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Вероятно помните как в първите часове 
на новата администрация тогавашният гово-
рител на Белия дом Шон Спайсър излезе и 
излъга за броя на хората, посетили инагура-
цията на Доналд Тръмп. Снимките, видеата и 
разказите на хората, присъствали на цере-
монията, ясно показваха, че тя е значително 
по-слабо посетена от тази на Барак Обама. 
Но това нямаше значение за Тръмп и него-
вия екип. Те искаха да ни накарат да повяр-
ваме, че това, което виждаме с очите си, не 
е истина.

От тогава до днес Тръмп е направил 
13,400 неверни или лъжливи твърдения спо-
ред статистиката на в. „Washington Post“. По-
вечето от тях са точно такива - оспорващи 
очевидни факти. В понеделник излезе до-
кладът на независимия инспекторат за въ-
трешен контрол на правосъдното министер-
ство. След двугодишно разследване изводът 
е - не е имало политическо, анти-Тръмп при-
страстие за започването на руското разслед-
ване във ФБР срещу щаба на Тръмп. Това не 
е било „лов на вещици“, както обича да се 
изразява президентът. Лично избраният от 
Тръмп директор на ФБР Кристофър А. Рей 
потвърди изводите на доклада. Но не и пре-
зидентът. Той не е съгласен с фактите.

Президентът обича да дава за пример 
есемесите между двама агенти на ФБР, които 
очевидно не са били негови привърженици, 
като доказателство за политически прист-
растия срещу него. Но разследването на въ-
трешния контрол е открило и много агенти, 
които са се радвали от избора на Тръмп и са 
го подкрепяли. Нито един от агентите обаче 
не е установено да е действал извън прави-
лата - за или срещу Тръмп, заради техните 
политически пристрастия. Вероятно защо-
то са патриоти и поставят родината си преди 
личните си интереси.

Но не можем да кажем същото за прези-
дента. Във вторник срещу него Конгресът 
обяви две обвинения в процеса по импийч-
мънт - за злоупотреба с власт и възпрепят-
стване на разследване. С това Тръмп става 
третият американски президент в истори-
ята, подложен на импийчмънт. Според съ-
браните от Конгреса доказателства Тръмп е 
притискал президента на Украйна Володи-
мир Зеленски да обяви публично разследва-
не на политическия му опонент Джо Байдън 

и сина му в замяна на получаване на воен-
на помощ, която е била вече одобрена. Така 
Тръмп е поставил своите лични политически 
интереси пред тези на нацията и е застра-
шил националната сигурност, обясни пред-
седателят на юридическата комисия в Кон-
греса Джералд Надлър.

Същата вечер на митинг с привържени-
ци Тръмп каза, че това било най-лекият им-
пийчмънт в историята на САЩ. Точният ци-
тат: „Everyone said this is impeachment-lite. 
This is the lightest impeachment in the history 
of our country, by far. It’s not even like an 
impeachment.“ Последните двама президен-
ти, които са се доближили до импийчмънт, 
са Бил Клинтън - за лъжа пред ФБР по повод 
забежките му в Овалния кабинет, и Ричърд 
Никсън, че е наредил да се разбие щабът на 
демократите в хотел „Уотъргейт“. Никой оба-
че не си е помислил да поиска от чужда дър-
жава помощ за преизбирането си.

Тръмп ще продължи със стратегията си да 
лъже, да подменя фактите пред очите ни и 
да твърди, че не виждаме това, което вижда-
ме. Единственият изход за него.

През 1944 г. излиза „Светлина от газова 
лампа“ - филм с Ингрид Бергман по еднои-
менната театрална пиеса на Патрик Хамил-
тън от 1938 г.

В пиесата, а и във филма, съпругът на 
главната героиня променя различни детай-
ли в дома им, за да я накара да се съмнява 
във възприятията си и да мисли, че полудя-
ва. Едно от нещата, които прави, е да затъм-
нява газовите лампи. Оттам идва и терминът 
gaslighting - „газово осветление“ или „затъм-
няване”. Това е много опасна манипулативна 
техника, при която жертвите започват да се 
съмняват в трезвата си преценка.

Сред основните похвати на хората, из-
ползващи gaslighting, е да ни лъжат най-без-
очливо, да отричат, че са направили нещо, 
дори да имаме доказателства. Манипулато-
рите знаят също, че объркването ни прави 
по-слаби, опитват се да ни убедят, че всички 
други лъжат, и ни карат да си мислим, че сме 
луди. Звучи познато, нали? Не се давайте, ма-
кар да става трудно да се ориентираме кое е 
истина и кое не.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Стратегията на Тръмп за 
импийчмънта: Не виждате 
това, което виждате
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И
ма връзка между отравя-
нията на българския оръ-
жеен бизнесмен Емилиян 
Гебрев в София и на бив-
шия руски шпионин Сер-

гей Скрипал в Солсбъри. Това стана 
ясно от съобщение на прокуратурата. И 
в двата случая се появява един и същи 
предполагаем офицер на руското ГРУ – 
Денис Сергеев с псевдоним Сергей Фе-
дотов, който е бил на няколко пъти в 
България. Според държавното обвине-
ние износ на оръжие за Украйна може 
да е причината за покушението срещу 
българина.

„Украйна“ е основната версия, по 
която се работи. Същевременно от 
прокуратурата отхвърлят подозрение-
то, че опитът за убийство е заради ру-
сенския завод „Дунарит“, който Гебрев 
се опита да придобие и така си спечели 
гнева на депутата и медиен магнат Де-
лян Пеевски, както и обвинение в пра-
не на пари, пише mediapool.

От съобщението на обвинението ста-
ва ясно и друго – към момента отрова-
та, използвана срещу бизнесмена, не е 
установена.

След няколко месеца мълчание по 
случая прокуратурата реши да прого-

вори за разследването и спомена ня-
колко ключови неща. Първо, публика-
циите на сайта „Белингкат“ Belingcat 
почти изцяло се потвърждават – соче-
ният за офицер на ГРУ Денис Сергеев (с 
псевдоним Сергей Федотов)

е бил поне три пъти 
в България

с още няколко души. Второ, в България 
не може да се направи достатъчно до-
бра видеотехническа експертиза, за 
да се установи дали някой от руските 
граждани е съпричастен и към отравя-
нето на Сергей Скрипал. Затова е поис-
кана помощ от ФБР.

И трето, прокуратурата не може да 
разчита на експерти от Организация-
та за забрана на химическото оръжие, 
защото те не можели да се ангажират с 
българското наказателно разследване.

Прокуратурата е установила и кои 
са били хората, съпровождали Сер-
гей Федотов, маршрутите им, хотели-
те, ползваните кредитни карти, теле-
фони и коли под наем. Част от групата 
е нощувала в хотел непосредствено до 
офисите на фирмата на Гебрев – „Емко”. 

Според прокуратурата въпросните 
граждани на Руската федерация са на-
стоявали за точно определена стая, 
която има добър изглед към подзем-
ния паркинг, ползван от Гебрев. Вероят-
но става дума за хотел „Орбита“ на бул. 
„Черни връх“ в столицата.

„От особено значение за хода на 
разследването е открит и иззет виде-

озапис от охранителни камери на въ-
просния паркинг. Назначената у нас ви-
деотехническа експертиза в НИК – МВР 
не е в състояние да получи образ, го-
ден за идентификация, поради което е 
изпратена молба за правна помощ до 
САЩ и нова видеотехническа експерти-
за е възложена на лаборатория на ФБР“, 
съобщават от прокуратурата.

�ФБР ще помага на България в разплитането на случая

Потвърдено: Руска връзка 
в отравянето на Гебрев
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О
пасно мръсен въздух е из-
мерен в София и в цяла 
България през послед-
ните дни. Превишение 
на нормите за прахово 

замърсяване се констатира в цялата 
страна, става ясно от данните на сайта 
airsofi a.info. С изключение на няколко 
планински райони, качеството на въз-
духа е лошо на територията на цяла 
България.

В София превишаване на дневните 
норми има няколко поредни дни в поч-
ти всички квартали. Като надвишава-
нето на пределните нива е до 10 пъти в 
някои части на кварталите „Христо Бо-
тев“, „Бояна“, „Манастирски ливади“ и 
„Студентски град“.

Синоптиците очакват в следващите 
дни появата на вятър да намали нивата 
на прах във въздуха.

Засега столичната община е взела 
само една конкретна мярка срещу за-
мърсяването и това са безплатните бу-
ферни паркинги на няколко станции на 
метрото, припомня „Свободна Европа“. 
Освен това кметът Йорданка Фандъко-
ва призова жителите на София

да не се отопляват 
на твърдо гориво

В интервю за БНР проф. Христомир 
Брънзов – директор на Националния 
институт по метеорология и хидроло-
гия, призна, че в битката с мръсния въз-
дух се разчита предимно на природата.

„Разчитаме първо на природата – 
природата е тази, която се самоочист-
ва. Тя създава този похлупак и тя е тази, 
която го вдига. Ние трябва да разбе-
рем, че природата е много по-силна от 
нас и да се адаптираме към нея, а не да 
се мъчим да се борим с нея“, каза той.

Според него по-честото миене на 

улиците също може да допринесе за 
намаляване на източниците на прах в 
града, но трябва да се вземат мерки и 
за замърсяването от строителните дей-
ности, отоплението и презграничното 
замърсяване.

По данни на Столична община 40% от 
замърсяването в столицата на възду-
ха се дължи на изгаряне на отпадъци и 
отопление на въглища и дърва.

„Над 60 проверки са направени през 
последния месец. Но тези проверки не 
водят до резултат, за това поисках да 
бъде инкриминирана тази дейност за 
повече ефект. 

Апелирам към хората да подават сиг-
нали за горене на отпадъци на открито 
на телефоните на столичния инспекто-
рат и на телефон 112“, заяви Йорданка 
Фандъкова, кмет на София.

Безветрие и температурна инверсия 
е причината за мръсния въздух през 
последните дни, смятат от Изпълнител-
ната агенция по околна среда.

Междувременно лекарите преду-
преждават, че при подобни градски ус-
ловия дихателните проблеми на паци-
ентите се увеличават.

�Метеоролозите разчитат на природата в битката с мръсния въздух

Опасно за дишане – 
в София и в цяла България
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С
вързано с Валентин Златев 
обединение ще получи ми-
лиони за организирането 
на абсурдно скъпи събития. 
Консорциумът „Обединение 

логистика“ се оказа единственият оце-
нен кандидат по поръчка на ЦРЧР - Цен-
търа за развитие на човешките ресурси, 
за близо 3 млн. лв., като офертата на мес-
та е буквално втрещяваща. При отделни 
дейности разликата между най-ниската 
и спечелилата оферта достига 140 пъти, 
пише вестник „Сега“.

