, 
която знае какво желае и как иска да 
изглежда“. По неговите думи, тя не се 
възползва от славата си и често прави 
щедри подаръци на своя екип. Едно от 
нейните правила е всеки от обкръжени-
ето й да носи дрехи „Версаче“, които тя 
лично им подарява.

В социалните мрежи

Кирил и Донатела споделят 
общи снимки

заедно. Близката връзка между тях се 
изградила благодарение на дългите ча-
сове, които прекарват в работа. „Поня-
кога работим 18 часа на ден. Били сме 

на пътувания за два дни, но сме били за-
едно и 18 дни“, признава той.

През цялото това време българинът 
е този, който отговаря за това косата 
на Донатела да изглежда перфектно. Тя 
толкова му се доверява, че дори му поз-

волява да отреже голяма част от коса-
та. „Гледах едно списание, в което видях 
прическа, която беше на черта и много 
ми хареса. И Донатела предложи да й 
направя същата“.

Признава, че дизайнерката иска да из-
глежда естествено и това е целта на Ва-
силев. „Опитвам се да правя леки вълни 
и чупки, които да имитират естествена 
коса“.

Освен че се запознава с Лейди Гага и 
работи с Донатела Версаче, Василев се 
докосва и до Ирина Шейк и Дженифър 
Лопес. „Запознах се с Дженифър Лопес 
на Мет Гала преди 3 години. Тогава тя 
беше заедно с Донатела на червения ки-
лим“. За двете дами твърди, че изглеж-
дат дори по-добре, отколкото на сним-
ките.

Коафьорът говори и за тенденции-
те в прическите. Според него те се оп-
ределят от известните личности. А кол-
кото до Донатела, Кирил я определя 
като типична италианка. „Държи много 
на външния си вид, културата, храната. 
Изключително забавна, щедра, интели-
гентна и интересна е“.

�Българинът работи и с Лейди Гага, запознава се и с Джей Ло и Ирина Шейк

Кирил от Етрополе, или личният 
коафьор на Донатела Версаче
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АЧО ВЛАДИМИРОВ
vladimirov@bg-voice.com

Л
ютият пай с пеперони и би-

рата - тази класика, съпрово-

дила цяла ера от американ-

ската култура на неделното 

глeдане на футбол или покер 

вечерите, изживява трудни времена.

Това сочат последните разочарова-

щи резултати на корпоративните ги-

ганти зад брандовете като Pizza Hut, 

Domino’s, Molson Coors и Budweiser, 

пише Bloomberg.

Вкусовете се променят, като все пове-

че малки пивоварни привличат клиенти. 

По отношение на пицата, някои потре-

бители просто искат да избегнат всички 

тези въглехидрати, а младите хора раз-

виват различни навици, насочвайки се 

например към веганските бургери или 

напитки, използващи безглутенова ал-

кохолна база, като White Claw.

Големите компании
се опитват да се адаптират

към бързо променящия се свят. 

Anhеuser-Busch InBev представи крафт 

бири, докато Pizza Inc. на Domino’s тест-

ва безпилотна доставка. Повечето от тях 

обаче все още търсят пътя напред.

В сряда Yum! Brands, компанията май-

ка на Pizza Hut, публикува резултатите си 

за фискалното тримесечие, които не от-

говориха на очакванията на Wall Street, в 

резултат на което акциите на компания-

та поевтиняха.

Междувременно Molson Coors обяви 

планове за съкращаване на 500 работни 

места и затваряне на офиса на компани-

ята в Денвър, където се премести само 

преди няколко години.

AB InBev миналия месец изгуби около 

20 млрд. долара от пазарната си оценка 

заради опасения от забавянето на ико-

номиката в Китай.

Сред малкото положителни примери 

досега в този сезон на отчетите е датски-

ят пивовар Carlsberg.

По-ниската консумация
Бирената индустрия страда от някол-

ко години, тъй като консумацията на на-

питката намалява в САЩ въпреки увели-

чения интерес към крафт бирите.

„Пиещите бира, на които през послед-

ните години се предлагат все по-висок 

брой конкурентни нискоалкохолни на-

питки, не са така лоялни към традицион-

ните категории бира и марките, които я 

произвеждат“, твърди анализатор на 

Bloomberg.

Пицата също има все по-голяма конку-

ренция. Дори Domino’s, технологичният 

пионер в бързите доставки, изпитва за-

труднения. Продажбите в заведенията 

на компанията, работещи от година или 

повече, ключов показател за индустри-

ята, ще нараснат с между 2 и 5% в САЩ 

през следващите между 2 и 3 години, 

посочиха от Domino’s по-рано този ме-

сец. Това е забавяне спрямо резултатите 

й отпреди 3 години, когато продажбите 

скочиха с над 10%.

Пица с бира – една класика, 
застрашена от изчезване
�Вкусовете се променят и потребителите търсят различни продукти

Пицата и бирата губят блясък

ГРАФИКА: Bloomberg

Снимкa: fortune

Снимкa: MGN Снимкa: MGN
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СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Цар Футбол е любима игра на 
милиони по целия свят. Той 
е спорт номер едно и за фе-
новете в България. И тряб-
ва да обединява хората, а 

не да ги разделя. Точно тази идея стои 
зад стартиралата наскоро инициатива 
на Българския футболен съюз - Scarf of 
Respect (Шал на уважението). Партньор 
на футболната централа е маркетинго-
вата агенция Next-DC. Кампанията цели 
да покаже на феновете в България и по 
целия свят, че футболът е игра, равна за 
всички, независимо от тяхната раса, пол 
или религия.

Българските фенове имат 
да се отсрамват

пред света заради расистките проя-
ви на мача с Англия на 14-ти октомври. 
Няма значение, че само част от публика-
та беше нетолерантна към англичаните. 
Срамът е за цялата държава. И то двоен 
- не само заради грозните скандирания, 
а и заради загубата от англичаните с 6:0.

Точно месец след злополучния мач 
Българският футболен съюз реагира 
на тези събития, като стартира Scarf of 
Respect. Обикновено футболните шало-
ве показват принадлежност към клуб 
или държава. Този използва цветовете 
от българския национален флаг и има 
обединяваща роля с едно универсално 
послание, че във футбола няма място за 
дискриминация и расизъм.

Шалът на уважението е

проектиран в София, 
но произведен в Германия

с помощта на един от партньорите на 
националния отбор по футбол, който 
обикновено произвежда всички аксесо-
ари за феновете.

Артикулът бе представен чрез специ-
ална фотосесия с известни родни футбо-
листи. Сред тях са бившият вече капи-
тан на националния ни отбор по футбол 
Ивелин Попов, бразилският плеймей-
кър с българско гражданство Марсе-
линьо, полузащитникът Божидар Кра-
ев, вратарят на женския ни футболен 
тим Виктория Димова, както и играчи от 
младежкия отбор.