Така например за осигуряване на лап-
топ за ползване за 4 часа спечелило-
то обединение е поискало 120 лв. при 
17 лв. най-ниска оферта. За ползването 
на екран за прожектиране на презента-
ции за 4 часа фирмите в обединението 
ще получават по 190 лв. при 8 лв. най-
ниска оферта. Ползването на подвижен 
микрофон ще струва по 45 лева за 1 ден. 
Високи са и цените за осигуряване на 
видеозапис от събитията - одобрена-
та оферта е с цена 1450 лв., минимална-
та оферта е 6 лв. Техниката ще се ползва 
многократно - очаква се да бъдат орга-
низирани близо 200 събития.

Скандалният договор става възможен 

след серия странни решения на възло-
жителя и откровено нелепа методика за 
оценка на офертите.

Това показа проверка на „Сега“ по по-
вод получен сигнал за поръчката. До-
говорът се финансира по европейската 

програма „Еразъм+“, която вече се про-
чу с други скандали около финансиране 
на кухи проекти и отпускане на средства 
при крещящ конфликт на интереси.

2 967 506.54 лв. без ДДС
е прогнозната стойност. която ще полу-
чи за услугите си ДЗЗД „Обединение ло-
гистика”. Какви точно събития трябва да 
се организират срещу тази сума, в кои 
градове, за колко участници, в поръчка-
та не е посочено. Ясно е само, че тряб-
ва да се организират около 200 събития, 
но няма никаква количествена конкре-
тизация за дейностите, които трябва да 
извърши избраният изпълнител.

От ЦРЧР твърдят, че ще оценяват 
офертите комплексно, на база най-до-
бро съотношение между качество и 
цена. Това обаче не е направено. При 
липсата на яснота какви точно дейности 
ще се извършват, няма как да се оценява 
качеството. И двата показателя, залегна-
ли в методиката за оценка, всъщност са 
ценови - 10% от оценката са за предло-
жения процент на допълнителни адми-
нистративни разходи на фирмите (за ус-
луги, невключени в ценовите оферти), а 
90% идват от оценката на обща цена.

За фирма на Златев: Милиони 
от абсурдно скъпи събития
�При някои дейности разликата между най-ниската и спечелилата оферта е 140 пъти

Снимкa: „Дарик“
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РАЛИЦА ФИЧЕВА
DW

В
се повече българи се отпра-
вят към Германия, за да тър-
сят работа. Немалко от тях 
обаче стават жертва на тру-
дова експлоатация и не знаят 

къде да търсят правата си...

Три истории на 
потърпевши

Доскоро сред тях е била и Марина П., 
която пристига в Германия през 2009 
г. и започва да работи като болногле-
дачка на черно. Спомня си, че веднъж 
трябвало да се грижи за възрастно се-
мейство в Лаубен - жената била демент-
но болна, а мъжът - на легло. „Не можех 
да отида до тоалетна, нито да изляза на 
двора за 5 минути да си поема глътка 
въздух, един път не мигнах 72 часа. Ня-
маше делници, нямаше празници, няма-
ше почивка. Имаше само работа, много 
работа“, разказва Марина. Това обаче 
не е всичко. Често се случвало да не й 
плащат навреме, да й удържат повече 
пари за наем и да не й плащат здравни-
те осигуровки. Последният й работода-
тел също се оказал измамник, но жената 
така и не придобила смелост да потър-
си правата си в съда…

Много потърпевши избират имен-
но този път и рядко се обръщат към 
властите за съдействие. Не и Стоянка 
А., която решила да си търси правата. 
55-годишната жена напуснала България 
преди 4 г., за да търси ново препитание 
за семейството си. Преди няколко ме-
сеца българска посредническа фирма 
я изпратила на работа в голям свине-
комплекс в близост до германския град 
Потсдам. На десетия ден от престоя си 
Стоянка претърпяла трудова злополука 
- паднала в 4-метрова шахта, в която из-
хвърляли мъртвите прасета. Тя оцеляла 
по чудо. Малко по-късно обаче й била 
връчена заповед за уволнение.

Историята й не е единичен случай. 
„Много работодатели злоупотребяват 

с незнанието на своите служители и 
неправомерно ги освобождават от ра-
бота с надеждата, че те няма да потър-
сят правата си“, обяснява Иван Иванов 
от организацията „Справедлива мобил-
ност“ („Faire Mobilität”), която предлага 
консултантски услуги на майчин език за 
работници от Източна и Централна Ев-
ропа. 

Статистиката сочи, че през юни 2018 
година броят на българите в месопре-
работвателния сектор в Германия е дос-
тигнал 2600 души. Те често работят

при изключително 
тежки условия

на минимално заплащане, шест дни в 
седмицата, понякога по 12-13 часа на 
ден. Обикновено биват настанявани в 
общежития. Там са принудени да живе-
ят в мизерни условия, без никакво лич-
но пространство. За това „удоволствие“ 
им се удържа наем, който може да дос-
тигне до 290 евро на месец.

Изключително неясна остава и ситу-

ацията със задължителното социално 
осигуряване - мнозина разбират твър-
де късно, че не са били здравно осигу-
рявани. Такъв е случаят и със Стоянка 
А. След инцидента жената заминала на 
лечение в Чехия, където установила, че 
не е здравно осигурена... Надява се, че 
с помощта на адвокат ще успее да осъ-
ди бившия си работодател да й изплати 
полагащите й се болнични. Към насто-
ящия момент Стоянка се намира в Че-
хия, а единственото й желание е да оз-
дравее, за да може отново да се труди и 
да изкарва пари за семейството си. Въ-
преки немотията, несполуките и тежкия 
живот зад граница, тя не смята скоро да 
се връща в България. „Ако се върна там, 
убивам бъдещето на децата ми“.

Съдбата се оказва неблагосклонна и 
към Ахмед М. През 2012 година 53-го-
дишният строителен работник от Ши-
рока лъка бил принуден да напусне 
България. Мъжът, който му помогнал 
да замине за Германия, го накарал да си 
извади т.нар. гевербешайн - свидетел-

ство, което на практика превръща ра-
ботника в самонаето лице, лишава го 
от редица привилегии, вкл. от право-
то на минимално почасово заплащане, 
и го задължава да внася сам всички со-
циални и здравни осигуровки и данъци. 
Така Ахмед се оказал принуден да рабо-
ти почти денонощно по 6 дни в седми-
цата, при това за мизерно заплащане... 
Вече 7 години мъжът се труди по стро-
ежите в Германия, но се оплаква, че не-
прекъснато попада на некоректни ра-
ботодатели...

Докато този порочен кръг не бъде 
прекъснат, българските и румънски-
те работници в Германия вероятно ще 
продължават да носят прозвището „но-
вите роби“ от Европа. Стоянка А. по-
твърждава, че именно така са били на-
ричани в свинекомплекса. Но въпреки 
трудностите, рисковете и мизерията, 
мнозина ще предпочетат „по-малкото 
зло“ - Германия. Защото, както обобща-
ва Ахмед М., „колкото и да е лошо тук, в 
България е много по-зле“.

Българи на работа в чужбина: 
Малко пари за 12 часа на ден
�В Германия: „Колкото и да е лошо тук, в България е много по-зле“

Снимкa: pixabay
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19
-годишна българка е 
била държана в плен 
и принуждавана да 
проституира от други 
трима българи в Испа-

ния. Похитителите на възраст мeжду 28 
и 54 гoдини ca aрecтувaни oт Нaциoнaл-
нaтa пoлиция и обвинени в cклoнявaнe 
към прocтитуция и нeзaкoннo зaдържa-
не в Мурcия. Тoвa cъoбщaвaт bulgаrоs.
оvh и Lа оpinión dе Murсiа.

Млaдaтa жeнa, кoятo e умcтвeнo 
изocтaнaлa, e билa

дoкaрaнa нacилcтвeнo 
oт Бългaрия

Мoмичeтo e билo принудeнo дa пoд-
държa ceкcуaлни oтнoшeния c мнoгo 
мъжe, a зaрaбoтeнoтo e прибирaнo oт 
тримaтa cвoдници.

Млaдата жена обаче успяла дa избягa 
от похитителите си и ce e кaчилa нa влaк 
зa Aликaнтe, къдeтo пoтърcилa пoмoщ в 
пoлицeйcкoтo упрaвлeниe нa Нaциoнaл-
нaтa пoлиция.

Тримaтa насилници, мъж и двe жeни, 
ca oбвинeни зa трaфик нa хoрa и cклoня-
вaнe към прocтитуция.

В прoцeca нa рaзcлeдвaнeтo кри-
минaлиcтитe уcтaнoвили, чe зaдържaни-
те ca ce oпитaли

дa прoдaдaт мoмичeтo 
зa 700 eврo

нa пo-възрacтeн мъж, за кoгoтo e тряб-

вaлo дa ce oмъжи.
Oбвинeниeтo иcкa зa един от бъбга-

рите., кoйтo ce cмятa зa oргaнизaтoр 
нa прecтъплeниeтo, 14 гoдини зaтвoр и 
oбeзщeтeниe oт 18 000 eврo, a зa други-
тe двaмa, кoитo ca били cъучacтници – 7 
гoдини и пoлoвинa зa вceки eдин.

Българка е била задържана в гръц-
кия град Янина. Жената е участвала в 
група за телефонни измами.

60-годишната Русанка Ангелова е 
била „касиерка“ на престъпната гру-
па и е събирала парите от жертвите. 
Измамените са били подвеждани с 
лъжлива информация за близък чо-
век, пострадал при катастрофа.

Досега са доказани измами за 146 
500 евро, извършени за три месеца 
от 9 души.

Арестът на Ангелова е извършен 
в момент на получаване на пари от 
възрастна жена, която е съобщила за 
случая предварително в полицията.

Aнглийcкaтa пoлиция aрecтувa 
двaмa въoръжeни бългaри след пре-
слдване с хеликоптер. Тe ce явихa 
в cъдa, cлeд кaтo oт тях бяхa иззeти 
пушкa и aмуниции, пишe KеntОnlinе и 
mаriса.bg. Преследването с хeликoп-
тeр, събуди иcтoричecкия грaд Рочес-
тър в рaннитe чacoвe нa втoрник. 

30-годишният българин Криcти-
ян Хриcтeв бeшe oбвинeн в притeжa-
ниe нa бoeприпacи и прeхвърлянe 
нa oръжиe – тoвa включвa прoдaжбa, 
нaeмaнe, зaeм или пoдaрък.

Криcтиян Рoмaнoв, 24-гoдишeн, e 
oбвинeн в притeжaниe нa oгнecтрeлнo 
oръжиe и бoeприпacи.

„Касиерка“ на ало измами 
арестувана в Гърция

В Англия преследваха 
българи с хеликоптер

Млада българка държана в 
сексуален плен в Испания
�Момичето успяло да избяга и да издаде сводниците си от България
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М
ежду Господ и главния 
прокурор в България 
вече ще има... още един 
прокурор. Той ще се на-
рича независим и ще 

разследва сигнали и данни за извърше-
но престъпление от главния прокурор, 
без да му докладва на нито един етап 
от разследването. Проме-
ните в Наказателно-проце-
суалния кодекс, с които се 
създава тази нова фигура, 
бяха одобрени на извън-
редно заседание на прави-
телството. „Надзорникът“ 
на главния прокурор ще се 
избира с � от гласовете на 
прокурорската колегия на 
Висшия съдебен съвет, за 
7-годишен мандат, а офици-
алната му длъжност е „про-
курор, завеждащ отдел „Ин-
спекторат“ във Върховната 
касационна прокуратура“.

Четири години след като 
провали съдебната рефор-
ма, предложена от тогаваш-
ния правосъден министър 
Христо Иванов, премиерът 
Бойко Борисов се разбър-
за за промени, отхвърле-
ни през декември 2015 г. от 
почти всички политически 
сили в парламента, незави-
симо опозиция или упра-
вляващи - ГЕРБ, БСП, ДПС, 
АБВ и част от Реформатор-
ския блок. Сега те отново 
ще трябва да се произне-
сат, освен за независимия 
прокурор, за въвеждането 
на по-голяма отчетност на 
главния прокурор. Според одобрени-
те от МС промени в НПК, той ще трябва 
да се отчита не само с годишен доклад 
пред парламента, както е в момента, но 
и ще бъде изслушван на всеки 3 месеца. 
Предвижда се и възможност всяка от ко-
мисиите в парламента да кани главния 
прокурор за изслушване, ако има въ-
проси към него.

Защо точно сега?
Симулация на приличие и имитация 

на съгласие. Така накратко могат да бъ-
дат определени промените, обяснени 
като изпълнение на препоръки на Евро-
пейската комисия за демокрация чрез 
право към Съвета на Европа, известна 
като „Венецианска комисия“. Обикно-
вено подобно законодателно спешава-
не на властта, което не е мотивирано от 

нейни дългогодишни усилия и реформи 
в тази посока, е в името на някаква кон-
кретна файда.

Българските управляващи хранят на-
дежди финландското председателство, 
което изтича в края на годината, да 
предложи на Съвета на ЕС 

да отпадне мониторингът 
над България 

за спазване върховенството на закона и 
борбата с корупцията. Оглавяваната от 
Жан-Клод Юнкер вече бивша Еврокоми-
сия предложи наблюдението да отпад-
не, но остави крайното решение на Съ-
вета на ЕС и Европейския парламент.

В последния доклад по Механизма за 
сътрудничество и проверка (МСП) Коми-
сията „Юнкер“ обяви, че в допълнение 
към ангажимента за продължаване на 

реформите, свързани с борбата с коруп-
цията: „... отбелязва по-специално анга-
жимента на българското правителство 
да въведе процедури относно отчет-
ността на главния прокурор, включител-
но с цел запазване на независимостта на 
съдебната власт в съответствие с препо-
ръките на Венецианската комисия“.

Саниране на закона 
в стил „ГЕРБ“

Така че ако иска окончателно отпа-
дане на Механизма за сътрудничество 
и проверка, наложен при влизането на 
България в Общността през 2007 г., Со-
фия ще трябва да направи известно са-
ниране на законодателството си. Но 
властта не изневерява на типичния си 
стил - външно потягане, малко стиро-
пор и боя, с едно законодателно изме-

нение. Точно обратното на препоръките 
на Венецианската комисия по предло-
жените промени в българското законо-
дателство, свързани с възможността за 
разследване на главния прокурор. От 
комисията смятат, че една законодател-
на промяна не стига, 

необходими са 
„институционални 
промени, 

нови процедурни правила, промени в 
професионалната етика и политическа-
та култура“.

Управляващите се отказаха от идеята 
си към главния прокурор да бъдат „при-
шити“ и председателите на Върховния 
касационен съд (ВКС) и на Върховния 
административен съд (ВАС). Те я ланси-
раха от дълго време чрез правосъдния 
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Главен прокурор – 
„надглавен“ прокурор –
Господ!

Извънредно заседание на правителството

Снимкa: БТА

�Най-вероятно 
двамата ще 
действат като 
колелца в един и същ 
механизъм
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министър Данаил Кирилов, а бивши-
ят вече главен прокурор Сотир Цаца-
ров също акламираше предложението 
председателите на ВКС, на ВАС и главни-
ят прокурор да могат да бъдат разслед-
вани и отзовавани предсрочно от ман-
дата си.

„Нашето предложение беше „трима-
та големи“ да имат еднаква подсъдност. 
Те (Венецианската комисия - б.а.) считат, 
че така би се накърнила независимост-
та на съдебната система, на съдиите спе-
циално“, заяви премиерът Борисов при 
обявяване на новите промени. И ако 

властта е уважила тази препоръка, е за-
гърбила друга.

Колелца в един 
и същи механизъм

В доклада по МСП от края на октомври 
т.г. от Брюксел припомниха „ангажимен-
та на българските органи да приемат за-
конодателство за отмяна на разпоредби 
на Закона за съдебната власт, изисква-
щи автоматично временно отстранява-
не от длъжност на магистрати в случай 
на наказателно разследване срещу тях 
и деклариране на членство в професио-

нални сдружения“. Това е неизменно на-
помняно от Венецианската комисия от 
юли 2017 г. насам, след приемането на 
промени в Закона за съдебната власт, 
но българските управляващи все така си 
правят оглушки. На практика това озна-
чава, че ако конкретно дело се разглеж-
да от съдия, който по някакви причини 
не допада на прокуратурата, тя може да 
му спретне наказателно производство, 
така че да му попречи да гледа конкрет-
ното дело.

Нито по тази препоръка, нито по дру-
гата - предвиждане на възможност и съ-

дийската колегия във ВСС да предложи 
отстраняването на главния прокурор - 
управляващите не подемат инициатива.

Системата, излъчила и подкрепила 
Иван Гешев за главен прокурор, изглеж-
да в пълна готовност да излъчи и над-
главен прокурор. Същата тази система, 
наложена от времената на обвинител 
№1 Никола Филчев, удобна за задкули-
сието. При днешното състояние на дър-
жавата е трудно да се възлагат големи 
надежди на новата фигура. Подборът ще 
докаже, че заедно с Гешев ще действат 
като колела в една и съща машина.

Сотир ЦацаровИван Гешев
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BG ТЕЛЕГРАФ
Борисов показа „Козлодуй“ и 
„Белене“ на US експерти

Българският премиер Бойко Бо-
рисов се срещна с с експерти 
от Държавния департамент и 

от Държавния департамент по енер-
гетика на САЩ, които са на посеще-
ние в България. „Заради очаквания 
залез на въглищните централи и все 
по-големите изисквания към замър-
сителите на околната среда, ядрената 
енергетика се явява не само алтернатива за диверсификация в енергетиката, но 
и важна за енергийния баланс“, каза той. Борисов е показал на експертите и АЕЦ 
„Козлодуй“, и площадката на АЕЦ „Белене“.

Катастрофа в бензиностанция 
затвори „Цариградско“

Катастрофа в района на бензи-
ностанция стана причина за 
затварянето на част от „Цари-

градско шосе“ в София. Колата се е 
ударила в колонка за зареждане с 
газ, което е довело до изтичане на го-
риво.

Движението в посока „Младост“ 
от Четвърти километър до Окръжна 
болница бе спряно.

Опасност за населението няма, съобщиха органите на реда.
Очакваше се цистерна, за да източи наличния газ.

Ученичка почина в училище 
във Враца
Ученичка почина внезапно и без 

видима причина в междучасие 
във врачанско училище. Според 

аутопсията най-вероятно 13-годиш-
ното момиче си е отишло от бело-
дробно страдание, което се е развило 
много бързо. Родителите, близките, 
ръководството на училището и съучениците на детето твърдят, че то не е боледу-
вало. Вероятно е болестта се е развила мълниеносно, смятат специалисти.

В гората край „Арапя“ 
отново се строи

В гората край къмпинг „Арапя“ 
отново се строи. „И тук, както и 
при Синеморец, се строи в зона 

А, без да има действащ Общ устрой-
ствен план на Царево, което е нару-
шение на Закона за устройството на 
черноморското крайбрежие”. Това 
съобщи природозащитникът и об-
щински съветник в София от „Демо-

кратична България“ Тома Белев. В началото на тази година в боровата гора край 
едноименния плаж на Южното Черноморие започна строителство, но след като 
случаят се появи в медиите, строителството бе временно спряно.

Разбиха поредна 
наркобанда в София
Престъпна група за разпростра-

нение на наркотици беше раз-
бита в Елин Пелин и София. Тя е 

разпространявала амфетамини, опи-
ати и марихуана от началото на годи-
ната. Задържани са четирима души на 
възраст между 24 и 30 години. Двама 
от тях са криминално проявени. Раз-
бито е и депото в София, от което нар-
копласьорите зареждали със стоката.

Това е втората наркогрупа, действаща на територията на Елин Пелин и района, 
неутрализирана през последните 4 дни.

Insurance subject to terms, qualifications and availability.  Allstate Property and Casualty Insurance Company, Allstate 
Fire and Casualty Insurance Company, Allstate Indemnity Company, Allstate Vehicle and Property Insurance Company. 
Life insurance and annuities issued by Lincoln Benefit Life Company, Lincoln, NE, Allstate Life Insurance Company, 
Northbrook, IL, and American Heritage Life Insurance Company, Jacksonville, FL.  In New York, Allstate Life Insurance 
Company of New York, Hauppauge, NY. Northbrook, IL. © 2010 Allstate Insurance Company.
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Call or stop by for a free quote.
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О
регон е третият щат след 
Ню Йорк и Ню Джърси, 
който въвежда забрана на 
имиграционните арести в 
съда. Миналия месец съ-

дия във Върховния съд там прие ново 
правило, което ще направи по-трудно 
за имиграционните агенти да арестуват 
имигранти в щатските съдилища. Мяр-
ката е въведена от съдия Марта Уолс. Тя 
направи това след разглеждане на пети-
ция, изпратена до съда миналия декем-
ври от организации, защитаващи права-
та на имигрантите.