Агенция Next-DC, която е партньор в 
кампанията Scarf of Respect, е една от 

най-бързо прогресиращите на пазара в 
България и Европа. Нейни креативни и 
иновативни проекти са награждавани 
както в България, така и на международ-
но ниво. „Шалът на уважението е вдъх-
новен от традиционната футболна есте-

тика, но е уникален с посланието си за 
толерантност и всеобхватност в спорта. 
Очевидно той не може да премахне ра-
сизма извън футбола и обществото. Но 
може да помогне

за поддържането
на разговора ни

и да помогне на повече хора да осъзна-
ят, че дискриминацията няма място в съ-
временното общество“, казват от аген-
цията.

Next-DC работи и с компанията за 
спортни чорапи Stincy Socks, за която 
ви разказахме в BG VOICE, когато скейт-
бордистът Део Катунга, обуван от Stinky 
Socks, направи скок, показан от спорт-
ния канал ЕSPN.

Кампанията Scarf of Respect е доказа-
телство, че БФС е отговорна институция, 
която се стреми спортният имидж на 
страната ни да бъде възможно най-до-
бър. Средствата от кампанията ще оти-
дат за организация, бореща се срещу 
дискриминацията във футбола. Иници-
ативата вече събра позитивни отзиви в 
някои английски медии. Остава само фе-
новете да отворят сърцата си и да пока-
жат, че не сме това, което някои показа-
ха по трибуните на мача с Англия.

Друга кампания за борба срещу ра-
сизма във футбола дойде от Coca-Cola. 
Kомпанията показа послания по темата 
от различни фенове. Това стана по вре-
ме на мача България-Чехия в неделя, 
който се игра на празен стадион след на-
ложената санкция от УЕФА за расистки 

прояви на мача с Англия. Участниците в 
инициативата на Coca-Cola сформираха 
своеобразен отбор на толерантността, 
който да присъства на празните трибу-
ни и да окуражи феновете да споделят 
своето послание, за да бъдат част от 
призива „Има как да бъдеш на стадиона“.

Coca-Cola създаде „Отбор 
на толерантността“

�Кампанията Scarf of Respect е инициирана 
от БФС след проявите на мача с Англия

Български футболисти с 
шал на уважението срещу 
расизма по стадионите

Част от спортистите, участващи в кампанията Scarf of Respect
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Българин от Вегас с 3 златни 
медала на световното 
по жиу-жицу в Калифорния

„С цялото ми уважение към 
карате и другите бойни из-
куства, но смятам, че жиу-
жицу е много по-комплек-
сен и по-ефективен спорт 

за неутрализиране и поваляне на съ-
перника. Наричат го изящно изкуство 
или „gentle art“, то е като шах, с много 
мислене и стратегия“, казва Траян Ташев, 
който прослави България на световно-
то първенство по бразилско жиу-жицу, 
провело се от 9-ти до 11-ти ноември в 
Лонг Бийч, Калифорния. Траян живее от 
дълги години в Лас Вегас,

занимава се с жиу-жицу 
от 2005 година

и се състезава на най-високо ниво при 
ветераните с черни колани. На светов-
ното в Лонг Бийч българинът взе светов-
ните титли в категориите с кимоно и без 
кимоно, а освен това спечели отворена-
та категория без кимоно.

Траян стигна до златото въпреки труд-
ната година, която е имал. По-рано през 
годината се разделя с треньора и отбо-
ра си, с които е тренирал в Америка 14 

години. Сполетяват го и няколко много 
неприятни контузии на китката и коля-
ното. 3а щастие всичко на световното се 
развива много добре за него от начало-
то до края. Въпреки че се явява сам, без 
треньор и без отбор. „На гърба на кимо-

ното ми и на шортите ми ос-
вен името ми и държавата, 
от която съм, не пише нищо 
друго. „Траян Ташев, Бълга-
рия. Това е. Благодарен съм 
на бившия ми тим, но се явих 
сам, сам се състезавах и сам 
победих, Тръгнах с ключ и 
оттам се отпуснах и всич-
ко беше перфектно. Най-до-
брото ми състезание досега. 
Нямах допълнителни конту-
зии. Много рядко се случва 
в спортната кариера на един 
спортист всичко да мине 
перфектно на състезание, 
но когато това стане, стават 
много хубави неща – ставаш 
световен шампион, ставаш 
олимпийски шампион“.

За голямото състезание 
Траян се е подготвял почти 
изцяло в България, а когато 
е бил във Вегас, е тренирал 
с индивидуален партньор 
бразилец. „Аз съм от Бургас 
и всяка година през септем-
ври се прибирам в България. 
Правя семинари по жиу-жи-
цу из цялата страна и трени-
рам. Тази година направих 
едно своеобразно турне от 

12 семинара в София, Бургас, Варна и 
Пловдив. Преди две години

в Бургас 
създадох училище

и в него имам отбор, с който също тре-
нирам“, разказва той.

До златото Траян стига след 8 побе-
ди над силни съперници. Неслучайно го 
наричат Българския бик (The Bulgarian 
Bull), защото винаги се бори докрай „с 
рогата напред“ и не се отказва лесно. 
Досега се е явил на над 64 състезания. 
Миналата година Траян пак е извоювал 
три световни титли. И пак е представля-

вал България. Освен това 5 пъти е шам-
пион на Америка в националната над-
превара, последния от които миналата 
година, а тази година става вицешампи-
он. Бил е шампион на Калифорния, Ари-
зона, Юта, на Канада. Изобщо в послед-
ните 5-6 години е винаги в челото на 
класирането на големи състезания.

41-годишният ни боец идва в Амери-
ка преди 20 години. В България се е за-
нимавал с кикбокс. Идва благодарение 
на баща си, който е бил цирков артист 
в трупата на известния цирк Ringling 
Brothers. „Баща ми работеше дълги годи-
ни за тях през 80-те години. Пoкрай него 
и за мен дойде възможността за еднопо-
сочен билет към Америка, за „one way 
ticket“, и да си започна живота наново. 
Отначало бях акробат в цирка, а също 
работих и като специалист на изграж-
дане на сцени. После дойдох във Вегас“, 
спомня си Ташев.

Във Вегас първоначално работи като 
охрана. В един момент се запознава се 
с хора, които се занимават с жиу-жицу,

и това преобръща 
живота му

„Първите ми впечатления бяха, че 
момчета и момичета, които бяха много 
по-леки от мен, можеха да ме съборят 
на земята и да ме победят с хватка зак-
лючване или удушаване, без изобщо да 
разбера какво става. Исках да разбера 
каква е техниката на това бойно изку-
ство“, разказва той.

Сега Траян се подготвя за следващи 
състезания от световен ранг. През вто-
рата седмица от декември му предстои 
световно състезание в Калифорния. Гот-
ви се за титла и там. За съжаление няма 
да участва на европейското в Лисабон 
през януари, но ще има други състеза-
ния. След две години Траян ще вземе и 
втори дан за черен колан.

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�Траян Ташев развя българското знаме от най-високото 
място на стълбичката за награждаване

Траян Ташев с българския флаг на стълбичката на победителите

Траян с други състезателиТраян с един от златните си медали
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АЧО ВЛАДИМИРОВ

И
сторията на логото на Nike 
Just Do It е история за това 
как посланието и думите 
могат да превърнат една 
западаща марка в световен 

великан. Компанията го въвежда през 
1988 г. след серия загуби и отстъпване 
от лидерското място на пазара в полза 
на Reebok.

В средата на 80-те е бумът на аеро-
биката в Америка, който Nike буквално 
проспива. Докато компанията продъл-
жава да е концентрирана върху продаж-
бите и рекламите, насочени само към 
спортисти, конкурентите от Reebok пре-
вземат аеробната ниша. Дотогава жени-
те, които се занимават с аеробика, тре-
нират с маратонки за бягане и тенис. Но 
конкурентът на Nike им предлага нови, 
направени от мека и гъвкава кожа и в 
искрящи цветове. Това води до невъо-
бразим скок в оборота. Между 1983 и 
1985 г. продажбите на маратонки за ае-
робика на американския пазар скочиха 
с 405%.

В този период

Nike регистрира 
първите си загуби

В началото на 1984 г. приходите спа-
дат с 29%, а продажбите на маратонки 
– с 11,5%. През следващите години ком-
панията съкращава около 10-20 на сто 
от служителите си и продължава да ре-
гистрира спад в продажбите. В компа-
нията разбират, че е нужна промяна във 
философията, и решават Nike да се пре-
върне в бранд за всички хора.

И Just Do It идва на помощ.
В Nike планират да направят мощна 

рекламна кампания, с която да съобщят, 
че се превръщат в марка за всеки. Раз-
работването й е поверено на агенцията 
Wieden & Kennedy. Nike планира да пус-
не пет различни клипа от по 30 секунди, 
всеки изготвен от различна работна гру-
па на W&K. „Някои от видеата бяха смеш-
ни, други бяха сериозни. И се замислих, 
че ни трябва слоган, който да ги обеди-
ни“, спомня си съоснователят на агенци-
ята Дан Уайдън.

Дан будува цяла нощ, за да измис-
ли мотото. Скицира няколко опции, но 
в крайна сметка се спира на Just Do It. 
„Преди презентацията отидох в сгра-
дата на Nike, а Фил Найт ми каза: „Не ни 
трябва такава простотия.“ Отговорих му: 
„Просто ми се довери.“ Довериха ми се и 

всичко започна да се развива доста бър-
зо“, споделя още Уайдън.

През лятото на 1988-а, по време на 
презентацията в офиса на Nike, дизай-
нерът от W&K Джим Рисуолд представя 
новия слоган: „Не трябва да учим хора-
та и да им казваме, че трябва да свалят 
девет килограма или защо бягането не 
е правилно за тях. Не трябва да им каз-
ваме какво трябва да правят, защото те 
знаят сами.“

След въвеждащото си слово Рисуолд 
представя три думи, принтирани на лист 
хартия, на всеки от членовете на борда.

Те са Just Fuck It
В стаята настъпва неловко мълчание с 

леки кикоти на някои места. „Е, не може 
да кажем това, но може да напишем 
това“, казва Джим, показвайки нов лист, 
на който е изписано Just Do It.

В същия момент Уайдън скача от мяс-
тото си и казва: „Няма да повярвате как-
во може да направим с тези три думи“, 

а в следващия половин час показва 15 
различни рекламни стратегии. Найт се 
доверява на дизайнерите и така се раж-
да новото мото.

А то се оказва заимствано от затвор-
ник. Дълги години никой не знае исто-
рията как се ражда слоганът на Nike. До-
като Уайдън не го споделя в интервю за 
списание Dezeen.

„Спомням си един човек от Порт-
ланд (градът, в който Nike и W&K са ос-
новани – б.а.), който извършваше прес-
тъпления в цялата страна. Бе заловен в 
Юта за двойно убийство и бе осъден на 
смърт. Когато бе попитан за последните 
му думи, просто каза: Let’s Do It („напра-
вете го“ - в превод от англ.). Не ми харе-
са Let’s Do It и го промених на Just Do It“, 
казва Уайдън в интервюто.

Името на престъпника е Гари Гилмор. 
Израства в Портланд, а през 1976-а оби-
ра и убива работник на газстанция. На 
следващата вечер повтаря същото и с 
мениджър на хотел. Случаят се раздухва 

доста от медиите, тъй като от почти 10 
години не е имало екзекутиран човек в 
САЩ. Гилмор сам е избрал смъртта и не 
е искал да обжалва присъдата си въпре-
ки мнението на адвоката си.

Бившият бранд мениджър на Nike и 
специалист по маркетинг Джером Кон-
лон е категоричен, че

Just Do It е 
повратна точка

в историята на компанията. „С пускане-
то на Just Do It на пазара продажбите на 
Nike скочиха с 1000% в следващите 10 
години. Nike се превърна в една от воде-
щите световни компании.“

За 10 години приходите на Nike скачат 
с почти 30% – от 877 милиона през 1987-
а до 1,2 милиарда долара през 1988-
а. Печалбите се вдигат от 35,8 милиона 
на 101,69 милиона долара. През 1990 г. 
компанията е на плюс от 242,9 милиона 
долара.

Just Do It – 
от затвора 
до успеха 
на Nike
�Ето как е измислен един от 

най-успешните слогани в света
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Т
ервел Пулев ще се изпра-
ви срещу американец в след-
ващия си двубой на профе-
сионалния ринг. Българският 
боксьор ще има мач с Дишон 

Уебстър на 14 декември в Пловдив.
Галавечерта е кръстена „Битката на 

седемте тепета“ (The battle of the seven 
hills). Билетите за събитието струват от 
20 до 40 лева, а ВИП пропуските са по 
100 лева.

Уебстър има 16 мача като професио-

налист и всичките са били в САЩ. До 
момента той е с 12 победи и две загуби. 
Тази година той е победил Маркъс Оли-
вейра, а след това има две равенства.

На 8 ноември Пулев нокаутира герма-
неца Кай Курзава на галавечер в Бергиш 
Гладбах. Българинът спечели

още в първия рунд 
14-ата си победа от 14 мача

Големият брат на Тервел Пулев - Ку-
брат, заяви наскоро, че ще помага за ор-

ганизацията на събитието.
Самият той наскоро се изправи сре-

щу американеца Райдъл Букър и го раз-
громи в 10-рундов мач на галавечер във 
Фресно, Калифорния. Кобрата победи 
по точки в смятания за най-важен мач в 
кариерата му.