Новото правило изисква от американ-
ските служби за имиграция и митниче-
ски контрол (ICE) да имат подписана съ-
дебна заповед, ако планират да влязат в 
съда, за да направят арест на имигрант. 
Досега агентите на ICE са използвали ад-
министративни заповеди, подписани от 
други служители на ICE, а не от неутрал-
на трета страна, като съдия. „Приемане-
то на това правило защитава целостта 
на съдебния процес в щата и ще позво-
ли на съдебната система да бъде тази, 
която ще наказва хора, обвинени в пре-
стъпление“, каза съдия Уолтър в свое 
изказване. „Арести, направени в съда, 
пречат на съдебните процедури, а обви-
няемите са

отвеждани, преди 
да бъдат осъдени

или да са приключили изреченията си. 
Ние въвеждаме това правило за под-
държане на целостта на работата на на-
шите съдилища и осигуряване на дос-
тъп до правосъдие. Мярката не е за 
прокарване на политически каузи“.

Правилото също така забранява имиг-
рационни арести в други помещения на 
съда, прилежащи паркинги, тротоари и 
сгради, освен ако съдия не е подписал 
заповед за арест. Служителите на ICE 
бързо разкритикуваха мярката. „Иро-
нично е как длъжностни лица искат да 
има правила, които да държат ICE извън 
съдилищата, а не ги е грижа за законите, 
приети от Конгреса, налагащи извежда-
нето на чужденци с криминални престъ-

пления извън страната ни“, каза Таня Ро-
ман, говорител на ICE. Роман каза също, 
че ICE ще продължи да изпълнява задъл-
женията си и „внимателно ще преценява 
дали да предаде тези, които възпрепят-
стват законите на правоприлагателните 
органи“.

От Белия дом също изпратиха ста-
новище по въпроса. В него се казва, че 
един окръжен съд в Орегон е взел реше-
ние по въпрос за имиграционната поли-
тика за нацията. „Конгресът ясно е пре-
доставил на президента широка власт 
да налага допълнителни рестрикции 
или ограничения за влизането на чуж-

денци в Съединените щати. Съответната 
част от Закона за имиграция и сигурнос-
тта гласи: „Всеки път, когато президентът 
установи, че навлизането на чужденци 
или на който и да е клас чужденци в Съ-
единените щати би навредило на инте-
ресите на Съединените щати, той може 
чрез прокламация и за определен пери-
од, който счита за необходим,

да спира влизането 
на всички чужденци

или на всеки клас чужденци като ими-
гранти или неимигранти, или да налага 
всякакви ограничения за влизането на 

чужденците, които той може да счете за 
уместни“, пише още в становището.

От Белия дом казват още, че Вър-
ховният съд също е признал широката 
власт на президента да налага такива 
ограничения и че точно това решение 
стои в основата на последната прокла-
мация на президента Тръмп, с която той 
изисква от имигрантите да имат здрав-
на застраховка, преди да влязат в стра-
ната, или да описват много точно про-
фесионалните си ангажименти, а също 
и да ограничава при взимането на доку-
менти, ако са получавали държавни по-
мощи.

Три щата забраниха 
имиграционните 
арести в съда
�Служителите на ICE няма да задържат имигранти 

в съдилищата в Орегон, Ню Джърси и Ню Йорк

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

MGN



Докато все още тече случаят с 
двете осиновени в САЩ близ-
начки в Мисури, за тормо-
за над които BG VOICE разкри 
подробности по-рано тази 

година, наяве излиза подобен случай с 
друго българче - момче в щата Орегон.

На 20 ноември от името на българ-
ското момче е заведен съдебен иск за 
няколко милиона долара срещу соци-
алните служби на щата Орегон и в част-
ност срещу двама служители от отдела 
за закрила на детето. В жалбата се казва, 
че въпросните лица са се отнесли неху-
манно с българчето, като са му отказва-
ли достъп до български преводач и са го 
подложили на сексуален тормоз, а след 
това са се възползвали от служебните си 
постове, за да го пратят в арест за мало-
летни и по този начин да му попречат да 
ги издаде на компетентните органи.

За момчето се знае, че е 
непълнолетно, 

с инициали Й.Г. То идва в САЩ, когато е 
на 12 години, с надеждата да бъде оси-
новено, като е било одобрено за прием-
на грижа. Осиновяването обаче пропа-
да и така момчето останало под опеката 
на отдела за закрила на детето в Орегон. 
Преди да дойде в Щатите, то е живяло в 
сиропиталища в България, и според съ-
дебните документи това му е нанесло 
психологична и емоционална травма. 
Страна по делото е и Стивън Ръсел - оси-

новителят, от когото социалните служби 
взимат детето.

Според съдебните документи

момчето е местено 
многократно и ненужно -

от приемни семейства в социални до-
мове, арести за тийнейджъри и поне 
веднъж в мотел. Служителите от отде-
ла за закрила на детето в Орегон имали 
практика да водят деца под тяхна опе-
ка в стаи в мотел. Това се случвало, ко-
гато нямало къде да се настанят децата. 
Именно в този мотел детето казва, че е 
станало свидетел на нещо ужасяващо.

През нощта на 21 ноември 2018 г. 

един от шефовете в отдела за закрила 
на детето - Марк Уолш, го завел в мотела 
Best Western. Там идва и неговата колеж-
ка Кейт Гай. 

Между 1 и 2 часа след полунощ мом-
чето се събужда, защото двамата души, 
които се грижили за него, правели „ня-
какви неща“ в леглото до неговото. На 
въпрос дали има предвид, че правят 
секс, момчето казва „да”. 

На специален разпит с психолози 
момчето

описва чрез кукли подробно 
сексуалния контакт,

който се е развил в леглото до неговото. 

„Той трудно описваше с думи движения-
та и използва кукли, за да покаже как Гай 
се е движела нагоре-надолу, докато сто-
яла върху Уолш“, пише в полицейския 
доклад, предоставен на BG VOICE.

Уолш и Гай са разпитвани от щатската 
полиция, които поемат разследването. 

Уолш казва пред детективите, че е 
прекарал по-голяма част от нощта в оп-
ити да успокои момчето и отрича да са 
правили секс с Гай. Тя също отхвърля об-
виненията и нейната история е сходна с 
тази на Уолш. 

Техни колеги обаче разказват пред 
полицията, че всички в офиса знаели за 
тяхната интимна връзка.

BG VOICE
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ЯСЕН ДАРАКОВ
yasen@bg-voice.com

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

Социални работници в 
Орегон правили секс пред 
осиновено в САЩ българче

�Детето и неговият осиновител водят дело 
за няколко милиона долара заради тормоз

В такава стая социалните работници правили секс до леглото на момчето.Снимкa: pixabay



В деня след инцидента Уолш препо-
ръчва

момчето да бъде пратено 
в арест за малолетни

Според съдебния иск целта била да го 
сплашат и той да не докладва какво се е 
случило в мотелската стая.

От ареста за малолетни българчето е 
пратено в център за деца с емоционал-
ни проблеми в Юта, където отново е 
подложено на тормоз. От една страна, 
от персонала, който отново му отказва 
преводач и не му осигурява адекватна 
грижа, и от друга - от по-големите деца, 
настанени там. Освен всичко, българче-
то изживява ужаса и на бунт, възникнал 
в дома. След това и множество други на-
рушения щатските власти в Юта затва-
рят центъра, а българчето е върнато в 
друг социален дом в Орегон.

Разследването на щатската полиция 
приключва в средата на декември 2018 
г. и е прехвърлено на прокуратурата. 
Съгласно закона на Орегон, застраша-

ването на благосъстоянието на непъл-
нолетно лице включва излагането му 
на сексуално поведение, на незаконни 
наркотици или на хазарт. 

В средата на февруари 2019 г. шефът 
на отдела за закрила на детето в Далас 
Стейси Дашнер е пусната в платен от-
пуск. На 15 март прокуратурата излиза 
с решението си. Старши зам.-прокурор 
Кърт Милър пише в писмо до отдела за 
закрила на детето, че „няма достатъчно 
доказателства, които да доказват обви-
ненията извън рамките на основателни-
те съмнения“ и че

случаят е приключен
На 28 юни 2019 г. Марк Уолш напус-

ка поста си. През същия месец изтича 
административното отстраняване със 
заплащане на Кейт Гай. Тяхната шефка 
Стейси Дашнер е пратена на друг пост 
в централата на социалното ведомство 
в Салем, Орегон. От централата казват, 
че нейното административно отстраня-
ване от поста й до този момент и прена-

сочването й към друг пост няма нищо 
общо със случая. Кейти Гай напуска 
службата през юни.

Сегашната жалба от името на българ-
чето е заведена в по-горна съдебна ин-
станция в Орегон. Искът е срещу Уолш 
и Гай за 2 милиона долара материални 

щети и 5 милиона долара нематериални 
щети. „Ответниците ще дадат писмен от-
говор на жалбата от 30 до 60 дни“, каза 
адвокатът на момчето Дейвид Креймър 
в отговор на писмено запитване на BG 
VOICE за случая. „След това двете стра-
ни ще си разменят материалите с дока-
зателствата. Момчето е под опеката на 
властите на Орегон, но не мога да кажа 
къде се намира. Към този момент бъл-
гарските власти не са уведомени“, до-
пълва той. 

Случаят на момчето не е единствен. 
Има няколко случая, при които заради 
обвинения в осигуряване на неадекват-
на грижа от страна на отдела за закрила 
на детето в Орегон, ведомството е плати-
ло суми от по няколко милиона долара.

Следващата дата в съда, на която ще 
се представят доказателствените мате-
риали по делото на момчето, е назначе-
на за 20 март 2020 г.
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Случаят на двете българчета, тор-
мозени и наказвани от осино-
вителите си в къщата им в град 

Съмървил, щата Мисури, предизвика 
силен отзвук сред сънародниците ни 
в САЩ и в България. Издевателствата в 
дома на Марк и Мелиса Макгрегър, раз-
крити от BG VOICE през август, включва-
ли затваряне в тъмна или в слънчева 
стая часове наред, принуждаване за бя-
гане без обувки по чакълен път, изгон-
ване в студа навън за неподчинение. 