Този успех отвори вратите на Кубрат 
Пулев към нов мач за световната титла 
в тежка категория на Международната 

боксова федерация (IBF).
Победата за Пулев бе задължителна, 

тъй като той заложи статута си на задъл-
жителен претендент за пояса на IBF, кой-
то е притежание на Анди Руис.

По правилник до средата на 2020 г. Ко-
брата трябва да се боксира за световна-
та титла срещу победителя от реванша 
между Руис и Антъни Джошуа, който е 
на 7 декември в Саудитска Арабия.

Тервел Пулев 
излиза срещу 
американец 
на родна земя
�Това е поредният мач на професионалния 

ринг за брата на Кобрата

Българските щангисти се завърнаха с ог-
ромна купа за четвъртото място в край-
ното отборно класиране в олимпийския 

квалификационен турнир в памет на Наим Сю-
лейманоглу. В турския град Газиантеп Божидар 
Андреев грабна златото в кат. 81 кг, Стилян Гроз-
дев триумфира в кат. 67 кг, а Даниела Пандова и 
Мая Иванова спечелиха бронзови отличия съ-
ответно в кат. 49 кг и 55 кг. Успехите дори само 
на тези четирима участници бяха достатъчни за 
престижното четвърто място в турнира, в който 
участваха представители на 28 държави.

Най-голям интерес на летище София имаше 

към неспиращия да побеждава тази година Бо-
жидар Андреев. Възпитаникът на Сливенска-
та школа с треньор Пламен Братойчев стана 
европейски шампион за мъже с 3 европейски 
рекорда за мъже в Батуми в кат. 73 кг през ап-
рил, завоюва бронз на световното първенство 
за мъже с 3 европейски рекорди за мъже в Па-
тая в кат. 73 кг през септември, след това граб-
на евротитла до 23 г. с 3 европейски рекорда за 
младежи в Букурещ в кат. 81 кг през октомври 
и сега се връща със злато от олимпийския ква-
лификационен турнир в памет на Наим Сюлей-
маноглу в Газиантеп през ноември в кат. 81 кг.

Огромна купа за България 
от турнир в памет на Наим



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

Chicago + suburbs

БОЯДЖИЙ, 

Цена US$0.00, Зипкод 60004, Търся боя-

джии по възможност с опит Телефон: 773-

865-0406 7738650406 №17020

OWNER OPERATORS , 

Цена US$0.00, Зипкод 30518, Looking for 

Owner Operators only.Clean driving record. 

All 48 states. Direct deposit every Friday. For 

details call 4045132422 №17067

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-

рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 

Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-

3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-

на работна среда с човешко отношение. 

7737421234 №17074

ШОФЬОР, 

Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор с 

cdl -A 7737825892 №17077

OWNERS !!!, 

Цена US$0.00, Зипкод 60048, Малка ком-

пания предлага работа за собственици на 

камиони! *Midwest Accounts!*Strong 24/7 

Dispatch!*Предимно леки товари!*Direct 

Deposit!* Намаления за гориво до $0.70/г.

Tel:847-483-8787 8476659273 №17081

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
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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

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-

рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 

Volvo, голямата кабина с APU, Около 3000-

3500 мили седмично, $0.60/миля. Отлич-

на работна среда с човешко отношение. 

7737421234 №17090

$$CDL, 

Цена US$0.00, Зипкод 60007, Компа-

ния набира шофьори CDL клас А, за 

постоянни(steady)курсове както и за pick 

up and delivery. Добро запращнане, нови 

камиони,автоматик. Всеки weekend в 

къщи. За информация 3122082222 №17092

OWNER OPERАTORS, 

Цена US$12.00, Зипкод 60107, Търсим 

OWNER OPERАTORS. Fuel карти с големи 

отстъпки-Flying J и Pilot-$500-$800 отстъп-

ки на месец, 12% диспеч.Заплащане всяка 

седмица, Delivery в понеделник, плаща-

не в петък.Тел 312-231-4472 7735383818 

№17094

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

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

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

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

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

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

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

CARE GIVER, 

Цена US$0.00, Зипкод 60070, Жена кер-

гивър търси работа на come&go в севе-

розападната част на Чикаго. Замествам в 

почивните дни кергивъри. Cell:1-872-400-

1904 №17089

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

СТАЯ В ELGIN, 

Цена US$$500, Зипкод elgin, Давам стая 

под наем в самостоятелна къща в Elgin. 

Всичко е включено в цената. вкл и интер-

нет. има паркинг. Наем: $500 на месец. Тел: 

630-674-9725 №17084

2BDR IN SCHAUMBURG, 

Цена US$1,550.00, Зипкод 60193, Кондо 

с две спални, две бани, камина и гараж. 

Много добри училища.Дава се под наем и 

за по-малко от година. $1550 847.630.0458 
№17096

3 СПАЛНИ , 
Цена US$1,350.00, Зипкод 60612, 
Под наем 3 спални, 2 бани дуплекс 
апартамент на първи етаж.Голям 
двор, чудесни съседи! Близо до цен-
търа. 7738073809 №17085

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

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

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

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

20 ноември - 3 декември 2019 70 - 71

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



ROOM 4 RENT 3BD ELK , 

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

ПОД НАЕМ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, обзаведена 
стая под наем в къща Des Plaines за 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

HEAT COOL ELECTRICAL, 

Цена US$0.00, Зипкод 60076, Продавам, ин-
сталирам, поддържам и ремонтирам всич-
ки модели и марки фурниси и кондицио-
нери. Лицензирани електро услуги. Камен, 
тел.847-922-1677 №17086

GIFT WRAPPING, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Wraptopia 
- професионално опаковане на подаръ-
ци за семейни тържества, фирмени пар-
тита и празненства от всякакъв повод. 
3312344817 №17091

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

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

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

KOLA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60643, Търся кола 
под наем до 500$ на месец.Автоматик.Мо-
дел и мили нямат значение. 3129256982 
№17075

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

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

FORD F150 XL , 

Цена US$3,200.00, Зипкод 60016, FORD 
F150 XL RWD For sale! Clean title, brand 
new front rotors, pads and battery. No leaks 
no check engine light. 2 original keys, some 
minor damages. Price is negotiable. Тел.: 
3126929082 3126929082 №17076

2009 VOLVO VNL670, 

Цена US$15,900.00, Зипкод 60194, 
AUTOMATIC exceptionally well maintained: 
950,000 miles,CUMMINS engine,on- time 
oil changes, and regular preventative 
maintenance performed. Ready for the road! 
DRIVEN BY NON-SMOKER!! Includes inside: 
Microwave and fridge!. Become the lucky 
owner today! CALL NOW! Contact Jimmy @ 
872-240-0067 №17079

DRY VAN TRAILER, 

Цена US$0.00, Зипкод 60191, 2017 Dry 
Van GREAT DANE excellent condition.RENT 
TEL.2244094035 №17082

DRYVAN RENT, 

Цена US$0.00, Зипкод 60191, TRAILER 
FOR RENT 2017 dry van Great Dane trailer 
for rent, exellent condition. Available now. 
Wood Dale, IL 60191 Text me or call me: 
224.409.4035 №17083

TERMOKING 2010 , 

Цена US$0.00, Зипкод 60016, продавам 
TERMOKING 2010 UNIT 15,000 HR UTILITY 
TRL. $11,000 6308475936 №17093

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

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

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
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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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З
вездите на диско музиката от 
80-те братя Аргирови се за-
върнаха с гръм и трясък под 
светлините на прожектори-

те с най-новата си песен „Ние“. Само 
за първите 48 часа новото им парче 
беше гледано 32 000 пъти.

„Ние сме музиканти и музиката е 
нашата съдба. Ние сме братя Арги-
рови и се занимаваме с поп и ди-
ско. Искаме да се върнем на сцена-
та заради феновете. Хората, които 
живеят в България, свикват бързо 
с промяната и не могат да разберат 
разликата отпреди 30 години“, каза 
Благовест Аргиров.

Брат му Светослав обясни, че в 
днешно време София се е превър-
нала в модерна европейска столи-
ца. „Промените са невероятни и ако 
се върнем назад, ще бъдем учудени. 
С жена ми бяхме в Австрия, където й 
казах, че България е свободна и ко-
мунистите ги няма“, каза още той.

Специалисти от Китайското национално кос-
мическо управление извършиха изпитание 
на спускаем апарат, предназначен за каца-

не на Марс, в присъствието на чуждестранни на-
блюдатели и журналисти.

Демонстрацията беше направена пред гости от 
19 страни, сред които посланиците на Бразилия, 
Франция и Италия.

„Изпитанието премина успешно“, съобщиха ор-
ганизаторите, цитирани от ТАСС.

Тестът на способностите на апарата с разме-
рите на хладилник да кръжи, да избягва препят-
ствия и да намалява скоростта беше направен 
край град Хуайлай, провинция Хъбей, на място, 
симулиращо условията на Червената планета.

Китай планира догодина да изстреля спускаем 
апарат и роувър за детайлно изследване на Марс.

„Днешните тестове са важен момент в изслед-
ването на Червената планета. Първата марси-
анска мисия на Китай ще бъде осъществена в 
съответствие с плана през 2020 г. “, заяви ръково-
дителят на КНКУ Чжан Къцзян.

Производители създадоха южноафрикански 
джин, примесен със слонски екскременти. 
Те се кълнат, че използването им не е прос-

то ефект за привличане на внимание.
Идеята за нестандартния джин, наречен Индло-

ву, осенява създателите му Лес и Пола Ансли пре-
ди година. По време на сафари те научават лю-
бопитни факти за храносмилателния процес при 
слоновете.

Когато решават да произвеждат напитката, Лес 
и Пола получават първата пратка слонски екскре-
менти по пощата от парка, където са били на са-
фари. Понастоящем двойката учени сами събират 
изпражненията с голи ръце.

Екскрементите се изсушават и натрошават, 
след което се измиват, за да се отстранят мръсо-
тията и пясъкът. Крайният продукт от процеса са 
останки от плодове, цветя, листа и кора, които се 
стерилизират и отново се сушат, преди да бъдат 
добавени към джина, придавайки му „дървесен, 
пикантен и земен“ вкус.

Китай показа марсиански 
спускаем апарат

Джин със слонски 
екскременти! Наздраве...

П
опулярната американ-
ска певица Майли Сайръс 
е претърпяла операция 
на гласните струни вслед-

ствие на прекаран тонзилит.
Миналия месец тя беше хоспи-

тализирана заради тонзилита. То-
гава лекарите й открили проблем 
и с гласните струни. Те й препоръ-
чали „вокална почивка“, по време 
на която да не натоварва гласа си. 
В момента Майли се възстановява. 
Тя пусна свое клипче, в което пра-
ви упражнения. Съпровождащият 
текст гласеше, че при нея гласът си 
почива, но не и тялото й.

Оперираха гласните струни 
на Майли Сайръс

Братя Аргирови се завърнаха 
ударно с нов хит

Джейн Фонда стана Жена на 
годината. Актрисата, която 
в последно време се прочу 
с проявите си по протести-

те срещу климатичните промени, 
бе наградена от списание Glamour.

81-годишната звезда се появи на 
церемонията в Ню Йорк с черен 
костюм със сиви отблясъци.

Фонда изтъкна, че приема награ-
дата от името на младата активис-
тка Грета Тунберг, която за нея е ис-
тинско вдъхновение.

„Не познавам Грета, но тя проме-
ни живота ми!“, каза Джейн, която 
на всеки протест се появява с чер-
веното си палто – последната дре-
ха, която си купува.

Актрисата сподели, че преди е 
била ядосана и депресирана, защо-
то смятала, че не прави достатъч-
но, за да спре екологичната ката-
строфа, към която е тръгнал светът.

„Аз карам електрическа кола. 
Спрях да използвам пластмаса у 
дома. Аз ям по-малко месо и риба. 

Да! И риба, защото рибните запаси 
намаляват“, разказва Фонда.

Джейн Фонда стана Жена на 
годината
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Провинциален имот на актьора и носител на 
„Оскар“ Ръсел Кроу е пострадал от пожари-
те, които опустошават източното крайбре-

жие на Австралия.
Петдесет и пет годишният Кроу е публикувал в 

Туитър видео и снимки, показващи засегнатия му 
от огнената стихия дом в североизточната част на 
щата Нов Южен Уелс. Актьорът пише, че пожарът 
е унищожил две постройки в имота му. Животни-
те, които отглежда, не са пострадали.

Кроу изразява и съпричастността си към обита-
телите на засегнатия район.

Въпреки щетите Ръсел Кроу споделя, че като 
цяло се чувства късметлия. По-рано актьорът по-
твърди, че се намира извън Австралия, както и че 
семейството му е на безопасно място с приятели.

Чихуахуа остана сама във влака в провинция 
Саксония-Анхалт, след като собствениците 
й слязоха да пушат и композицията потегли 

без тях от гр. Десау.
За утеха на кученцето, багажът на двойката ос-

танал при него.
„Виновните“ пушачи информирали железопът-

ната компания. Те обаче не останали да чакат дру-
ги да спасят любимчето им и веднага се качили 
на такси, с което да догонят влака. Стигнали го в 
Магдебург - за около час. Двамата били с насъл-
зени очи, когато полицай им предал кученцето.