Българските момичета били лишава-
ни и от храна, ако не поискали разре-
шение за дреболии като да се облекат, 
да сложат обувките си или да си вземат 
душ. Децата били наказвани да не ядат 
репички и броколи и ако не поискат 
разрешение да прочетат библията си.

Властите узнали за случая след сиг-
нал на съседи, които открили едното 
българче насред пътя мръсно и с кър-
вави крака, далеч от дома. В дома на 
Макгрегърови намерили 10 малчугани 

– 8 собствени и двете осиновени бъл-
гарчета близначки.

Срещу Макгрегърови е заведено 
дело за тормоз над деца. Оказа се и че 
осиновените близначки били малтрети-
рани и в щата Вашингтон, където семей-
ството е живяло преди това. Отделът за 
закрила на детето в щата Вашингтон е 
започнал разследване през 2013 г. сре-
щу осиновителите, но семейството се 
преместило, за да избегне проверката, 
показват съдебни документи.

Тормоз и наказания за осиновени българчета в Мисури

Българското министерство на пра-
восъдието каза, че българчето 
е осиновено в САЩ по реда на 

специалните мерки за деца на висока 
възраст и/или с особености в здраво-
словното състояние и развитие. След 
пристигането си в САЩ то получава 
американско гражданство. Съобразно 
изискванията на българското законо-
дателство, МП е получило до този мо-
мент 4 доклада от американски социа-
лен работник за положението на детето 
след осиновяването – от м. април 2018 
г., м. октомври 2018 г., м. март 2019 г. и 
м. октомври 2019 г., се казва в позиция 
на министерството, изпратена до BG 
VOICE.

В тях има данни за затруднена адап-
тация на детето в САЩ, включително за 
поето попечителство от американски-
те служби за закрила на деца, но не и за 

извършени престъпления срещу него.
От докладите става ясно също, че 

осиновителното семейство не се е отка-
зало от детето и оказва пълно сътруд-
ничество на социалните служби, като се 
надява то да се върне в дома им.

От Министерството на правосъдие-
то припомнят, че до процедура по меж-
дународно осиновяване се пристъпва 
само при определени условия - когато 
има отказ на поне 3 български осино-
вители да осиновят детето или когато 
въпреки положените усилия не е въз-
можно да бъде определен подходящ 
осиновяващ поради висока възраст 
или особености в здравословното със-
тояние при децата.

Статистика за последната година 
сочи, че броят на международните оси-
новявания продължава да намалява – 
за изминалата година са осиновени 290 

деца, като 104 от тях са по процедурата 
за специални мерки. За сравнение през 
2014 г. например, броят на осиновените 
е бил над 450.

През настоящата година само по от-
ношение на САЩ са проведени две сре-
щи с генералния консул на САЩ Вики 

Томсън, по време на които са дискути-
рани и предприетите действия по кон-
кретни случаи. От американска страна 
е потвърдена ангажираността на систе-
мата за закрила на деца за намиране на 
най-подходящите мерки в интерес на 
децата.

Правосъдното министерство: Не знаем 
за престъпления срещу детето

Мотелът Best Western, в който социалният работник Марк Уолш завел българчето.

Марк Макгрегър Мелиса Макгрегър
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US ТЕЛЕГРАФ
Официално: Две обвинения 
за импийчмънт на Тръмп
Демократите в Камарата на предста-

вителите обявиха две обвинения в 
процедурата по импийчмънт срещу 

президента Тръмп. Те са за злоупотреба 
с власт и възпрепятстване на разследва-
не. Според събраните от Конгреса дока-
зателства Тръмп е притискал президента 
на Украйна Зеленски да обяви публично 
разследване на политическия му опонент 
Джо Байдън срещу получаване на военна помощ. Очаква се следващата седмица 
Камарата да гласува обвиненията.

Така Тръмп става третият президент в историята на САЩ, подложен на импий-
чмънт.

4-има убити във военноморска 
база във Флорида

Нападател с огнестрелно оръжие откри 
огън във военноморската база в Пен-
сакола, щата Флорида. Убити са че-

тирима души, включително и стрелецът. 11 
души са били простреляни, сред тях са и два-
ма заместник-шерифи. Единият от тях е убил 
нападателя.

Стрелбата, открита в една от учебните 
сгради на базата, е предизвикала масивен 

отговор от страна на правоохранителните сили, при което базата е била затворе-
на. Обстоятелствата не са ясни, нападателят е бил служител на саудитските ВВС.

Ако Байдън спечели, децата 
му без бизнес в чужбина
Претендентът за кандидатпрези-

дентска номинация на Демократи-
ческата партия Джо Байдън заяви, 

че за разлика от децата на Доналд Тръмп, 
неговото семейство няма да прави бизнес 
в чужбина, ако бъде избран за президент.

„Те няма да работят за никаква чужда 
компания поради това, което се случи на 
сегашната администрация“, заяви Байдън 
в интервю за Ейч Би О. „Ако искате да говорите за проблеми, говорете за семей-
ството на Тръмп“, добави той.

US армията пренасочва 
вниманието си към Русия

Министърът на отбраната Марк Ес-
пър заяви, че планира да прена-
сочи вниманието на американ-

ската армия към конкуренцията с Русия 
и Китай, въпреки заплахите за сигурнос-
тта в Близкия изток. Еспър очерта страте-
гическите си цели и приоритети в реч на 
Националния форум за отбраната „Роналд 
Рейгън“. На него всяка година се срещат 

военни, представители на правителството и на отбранителната индустрия.

Няма анти-Тръмп мотиви в 
руското разследване на ФБР
В разследването на предполагаемите 

връзки на предизборния щаб на До-
налд Тръмп с Русия ФБР е допусна-

ло много грешки, но няма доказателства 
за политически пристрастия. Това се каз-
ва в доклад на службата за вътрешен кон-
трол на министерството на правосъдие-
то. Изводите са в разрез с твърденията на 
Тръмп, че руското разследване е насоче-
но срещу него. В доклада се посочва, че 
при наблюдението на сътрудника на предизборния щаб на Тръмп Картър Пейдж 
са били допуснати 17 сериозни грешки, но не и умишлени.
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П
ътешественикът Петър Ва-
нев стана първият бълга-
рин, преминал по най-дъл-
гите пешеходни преходи в 
САЩ - Тихоокеанския хребе-

тен път, Пътеката на Апалачите и Конти-
ненталния преход. Те са с обща дължина 
12 700 км! Заради постижението си Пе-
тър получи отличието „Тройната коро-
на“, то се дава на всеки, прекосил успеш-
но трите маршрута.

Миналата година BG VOICE писа за Пе-
тър Ванев, когато той измина Апалачка-
та пътека. Тогава 32-годишният русенец 
разказа, че е изминал разстоянието от 
3500 км за 109 дни – от края на май до 
средата на септември 2018-а, и то само 
един чифт обувки.

Голямото пътуване на Петър започва 
през 2017 г., когато той прекосява 4240-
те километра на Тихоокеанския хребе-
тен път. Но тогава младият мъж решава, 
че те не са достатъчни, и си поставя за 
цел да стане първият българин,

носител на „Тройната 
корона“

с нейните 12 700 километра планински 
преходи. На 16 септември 2018 г. той за-
вършва прехода на Апалачката пътека и 
отново не спира. Преди няколко месеца, 
през август 2019 г., той се завърна след 

успешно преминаване и на Континен-
талния преход.

Този преход е продължил 135 дни, 
а пътешественикът трябвало да мине 
през много препятствия, включително и 
снежна буря в Колорадо.

Началото на пътуването започнало 
в средата на март, когато Петър Ванев 
отлетял за САЩ. Поставил си е за цел 
да измине близо 5000 км през щата Ню 
Мексико, Колорадо, Уайоминг, Айдахо 
и Монтана, които са включени в Конти-

ненталния преход.
Пътуването било пълно с екстрем-

ни преживявания – от сухите отсечки, 
където трудно се намира вода и се на-
лага да се пие от корита за добитък, до 
априлските снегове. В Колорадо се ока-
зало, че Петър Ванев е единственият пъ-
тешественик по маршрута в момента и 
няма с кого да обмени опит. И това дове-
ло до обрат в плановете му.

„Времето внезапно се промени, на-
трупа огромен сняг, придвижването ста-

ваше много бавно. Изви се снежна буря 
и се наложи да използвам сателитния си 
предавател, за

да дам сигнал за помощ
Последва спасителна акция, бях ева-

куиран от планината с хеликоптер. За 
щастие се разминах само с леко измръз-
ване на пръстите и снежна слепота“, раз-
каза русенецът пред „РусеМедиа“.

Малко по-късно той прави втори опит 
да премине през тази част на маршру-
та си, но се налага да се откаже и да по-
търси алтернатива. Решава да минава 
по по-безопасни отсечки, което в край-
на сметка забавя графика му с 27 дни. 
Наложило се да сгъсти времето си и да 
изминава по 50 километра на ден. Фина-
лът на Континенталния преход е поста-
вен на 6 август.

„Континенталният преход беше най-
труден от трите прехода. Научих, че по-
някога егото движи човек в негативна 
посока. Хората и случките, които един 
човек преживява, са същината на този 
вид преходи. Това е най-голямата награ-
да“, коментира Петър Ванев. 

„Защо избра точно САЩ? Защо не ня-
къде другаде – Южна Америка, Европа, 
Азия?“, това най-често го питат след пър-
вия му преход по Тихоокеанския хребе-
тен път. „Знам ли? И аз се чудя защо. Нека 
обаче споделя що за хора са америка-
нците“, отвръща Петър във втората си 
книга, посветена на успешните преходи. 
Част от „Пътеката на хората“, издадена от 
„Вакон“, бе поместена в „Дневник“.

В нея той описва американците като 
хора като всички останали. „Имат свои-
те черни и бели ризи. С висок интелект, 
с ценности, с инстинкт за самосъхране-
ние и с грижа за всичко, което ги заоби-
каля. Алчни, със силно развито чувство 
за грандомания. Сред тях има и много 
посредствени хора, на които не им пука 
от нищо – егоистите и наивниците. Да!... 
Но и американците знаят как да стопа-
нисват и опазват природата и това се е 
превърнало в част от ежедневието им“, 
пише българинът.