„Какво не би направил човек за кучето си“, каза 
говорителка на полицията.

Имот на Ръсел Кроу пострада 
от пожарите в Австралия

Чихуахуа се повози сама 
на влак в Германия

А
ктрисата Марта Вачкова вле-
зе в пилотската кабина на 
самолет на Bulgaria Air. По-
летът е бил в посока Варна, а 

Вачкова сподели снимка в социални-
те мрежи с командир Райна Косева.

Сестра Жекова от „Откраднат жи-
вот“ е заедно с колегите си в морска-

та столица, а за пътуването си дотам 
Вачкова е избрала българската ави-
окомпания. „Да летиш с приятели е 
радост. Благодаря ти, Рени Косева!“, 
написа Вачкова под снимките във 
Фейсбук.

В коментарите командирът на 
полета Рени Косева не скри удо-

волствието си да превозва българ-
ската актриса. „За мен беше чест и 
удоволствие“, написа тя и получи лю-
бовта на Марта.

Полетът е приключил благополуч-
но във Варна, откъдето Вачкова спо-
дели още снимки с останалата част 
от екипа на „Откраднат живот“.

С
ъпругата на актьора Алек 
Болдуин - Хилария, напра-
ви втори спонтанен аборт 
тази година.

Двамата съпрузи са научили тра-
гичната новина по време на преглед 
вчера. Въпреки че е в шок, Хилария 
се надява отново да забременее.

Хилария, която е на 35 години, на-
прави спонтанен аборт и през ап-
рил. През септември двамата с Алек 
Болдуин обявиха, че очакват моми-
ченце.

Алек и Хилария Болдуин имат че-
тири деца - 6-годишната Кармен, 
4-годишният Рафаел, 3-годишният 
Леонардо и 17-месечният Ромео. 
Те сключиха брак през 2012 г. Кар-
мен се роди година по-късно. Алек 
Болдуин, който е на 61 години, има 
и 23-годишна дъщеря Айрланд от 
първия си брак с актрисата Ким 
Бейсинджър.

Марта Вачкова стана 
пилот за един ден

Хилария и Алек Болдуин 
загубиха детето си

Р
од Стюарт е известен най-
вече с дрезгавия си глас и 
русата си прическа, но нас-
коро разкри, че от десети-

летия се увлича по миниатюрните 
модели на влакове.

Седемдесет и четири годишни-
ят певец заяви в интервю за де-
кемврийския брой на сп. „Рейлуей 
модълър“, че през последните 23 
години е създал макет на въобра-
жаем американски град и система-
та му за железопътен транспорт.

„Когато се захващам с нещо кре-
ативно, давам всичко от себе си“, 
поясни той. Род Стюарт започнал 

осъществяването на този амбицио-
зен проект след построяването на 
дома му в Лос Анджелис през 90-
те години на миналия век. Макети 
на небостъргачи, складове, хълмо-
ве и, разбира се, железопътни ли-
нии, гари, тунели били изградени 
на тавана. Изпълнителят на хитове-
те „Maggie May“ и „You Wear It Well“ 
създал макет на истински градски 
пейзаж. „В края на краищата, по-
строих повече сгради и улици, от-
колкото железопътни линии“, отбе-
ляза той.

Това негово увлечение датира от 
детството му.

Рокаджията Род Стюарт фен 
на мини влакчетата
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Р
обърт де Ниро ще получи отли-
чието за цялостно творчество от 
американската Гилдия на филмо-
вите актьори на наградната цере-

мония на 19 януари догодина.
Мотивите са изключителните постиже-

ния на Робърт де Ниро в киното и теле-
визията, сред които две награди „Оскар“, 
Президентски медал на свободата и ре-
дица други отличия. Той има също зна-
чителен принос за основаването на фес-
тивала „Трайбека“ в Ню Йорк. Робърт де 
Ниро заяви, че за него е чест да получи 
награда от гилдията, в която членува по-
вече от 50 години.

Робърт де Ниро ще е 56-ият лауреат 
на почетната награда на американската 
Гилдия на филмовите актьори.

К
артина на Клод Моне с пей-
заж от Лондон бе продаде-
на за 27,6 милиона долара, 
съобщиха от аукционната 

къща «Сотбис“ (Sotheby’s). Това ста-
на в рамките на ноемврийските тър-
гове в Ню Йорк.

Картината „Мостът Чаринг крос“, 
нарисувана от Моне през 1903 г., е 
част от лондонската поредица на 
френския импресионист. Тя бе топ 
лотът на вечерта.

От «Сотбис“ продадоха и творби 
на импресионисти и модернисти за 
общо 209 милиона долара.

Началото на нюйоркските тър-
гове бе поставено в понеделник 
с продажбата на картината „Шест-
найсети септември“ на белгийския 
художник Рене Магрит за 19,6 ми-
лиона долара - далеч над най-висо-
ките оценки.

Картина на Клод Моне 
бе продадена за $28 млн.

Турция се нарежда на второ място в света 
след САЩ по износ на телевизионни сери-
али по данни на разпространителите. По 

онлайн износ тя заема място след най-големите 
износителки - Великобритания, САЩ, Франция и 
Германия.

Турските сериали се гледат от над 700 милиона 
зрители от Русия до Китай, от Корея до Латинска 
Америка.

Наред с тюркоезичните републики, турските 
сериали заемат водещо място в рейтингите на 
балканските и европейските страни като Бълга-
рия, Албания, Полша, Сърбия, Унгария и др.

Чили, Мексико и Аржентина също са сред стра-
ните, където се изнасят най-много турски сери-
али.

През 2023 г. Турция планира да постигне един 
милиард долара приход от износа на сериали и 
филми.

Река Нил е на 30 милиона години - около шест 
пъти по-стара, отколкото мислеха специали-
стите досега.

Геолози от италианския университет Рома Тре 
и от университета на Тексас откриха древни седи-
менти под делтата на Нил, които са от извора на 
р. Сини Нил в Етиопия. Те установиха, че посоката 
на движението на реката се поддържа от геолож-
ки процеси.

Надигащата се магма под земната кора е започ-
нала да оформя етиопското плато преди 30 мили-
она години. В същото време кората под Египет е 
потънала. Така се е образувал наклонът, който на-
сочва р. Нил на северозапад. Ако не са били тези 
процеси, топографията на Африка би насочила 
Нил на запад към Атлантическия океан.

Турция втора по износ 
на тв сериали след САЩ

Река Нил е на 
30 милиона години

И
талианският тенор Андреа 
Бочели защити легендар-
ния оперен певец Пласи-
до Доминго, като каза, че 

е „абсурдно“ да бъдат отменяни не-
гови сценични изяви заради обви-
нения в сексуален тормоз, които не 
са доказани.

„Ужасен съм какво се случва с 
този невероятен изпълнител - каза 
Бочели. - Не разбирам това. Утре ня-
коя жена може да реши да каже „Ан-
дреа Бочели ме задиряше преди 10 
години“ и от този ден никой няма да 
иска да пее повече с мен, оперите 
вече няма да ме търсят. Това е аб-
сурдно“.

Три американски музикални ком-
пании отмениха изяви на Пласидо 
Доминго след обвиненията за сек-
суален тормоз, отправени от ня-
колко жени. Той самият се оттегли 
от изпълнения в нюйоркската опе-

ра „Метрополитън“ и от длъжността 
генерален директор на Лосандже-
лиската опера.

Пласидо Доминго отхвърля об-
виненията, като ги определя като 
„просто неточни, по много начини“.

Сексобвинения: Андреа 
Бочели зад Пласидо Доминго

Робърт де Ниро с приз 
за цялостно творчество
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П
евицата Поли Генова най-
накрая разкри кой е мъжът 
до нея. Тя сподели сним-
ка в социалните мрежи, с 

която поздравява своя партньор 
по случай рождения му ден. „Честит 
рожден ден, татко Джо! Благослове-
ни сме да те имаме в живота си“, на-
писа певицата под серия от снимки, 
на които цялото семейство сияят от 
радост.

Поли Генова роди първото си 
дете на 12 април, но досега не беше 
показвала кой е бащата на малкия 
Даниел. Певицата ревностно пазе-
ше личния си живот и дълго време 
не показваше лицето на сина си, но 
на Хелоуин сподели сладка сним-
ка, на която момченцето е облечено 
като тиква.

Сега Даниел беше облечен с ка-
рирана червена риза по подобие на 

своя баща Джо. „Благодаря ти, че си 
най-добрият баща и се грижиш тол-

кова добре за нас“, продължава с 
пожеланието си Поли.

К
анадският поп идол Джъстин 
Бийбър в сътрудничество с коз-
метичната фирма „Шмит“ пусна 
дезодорант от натурални про-

дукти с търговска марка „Хиър+Нау“.
Певецът е убедил съпругата си Хей-

ли да се снима в рекламното видео на 
продукта. В него тя нежно целува по 
бузата Джъстин.

Дезодорантът е изготвен въз основа 
на растителни продукти и не съдържа 
сода бикарбонат. Той е предназначен и 
за двата пола. Новият дезодорант и ре-
кламата му идват един месец, след като 
25-годишният Джъстин и 22-годишната 
Хейли

участваха заедно в промоция на 
бельо на „Калвин Клайн”. Звездната 
двойка се съгласи да се съблече за ко-
лекцията на Клайн, отбелязваща 50-го-
дишнината от основаването на бранда.

Т
енисистът Анди Мъри вече е 
горд татко на момченце. Той 
и съпругата му Ким Сиърс-
Мъри са посрещнали третото 

си дете миналата седмица. Това съ-
общи дядото на Мъри, който твър-
ди, че всичко е минало добре и май-
ката и бебето се чувстват чудесно.

Рой Ерскин, който е на 88 години, 
споделя пред The Scottish Sun, че 
все още не знае името на момчен-
цето, но се радва, че всичко е при-
ключило. Анди и Ким вече имат две 
дъщери – София на 3 години и Еди 
на 2.

В интервю пред The Times тениси-
стът споделя, че ще си вземе крат-
ка почивка от спорта, за да помага 
в грижите за най-новия член на се-
мейството. „Ще се опитам да балан-

сирам нещата между кариерата и 
семейството си, но приоритет ще 
ми бъдат съпругата и трите ми деца. 

Тенисът няма да е вечен и затова ис-
кам да прекарам нужното време с 
най-близките си хора“.

Поли Генова показа 
кой е бащата на детето й

Джъстин Бийбър пуска 
свой дезодорант

Анди Мъри стана татко 
за трети път

Вътрешен полет в Индия беше забавен почти 
12 часа, защото в самолета беше видян плъх 
точно преди излитането.

Плъхът пробягал през кабината на самолета на 
летището в гр. Хайдерабад рано в неделя. Поле-
тът към Вишакапатнам веднага бил спрян. Пътни-
ците трябвало да стоят на летището, докато слу-
жители на авиолинията успеят да се справят с 
гризача. Самолетът бил напръскан срещу вреди-
тели и проверен за евентуални щети.

Някои пътници доста се нервирали, докато ча-
кали, и започнали да правят сцени. Други приели 
спокойно инцидента и се забавлявали с комента-
ри в социалните мрежи. Това не е първият случай 
плъх да се качи на самолет. Обикновено това ста-
ва с кетъринга.

Съпрузите Джон и Шарлот Хендерсън от 
Тексас, чиято комбинирана възраст е 211 
години, намериха място в Книгата на ре-

кордите на Гинес като най-старата двойка в света.
Джон Хендерсън е на 106 години, а съпругата 

му Шарлот - на 105. Любовният им роман започ-
ва през 1934 г. в университета на Тексас, където 
Шарлот следва за учителка, а Джон е звездата на 
футболния отбор.

Двойката сключва брак непосредствено след 
избухването на Втората световна война. Хотел-
ската стая, която Джон и Шарлот Хендерсън на-
емат за медения си месец, им струва 7 долара. 
На 15 декември тази година дълголетните съпру-
зи ще отбележат 80-годишнината от сватбата си 
- във време, в което някои звездни бракове про-
дължават едва няколко дни.

Плъх забави самолет 
с 12 часа

Най-стари в света: Съпрузи 
от Тексас на общо 211 г.
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Деми Ловато публикува пър-
вата снимка с гаджето си в 
социалните мрежи. По този 
начин певицата официално 

потвърди за отношенията си с но-
вия си приятел.

Под черно-бяло селфи Ловато на-
писа „моя“ и постави емоджита във 
формата на сърце. Гаджето на пе-
вицата е Остин Уилсън, който е мо-
дел. Той от своя страна също споде-
ли фотос с Деми на своята страница 
в Instagram, като го подписа „любо-
вта ми“.

Все още не е известно кога е за-
почнала любовната връзка меж-
ду двамата. Преди него Деми Лова-
то имаше романи с актьори, певци 
и спортисти, сред които бе и Джо 
Джонас.

Ловато също така преживя доста 
труден период и известно време се 
лекува от зависимости.

К
акво кара една красива и из-
вестна жена да избягва свет-
лините на прожекторите? В 
последно време Ева Мендес 

ходи все по-рядко на светски съби-
тия. Актрисата се е отдала на семей-
ството и държи дъщерите си далеч 
от камерите на папараците.