12 700 км – българин измина 
най-дългия преход в САЩ

�Петър Ванев бил евакуиран по време на снежна буря в Колорадо
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CANADA ТЕЛЕГРАФ
Трюдо сваля данъците 
за средната класа

Правителството на Джъстин Трюдо 
обяви данъчни промени, които ще 
облекчат данъчното бреме за сред-

ната класа. Според проекта границата, под 
която гражданите няма да плащат данъци, 
ще се вдигне от 12 069 долара на 15 000 
долара до 2023 г. Това обяви финансовият 
министър Бил Морно. „Около 20 милиона 
канадци ще могат да се възползват от нама-
ляване на данъците, а около 1,1 милиона няма да плащат изобщо“, обясни финан-
систът Стефан Льоблан.

Канада открива 
консулство в София

Правителството на България приe 
рeшeниe, c кoeтo дaвa cъглacиe 
зa oткривaнe нa кoнcулcтвo нa 

Кaнaдa в страната, ръкoвoдeнo oт пoчeт-
нo кoнcулcкo длъжнocтнo лицe. Пo 
прeдлoжeниe нa прaвитeлcтвoтo в Oтaвa, 
Миниcтeрcкият cъвeт нaзнaчи Нинa 
Лaзaрoвa дa изпълнявa функциитe нa 
пoчeтнo кoнcулcкo длъжнocтнo лицe нa 
Кaнaдa в Рeпубликa Бългaрия. Мандатът 

на консула ще е за пeриoд oт пeт гoдини.

Канада обвини в тероризъм 
експулсиран от Турция
Канада обвини в тероризъм мъж, 

който наскоро бе експулсиран от 
Турция. Анкара задържа канаде-

ца близо до турско-сирийската граница, 
след като у него бяха намерени пропа-
гандни материали на Ислямска държа-
ва. 22-годишният мъж бе обвинен по два 
пункта за участие в дейностите на теро-
ристична група и защото е напуснал Ка-
нада с тази цел. По двете обвинения той 
може да получи до 10 години затвор. Мао и съпругата му оставили писмо на се-
мействата си, в което казвали, че искат да се присъединят към ИД.

30 години от най-масовото 
убийство в Канада

14 прожектора осеяха с 14 лъча не-
бето над Монреал в деня, в който 
се навършиха 30 години от най-

масовото убийство в историята на Канада.
На 6 декември 1989 г. мъж на 25 години, 

който твърдеше, че е антифеминист, нахлу 
в Политехническото висше училище в Мон-
реал и застреля 13 студентки и една секре-
тарка. Жертвите бяха на възраст между 20 
и 29 години. По повод трагичната годишни-

на в Монреал се състоя възпоменателна церемония. На нея присъства и канад-
ският премиер Джъстин Трюдо.

Празнични колети блокираха 
работата на пощите
Пощите в Канада призоваха граждани-

те към търпение в очакване на прат-
ките им за празниците в следващите 

седмици. От края на ноември канадските 
пощи са принудени да обработят огромни 
количества колети, обясни Силви Лапоент, 
говорител на федералната компания.

Заради натоварването и очакването на 
хората да получат пратките си, пощите са 
минали в режим на доставки и през почивните дни. Въпреки това обаче закъсне-
нията не са изключени.
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Празничният дух е завладял Амери-
ка. Навсякъде има украса от светлини и 
венци, забързани минувачи търсят най-
подходящите подаръци, по улиците се 
носи мирис на кафе с вкус на мента или 
на горещ шоколад, а пред магазините 
се чува звън на коледни звънчета. И Чи-
каго е обзет от този дух. Елхата в центъ-
ра, която тази година е висока цели 17 
метра (55 фута), бе запалена още на 22 
ноември и всяка вечер по нея светват 
55 хиляди светлини. Офисите на адми-
нистративните сгради също са украсе-
ни празнично. Една от най-специалните 
украси е винаги в офиса на Мария Па-
пас, ковчежник на окръг Кук в Чикаго. 
Всяка година там има мултинационална 
изложба на коледни дръвчета, в която 
участва и България.

Изложбата, озаглавена „Коледни елхи 
от цял свят“, се провежда за 16-ти път. 
В нея могат да се видят мини дърве-
та, които са украсени от членове на ет-
нически и религиозни общности, за да 
представят тяхното наследство. Този 
път участват повече от 90 представи-
тели. Освен това на показ са поставени 
специални дисплеи, посветени на Рож-
дество Христово в християнството, на 
африканския празник Кванзаа, на ев-
рейските традиции и други. „Културно-
то многообразие е

голямата сила 
на района на Чикаго

както се вижда от начина, по който раз-
личните групи празнуват празничния 
сезон“, посочва Папас в съобщение, раз-
пространено до медиите. „Ние сме по-
силни като общност, когато научаваме 
за други религии, култури и наследства, 
които са различни от нашите и ги уважа-
ваме“, допълва тя.

Освен България в уникалната излож-
ба участват страни като Русия, Румъния, 
Германия, Канада, САЩ, Австралия, Па-
кистан, Панама, Перу, Виетнам, Тайланд 

и други. Българското дърво присъства 
за 13-та поредна година. „Когато започ-
на тази традиция, българската общност 

беше вече разпозната в Чикаго. Това е 
винаги съвместно дело на български-
те обществени организации“, каза Кина 
Бъговска от Българо-Американски Цен-
тър за Културно Наследство, които са 
редовни участници. Тази година украся-
ването на българското коледно дърво в 
офиса на Мария Папас стана възможно 
и благодарение на училище „Джон Ата-
насов“, „Сдружение Български музей 
Чикаго“, „Център „Магура“ и театър „Ро-
зова долина“.

На 6-ти декември изложбата бе пред-
ставена на коледното тържество в офи-
са на госпожа Папас. Празникът включ-
ваше и пеене на коледни песни на 
различни езици, още един начин, по 
който госпожа Мария Папас показа ува-

жението си към различните културни 
групи в Чикаго и района. Звучаха пе-
сните „Тиха нощ“, „О, коледна елха“ (О 
Christmas Tree) и други. Самата Мария 
Папас пя и свири на пиано. Гостите мо-
жеха да опитат и различни ястия.

„Българското дърво е украсено по 
традиционен начин - с плодове. Учени-
ците от училище „Джон Атанасов“ на-
правиха орнаменти с български мо-
тиви. Не пропуснахме да донесем и 
българския флаг“, разказва Бъговска. 
„От няколко години ние изработваме 
сурвачки за коледната изложба при гос-
пожа Мария Папас. Правим ги по стара 
традиция, за да покажем, че те симво-
лизират плодородието. Сурвачките са 
задължително от дрян. Миналата годи-

на се получи много интересно, защото 
даже успяхме да сурвакаме лично гос-
пожа Папас. Тя дойде при нас и пожела 
да изпълним тази традиция и ние я сур-
вакахме“, разказа Елена Табакова, пре-
зидент на „Сдружение Български музей 
Чикаго“.

Генералният консул на България в Чи-
каго Иван Анчев присъства като спе-
циален гост заедно с консули на други 
от участващите страни. Той прие специ-
ални поздравления от ковчежника Ма-
рия Папас и поздрави българската гру-
па.

Кина Бъговска се запознава с Мария 
Папас, докато е в екипа на първия вест-
ник „България“, създаден през 2001 г. То-
гавашната асистентка на Папас по етни-
ческите въпроси Патриша Михалски се 
интересувала от всички общности и по-
сетила

българската църква 
в Чикаго

По същото време там била и Бъгов-
ска. Двете обсъдили бъдещо интервю с 
Мария Папас, което се осъществило. „На 
това интервю бях аз с Климент Величков, 
първия наш журналист в Чикаго от но-
вата имиграция, и София Знаймер, сега 
адвокат по имиграционните въпроси“, 
разказва детайли Бъговска. „Това беше 
първото интервю във вестника, излязло 
през 2002 г. Оттогава Мария Папас пома-
га много на българската общност и дър-
жи тя да е представена на различни съ-
бития“, допълва художничката.

С помощта на Мария Папас и усърд-
ната работа на Кина Бъговска в сграда-
та на хазната на Чикаго се провеждат 
много прояви с българско участие – из-
ложба на деца от българските учили-
ща, чествания за 24 май, представяне на 
картини на самата Бъговска и народни 
танци на ансамбъл „Хоро“, представяне 
на сдружение „Български музей Чика-
го“ на Елена Табакова, провеждане на 
Втората световна среща на български-
те медии от 2006 г. и други. „Никога не 
съм казала „не“ на какъвто и да е про-
ект“, казва Кина.

Изложбата с коледните дръвчета в 
офиса на ковчежника на окръг Кук Ма-
рия Папас ще бъде отворена до 2 яну-
ари.

BG елха в празнична изложба в офис 
на администрацията на Чикаго

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

�Нашето коледно дърво присъства в престижната изложба за 13-та година

Българското коледно дърво

Отляво надясно: Кина Бъговска, Иван Анчев, Елена Табакова, Златомир Молдовански

Коледните дръвчета на Еквадор, Гана, Мексико, Литва и Гватемала (отляво надясно)

Ковчежникът на окръг Кук Мария Папас (в средата) пее заедно с гостите
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6 души бяха застреляни 
в болница в Чехия
6 души загинаха след стрелба в Уни-

верситетската болница в град Ос-
трава, Североизточна Чехия.

По-късно полицията съобщи, че е от-
крила предполагаемия стрелец прос-
трелян в автомобил, който издирвала. 
Смята се, че той се е самоубил.

Стрелбата е станала в чакалнята око-
ло седем часа сутринта местно време. 
По информация на в. „Днес“ нападение-
то е извършено в клиниката по травматология в болницата. Според някои медии 
убиецът предприел стрелбата след като детето му починало.

Обща стачка блокира 
Франция цяла седмица

Франция е обхваната от обща стач-
ка срещу пенсионната реформа. 
Тя започна в четвъртък миналата 

седмица и продължава да набира ско-
рост.

Най-силно засегнатите от стачката на 
транспортните работници са жителите 
на парижкия район. Девет линии на ме-
трото в Париж остават напълно затворе-

ни, а само една четвърт от автобусите се движат по маршрутите си. Основната 
причина е, че редица депа остават блокирани от стачкуващи. Стачкуват и учите-
ли, медии, магазини и др.

Вулкан изригна в Нова 
Зеландия, издирват хора
Осем души са безследно изчезна-

ли след изригването на вулкан 
в Нова Зеландия. В природното 

бедствие загинаха петима души.
Министър-председателката Джасин-

да Ардърн каза, че няколко души са в 
болница в критично състояние. Сред 
пострадалите има туристи от Австра-
лия, САЩ, Великобритания, Китай и Ма-
лайзия. Говорител на полицията съобщи, че 31 души са приети в болница. Той по-
твърди, че са загинали петима души.