„Известността е направо плаше-
ща, когато вече си родител. Но ние 
сме чудесен отбор – аз, Райън, май-
ка ми, неговата майка и сестрите ми. 
Съчувствам на жените, които тряб-
ва да се справят с това сам-самички. 
Самата аз съм израснала с един ро-
дител. Обичам баща си, но майка ми 
беше тази, която отгледа мен и сес-
трите ми“, разказва тя в интервю за 
списание Women’s Health.

По думите на любимата на Райън 
Гослинг, тя предпочита децата й да 
не живеят с факта, че родителите им 
са известни личности. „Аз съм прос-
то майка. И съм повече от щастлива 
да бъда просто майка“, допълва тя.

Деми Ловато се похвали 
с ново гадже

Ева Мендес: Известността 
е направо плашеща

Някои жители на щата Ню Джърси получиха 
една подранила изненада за Деня на бла-
годарността.

Ято от 40 до 60 диви пуйки тероризират въз-
растното население на Холидей Сити. Пернати-
те блокират входовете им, кълват колите им и се 
държат агресивно при опитите за прогонването 
им.

Дивите пуйки тежат между 7 и 10 килограма 
и могат да бягат със скорост над 30 километра в 
час. Градските власти в Холидей Сити получиха 
десетки оплаквания от агресивните птици. Но те 
се оказаха безпомощни да се справят с тях, тъй 
като нямат право да залавят или обезвреждат 
диви животни.

Мъж от град Милуоки, щата Уисконсин, 
игра на флипер в продължение на 32 
часа и 2 минути и постави нов Гинес ре-

корд в дисциплината.
Райън Кланси, който е собственик на игрална 

зала, игра в продължение на 32 часа на една еди-
нична флипер машина. Той е имал право само на 
5-минутни почивки на всеки час, за да яде, пие и 
посещава тоалетна. С набраните средства от своя 
Гинес рекорд Кланси ще подпомогне детска бол-
ница в Милуоки.

Предишният рекорд в дисциплината принад-
лежеше на американеца Уейн Джоунс, който игра 
на флипер в продължение на 30 часа и 10 минути.

Диви пуйки нападат 
хора в Ню Джърси

Мъж от Милуоки игра 32 
часа на флипер за Гинес

П
ринц Чарлз беше забър-
кан в скандал с фалшифи-
цирани картини. В дома си 
в град Дъмфрийс, Шотлан-

дия, той притежавал творби, кои-
то всъщност не са истински, а били 
нарисувани от американски фалши-
фикатор.

Къщата, която е построена през 
1635 г., служи като щаб на кралската 
фондация от 2007 г. В неделя обаче 
беше разкрито, че там се помещават 
едни от най-големите фалшификати 
в историята.

Тогава Тони Тетро – известен аме-

рикански фалшификатор и осъден 
престъпник, заявил пред Mail on 
Sunday, че е успял да изфабрику-
ва творби на Моне, Пикасо и Дали, 
които са били дарени на принца и 
застраховани за близо 134 млн. до-
лара.

„С огромно съжаление призна-
ваме, че автентичността на тези ня-
колко картини, които вече са свале-
ни, не може да бъде потвърдена“, се 
казва в официално съобщение от 
фондацията на принца.

Замесиха принц Чарлз 
в измама с картини
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Т
е са различни по форма, обхва-
щат различни ширини, имат 
различен климат и са прию-
тили различни култури. Но ги 
обединява едно – всички до 

един са забележителни. Красиви оази-
си сред водната пустиня на океаните и 
моретата.

Ето 5-те най-красиви острова в света 
според CNN:

Милос, Гърция
Светлата скала се среща със сапфи-

рената вода на Милос, мъничък остров 
в югозападния край на гръцките Цикла-
ди. Тук е открита прочутата Венера Ми-
лоска през 1820 г., а островът - подобно 
на статуята, отдава зрелищна почит на 
древната богиня на любовта.

Белите къщи със сини прозорци от-
разяват естествената цветова схема на 
острова, а брегът е ерозирал в арки, за-
ливи и плажове с бял пясък, които при-
канват да ги откриете за себе си. Пе-
щерите Клефтико, до които можете да 
стигнете само по вода, са невероятни.

Във всеки сезон може да се насладите 
на местното узо и морска храна на ска-
ра.

Остров Бартоломе в Еквадор е дру-
га перла сред островите на света. Един 
от най-красивите острови от архипела-
га Галапагос, Бартоломе крие уникални 
животински видове, красиви плажове и 
синьо-зелена вода, комбинирани с чер-
ните лава брегове в залива Съливан.

Не е възможно да пренощувате на 
Бартоломе, който е кръстен на приятел 
на натуралиста Чарлз Дарвин, но остро-
вът е само на еднодневно пътуване от 
Санта Крус - основната база на Галапагос 
за посетители.

Там може да грабнете шнорхела и 

да плувате с галапагоските пингвини - 
единствените, които живеят северно от 
екватора. Насладете се и на местните 
птици, докато те се издигат под повърх-
ността на водата в търсене на храна.

Фрегат, Сейшели
Изпъстрен с дузината оттенъци на во-

дите на Индийския океан, Фрегат е ис-
тинска мечта, а бреговете му все още са 
запазили дивата си природа, в сравне-
ние с по-развитите брегове на Сейше-
лите.

Гранитни скали отстъпват място на 
невероятни плажове на частния остров. 
Най-добрата идея, която можете да осъ-
ществите на това място, е да го наемете 
целия.

Санта Лучия е друга островна прелест. 
Ярко боядисаните къщи са разпръснати 
като конфети по стръмните склонове на 
Санта Лучия, а в грандиозния му център 
се крие вулкан.

Буйната гора в основата на планините, 
които са част от световното културно на-
следство на ЮНЕСКО, отстъпва на мини-
атюризираните горички, разположени 
на по-високите възвишения. Тук ще ви-
дите приказни колибрита, нежни папра-
ти и пътеки, обвити в мъгла.

Може да направите поход до Gros 
Piton, след което се насладете на някол-
ко глътки ром на близкия Sugar Beach.

И остров Юра в Шотландия е сред 
най-красивите на планетата. Дивите и 
разтърсени от вятъра Вътрешни хебри-
ди на Шотландия се разпадат в лабиринт 
от скалисти острови. С голи върхове и 
чисти потоци, Юра покорява с красота.

Пешеходни пътеки прорязват пла-
нините, в които живеят елени, докато 
златни орли летят над тях. Това е вели-
колепен пейзаж, рисуван от поколения 
авантюристи. За любителите на шот-
ландското уиски известната дестилерия 
на острова е място за поклонничество.

Сред водната 
пустиня: 

Най-красивите 
острови 
на света

Бартоломе Фрегат

Юра

Милос

�Поемете на тази забележителна 
разходка сред спиращи дъха гледки
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