Сериен изнасилвач нападна 11 
жени за дни в Англия

Сериен изнасилвач и педофил по-
лучи 33 доживотни присъди в Ан-
глия, след като за броени дни на-

падна 11 жени и две деца.
Възрастта на жертвите на Джоузеф 

Маккан варира между 11 и 71 години. 
Три от жените той заплашил на улицата 
с нож. Някои от тях е изнасилвал в про-
дължение на часове.

Лондонски съд го призна за виновен по всичките 37 обвинения.
Съдията Андрю Идис поиска разследване защо Маккан се е оказал на свобода, 

за да извършва престъпните си деяния.

Изключиха Русия от 
международния спорт за 4 г.
Русия получи забрана да участва в големи 

международни състезания за четири го-
дини, като в това число влизат олимпий-

ските игри в Токио 2020 и световното по фут-
бол в Катар през 2022 г. Освен това страната е 
лишена от възможността да приема световни 
първенства. Решението за едно от най-тежките 
наказания в историята на спорта е на изпълни-
телния комитет на Световната антидопингова агенция (WADA). То е наложено за-
ради манипулиране на данните от московската лаборатория.
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„За пръв път България и ин-
ституцията президентство 
имат достойно лице пред 
света.“ Това са най-чести-
те коментари в публичното 

пространство след знакова визита на 
президента Румен Радев и съпругата му 
Десислава. За пръв път в най-новата ни 
история един български дизайнер заяви 
смело: „Аз обличам съпругата на българ-
ския президент“. Това подчерта Невена 
Николова, дизайнерката с марка Nevena 
London, която облича Десислава Радева.

„У нас е разпространено такова поли-
тизиране, каквото няма никъде по света 
– коментира Невена. – Това няма нищо 
общо нито с работата ми като стилист, 
нито с мисията ми – да представя пред 
света България, институцията българско 
президентство и една елегантна и стил-
на двойка. Макар да работя в Лондон, аз 
съм българка и радея за нашата страна.“

В тоалет на Невена беше Десисла-
ва Радева и на 4 декември, по време на 
приема, даван от Елизабет II в чест на 
държавните и правителствени ръково-
дители на страните-членки на НАТО и 
техните съпруги на „Даунинг стрийт“ 10. 
Радева избра един от любимите си тоа-
лети на Nevena, който тя облича за трети 
път по официален повод. Роклята е из-
работена от френска дантела в цвят пер-
сийски пясък върху

златисто-розова 
сатенирана коприна

Преди Лондон тя носеше тази рокля и 
на 16 декември 2018 г. на официалната 
визита при крал Абдула II бин ал-Хусейн 
и кралица Рания ал-Абдула в двореца в 

Аман в Хашемитско кралство Йордания. 
С нея беше и на официалния прием на 
президента Радев по случай 3 март. „Със 
своя избор на вече видян тоалет г-жа Ра-
дева показа както отговорност към еко-
логичния аспект на модата, така и раз-
личните възможности за носимост на 
една и съща елегантна дреха за дневен 
и вечерен повод“, коментира Невена.

Приемът в Лондон на 4 декември е 
второто събитие с кралски привкус след 
аудиенцията на президентското ни се-
мейство при кралица Елизабет II на 17 
октомври 2018 г. Силуетът на просло-
вутата рокля в кралско синьо, с която 
Радева се представи пред кралицата, е 
комбинация от по-прибрана долна част 
с хармонично контрастираща лежерна 
горна част, които заедно подчертават 
финеса на движенията на дамата, обяс-
ни Невена.

На 22 октомври на интронизацията 
на японския император Нарухито Раде-
ва беше в рокля на Невена от коприна 
в цвят глетчер в унисон със строгите из-
исквания на протокола. За приема след 
интронизацията пък бе в рокля с ръчно 
бродирана дантела и кристали Сваров-
ски, от копринена тафта в сложен цвят 
от кобалтово синьо и мед, покрита с ме-
три фин тюл в кралско синьо.

Точната дреха за 
точната личност 

е в основата на работата на Невена, коя-
то вече 19 години облича клиенти. Ди-
апазонът им е широк – от британския 
кралски двор и аристократичния и по-

литически елит, през холивудски ве-
личия и бизнес дами, абитуриентки и 
скромни и дискретни личности. Общото 
между всички тях е, че се доверяват на 
класата, финеса, елегантността и изис-
каността на тоалетите на Невена, а също 
и на нейната дискретност, интелект и бо-
гата обща култура. Държат да са бляска-
ви, но и изискани и стилни на техните 
затворени приеми и партита, като стоят 
далече от публичността.

Самата Невена също държи да работи 
тихо и скромно. „Моят маниер не е да се 
показвам на общо основание – каза тя. 
– Бляскавите самоцелни ревюта не са 
по вкуса ми, работя си задълбочено по 
проектите и затова хората се радват на 
тези стойности. Те рядко се срещат сред 
дизайнерите, които като цяло са доста 
кресливи днес. Моите клиенти са прос-
то стойностни хора – от младите моми-
чета до достолепните дами. Всички са 
личности, индивидуалности с опреде-
лени търсения и елегантна душевност.“

Класата на Невена е оценена на Ос-
трова и по света много преди да бъде 
поканена за дизайнер на Десислава Ра-
дева. Роклите й – нейната стихия – са не 
просто красиви дрехи. Те носят посла-

Невена от Лондон, която 
показа класа пред света
�Авторитетният „Дейли Телеграф“ я нарежда до Долче и Габана, Шанел, Армани, Диор, Прада

Аудиенцията на президентското ни семейство при кралица Елизабет II на 17 октомври 2018 г. Десислава Радева и кралица Рания в Хашемитско кралство Йордания, 16 декември 2018 г.

Невена през обектива на John Swannell, направил 
първата официална снимка на принцеса Даяна и 
синовете й.

„Вие не само правите прекрасна мода, но и самата изглеждате великолепно“, казва Албер II, принцът на 
Монако, като целува ръка на Невена.

БОРЯНА АНТИМОВА
boryana@bg-voice.com



ния и олицетворяват класа, изисканост, 
изящество и стил. Работи предимно ку-
тюр. Модата й е разнолика, доказала е, 
че прави дрехи за всякакви поводи, но я 
избират предимно за върховете в живо-
та си, за най-значимите си събития.

Невена е чест гост в именията на бога-
тите си клиенти по света българи и чуж-
денци. Канят я не само като техен ди-
зайнер, а и като личност със знания и 
богата обща култура. Редовно гостува в 
частни имения с историческа и култур-
на стойност. „Тези хора ценят артистич-
ността, дарбите и човешките стойности 
много повече от други, знаейки добре, 
че да си артист е отговорност и тежест 
също, освен блясък - сподели Невена. 
- На вътрешните им светски събирания 
винаги държат да присъствам. Ценят ис-
тинското изкуство, нещата отвъд мои-
те тоалети, и че, изглежда, мога да водя 
разговор на всякакви теми. В разгово-
рите те изтъкват моята етика и култура 
и че чрез своята мода успявам да им дам 
адекватен израз в обществото.“

Тя е установила, че с особите от бри-
танския кралски двор й е много леко да 
работи. „Те носят тоалетите ми безшум-
но и без фалшива показност – комен-
тира дамата. – Често чувам някоя почи-
тателка или клиентка да ми казва, че е 
видяла мой тоалет на някое вътрешно 
тяхно събиране. Някои си избират тоа-
лети от моя шоурум. (Невена има шоу-
рум на 200 м от най-известната със скъ-
пите си бутици „Слоун стрийт“ в Лондон 
– б.а.) Те просто не обичат да се показ-
ват, да карат видимо скъпи коли, да но-
сят видимо скъпи марки. Обичат лукса, 
който не „крещи“, но за сметка на това 
стои категорично.“

Протоколът, който е длъжна да спаз-
ва, когато облича съпруги на лордове и 
дами от английското висше и политиче-
ско общество, не я затваря в рамки като 

творец. „Когато ми се обаждат от канце-
лариите на лордове, трябва да знам кой 
какво и по какъв повод трябва да обле-
че – казва Невена. – Правила съм напри-
мер булчинската рокля, а и много дру-
ги тоалети на съпругата на секретаря на 
бившия премиер Джон Мейджър, лорд 
МакКол.“

Формулата й за успех сред толкова ви-
сокопоставени клиентки е професиона-
лизъм, последователност, дисциплина 
и много труд, със съответната култура 
и адекватно поведение. Не твори нено-
сими тоалети заради самоцелна показ-
ност. Всичките й дрехи са с

вечна материална стойност
заради високото си качество и нямат 
давност заради класическата си еле-
гантност. Много от тях могат да се носят 
извън поводите, за които са създавани.

Известна е сред водещите дизайнери 
в света с тоалетите си от най-трудната, 
но и най-красива и експресивна мате-
рия – дантелата. Още на втората й годи-
на работа в Лондон авторитетният „Дей-
ли Телеграф“ нарежда името на Nevena 
London сред такива магьосници на дан-
телата като Долче и Габана, Оскар де ла 
Рента, Алекзандър Маккуин, Шанел, Ар-
мани, Диор, Прада. Разкошните дантели, 
с които тя работи, поръчва директно от 
Франция, от фирми с над 100-годишни 
традиции.

Невена не работи по скици, а направо 
с плата върху манекена. Такъв е стилът 
на традиционната школа на гигантите на 
висшата мода, носители на истинската 
традиция и устои в занаята, като Диор, 
Живанши, Баленсиага, допълва тя. За 
нея правилната дреха е оръжие, силно 
изразно средство и много активна енер-
гия.

Не е прието да споменава имената на 
известните си клиенти, но казва, че на 
сватбата на Пипа Мидълтън нейна чер-
вена дантелена рокля носи близка до 
младото семейство дама, а Vogue я пуб-
ликува.

Нейна черна дантелена рокля

носи топ моделът 
Ел Макферсън

на емблематичния оперен бал във Ви-
ена. Изискания стил на българската ди-
зайнерка избра и британската звезда 
Елизабет Хърли, за която прави няколко 
тоалета за различни поводи. Актрисата 
е била силно впечатлена от роклите на 
Невена, които носела нейна близка при-
ятелка от аристократичния лондонски 
хайлайф. В нейни тоалети се появява и 
Никол Шерцингер. Невена отказва да 
направи рокля на Бионсе, тъй като й да-
ват само 3 дни срок. В неин тоалет Тама-
ра Екълстоун, наследницата на Форму-
ла 1, се снима на корицата на сп. Hello!.

Дизайнът не е единствената й стихия. 
Невена е музикална, свири на пиано от 
5-годишна. Докато е в Немската гим-
назия, учи година и половина в частно 
училище в Германия и има дипломи с 
най-високата възможна оценка за нем-
ски език от „Гьоте институт“. Влиза при 
много силна конкуренция скандина-
вистика в Софийския университет, коя-
то продължава в Норвегия, като печели 
стипендия след стипендия. Говори нем-
ски като майчин език, а също норвеж-
ки, шведски и английски.

Малката Невена расте в Пазарджик в 
дом, превърнат от нейната креативна 
майка в истинско царство на красотата, 
стила и изяществото. „Тя беше препода-
вател по немски и изключителен естет. 
Шиеше ми прекрасни и много цветни 
рокли в онези сиви времена“, спомня 
си Невена. Днес майката е много важна 
част от лондонския екип на дизайнер-
ката.
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Никол Шерцингер в тоалет на Невена.

Тоалет на Невена на гостенка на сватбата на Пипа 
Мидълтън, публикуван във Vogue.

Елизабет Хърли в тоалет на Невена на рождения ден 
на Дейвид Фърниш, дългогодишния партньор на 
Елтън Джон, ноември 2018 г.
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В 
Америка съм от 12 години и в 
момента съм на етап, в който 
бих искал да се науча как да ин-
вестирам успешно на стоковия 
пазар, това е, което изучавам 

и бих искал да продължа да се развивам в 
тази област. Обръщам се към вас като 
към специалист в тази сфера и бих искал 
да ви попитам дали е по-добре да инвес-
тирам в индивидуални акции на компа-
нии, които аз сам си избирам, или да за-
ложа на фондовете, за които често чета 
във вашите статии?

Благодаря ви, че се обръщате към мен с 
този интересен въпрос, който ви вълнува, 
и като цяло тема, която е твърде обширна 
да бъде напълно разгадана в една един-
ствена статия. Но все пак ще се опитам да 
ви насоча вниманието към някои основ-
ни точки, върху които да помислите.

Инвестирането в акции и инвестиране-
то във фондове са две тотално различни 
неща, в самата си същност те са насоче-
ни по принцип към два тотално различни 
вида хора.

Хората, които обикновено искат и оби-
чат да инвестират в индивидуални акции 
на компании, търсят по-активен подход 
към инвестирането, те обичат динамика-
та на пазара и искат да са част от всеки-
дневното действие, с покачванията и спа-
довете в цените на акциите. Някои от тези 
хора обичат да анализират бизнес моде-
лите на различните компании и бизнеси, 
както и да четат счетоводните и финансо-
ви отчети на компаниите, в които инвес-
тират.

Бих искал да вярвам, че почти всички 
хора, които инвестират в индивидуални 

акции, подхождат по този подреден и раз-
умен начин, но за съжаление това е ряд-
кост в реалния живот. Малко са наистина 
професионалните инвеститори, които на-
истина са добили уменията и опита да мо-
гат да инвестират далновидно. Повечето 
от инвеститорите в акции са хора, които

не навлизат 
в техническата част

а остават на повърхността и правят нера-
ционални решения спрямо инвестициите 
си, от които често се случва и да губят.

При инвестирането във фондовете под-
ходът е тотално различен. Хората там се 
съсредоточават повече върху определе-
на стратегия и целите на самия фонд или 
група от фондове, които избират. В този 
ред на мисли, рискът, който всеки един 
фонд поема при своите инвестиционни 
ходове, е също важен и трябва да бъде 
добре премерен от инвеститора и от не-
говия финансов съветник, какъвто съм аз 
за моите клиенти.

Причината да не обръщаме голямо вни-
мание на компаниите, които са във фонда, 
е защото това не е водещото и ние реал-

но нямаме контрол върху този аспект от 
стратегията. При фондовете акциите в 
тях се избират от инвестиционен мени-
джър, който работи с екип от хора, които 
са нагърбени с функцията да анализират 
различни компании, индустрии и бизнес 
модели, преди да добавят акции или да 
извадят акции от даден фонд.

Тези професионалисти обикновено 
имат възможност физически да посетят 
всяка една компания и да посетят лиде-
рите на компаниите, в които имат наме-
рения да инвестират парите от фондове-
те, както и да се запознаят с много повече 
детайли по акцията на всяка една компа-
ния, отколкото всеки един обикновен ин-
веститор като нас би могъл. Ние просто 
нямаме ресурсите да имаме достъп до 
информацията, до която тези мениджъри 
и техните екипи могат да се доберат, сле-
дователно сме до определена степен

лимитирани в 
инвестиционните 
си решения

когато става въпрос за инвестирането 
в индивидуални акции. След тези общи 

щрихи, които ви обрисувах накратко за 
разликата в подхода при инвестирането в 
индивидуални акции и фондове, вие мо-
жете да прецените кой от двата подхода 
работи по-добре за вас.

В този етап на моя живот аз лично за-
лагам повече на дългосрочното инвести-
ране във взаимните фондове, защото ня-
мам желанието и времето да разгадавам 
всяка една индивидуалната акция във 
всички възможни детайли, както подо-
бава да се направи при една по-актив-
на стратегия. За момента предпочитам 
да прекарам времето си с по-приятни за 
мен неща, отколкото да бъда зарит от от-
чети и финансови анализи на индивиду-
ални акции на компании, в които смятам 
да инвестирам. Просто в този период от 
моя живот насочвам личните си усилия 
към една по-дългосрочна стратегия, за 
която взаимните фондове са перфектни-
ят инструмент.

Но това винаги може да се промени, 
защото аз лично обичам да анализирам 
различни бизнес модели и в годините 
напред това може да ме подтикне да ин-
вестирам в определени компании, които 
да ми донесат сегашен доход чрез диви-
дентите си, наред с потенциален растеж 
на стойността на акциите в процеса на 
развитие и растеж на всяка компания.

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

Авторът е личен финансов консул-
тант с над 13-годишен опит в сфе-
рата на пенсионното осигуряване, 
инвестирането, образователните 
сметки за деца, застрахователни-
те полици за живот, автомобили и 
домове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

�Въпроси и отговори от изминалата седмица

Защо е важно да се научим 
правилно да инвестираме 
в стоковия пазар?
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С
татистиката за пазара на не-
движимите имоти в Чикаг-
ския район се оказва една 
доста интересна тема за чи-
тателите на вестника. Имен-

но поради тази причина продължавам 
да ви давам информация за това как се 
променят цените с времето към днеш-
на дата.

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

В днешните 4-ри графики ще ви пре-
доставя информация за друго предгра-
дие на Чикаго - Ломбард.

Ломбард се намира в окръг Дю пей-
дж (Du page), щата Илинойс. При по-
следното преброяване през 2000 г. 
населението там е било 42 322 души. 
През 2004 г. то се е увеличило на 42 975 
души, а през 2010 г. достига 43 395 чо-
века.

От 1930 г. Ломбард е домакин на еже-
годния фестивал и парад на Люляка 

през месец май. „Люляк време в Лом-
бардия “ продължава 16 дни и завърш-
ва в средата на май. Започва с корона-
цията на кралицата на Люляка. По това 
време се провеждат много „люляк“ те-
матични събития, включително офи-
циален бал, концерти, дегустация на 
вино и бира в парка, обяд на майки-
те, панаир на изкуствата и занаятите и 
обиколки на парка. Големият финал на 
фестивала е „Люляковият парад“, който 
се провежда из главните улици на гра-
да.

Много наши сънародници също на-
селяват този град.

Графиките, които предоставям тази 
седмица, се отнасят за един и същи ра-
йон (именно този, попадащ в пощенски 
код 60148). Разделени са в 4 основни 
категории:

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

комбинация от всички видове архи-
тектурни жилищни сгради, които де-
лят стена със съседа си - Townhomes, 
Condos, Coach homes (Villas), Duplex, 
etc.)

3. Townhomes (т.нар. градски къщи, 
които видимо изглеждат на къщи, но са 
долепени една до друга)

4. Condos (апартаменти)
Всичките 4-ри са:
- без ограничение на цената (any 

price),
- за двата типа - старо и ново строи-

телство (new and old construction),
- покриващи трите основни видове 

продажби (Traditional, Foreclosure and 
Short Sales),

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

Ще сравня Ломбард с целия MRED 
район (area), за да може да добиете по-
вече яснота как то може да бъде отли-
чавано и сравнявано с общите цени на 
продажби за всички предградия в ра-
йона, взети заедно. Това е много важно 
особено за тези от вас, който се замис-
лят да продадат жилището си в скоро 
време.

Ако някой от вас е любопитен да нау-

чи за съвсем друга информация, свърза-

на с конкретен географски район, моля, 

не се притеснявайте да ме потърсете 

на директния ми номер и ще ви предос-

тавя нужната за вас информация без 

никакви задължения от ваша страна!

Като агент на недвижими имоти аз 

не само помагам на своите клиенти 

със закупуване, продажба и отдаване 

под наем, но и се стремя непрестанно 

да ги уведомявам относно всеки възмо-

жен аспект, който би повлиял на тях-

ната дългосрочна инвестиция, която 

всъщност за повечето хора е най-ва-

жната и най-голямата, която те са 

направили или ще направят някога в 

живота си.

Ако имате въпроси, свързани с тази 

или други мои статии досега, или въ-

обще с всичко, свързано с пазара на не-

движимите имоти, ще се радвам да ме 

потърсите, а за мен ще е удоволствие 

да мога да помогна. Моят директен но-

мер е: 773-827-7827, или ми пишете на 

емайл: gergana.todorova@bairdwarner.

com. Също моят уебсайт, за пове-

че 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 януа-
ри 2016-а в Лом-
бард една къща 
се е продавала 
за $235 500, то 
същата такава 
се е продала 
през октом-
ври 2019-а за 
$285 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016 г. 
една къща се е 
продавала за 
$206 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
октомври 2019-
а за $246 000.

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Ломбард една 
такава къща се 
е продавала за 
$200 000, то съ-
щата такава се 
е продала през 
октомври 2019-
а за $235 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продава-
ла за $175 000, 
то същата така-
ва се е прода-
ла през октом-
ври 2019-а за 
$206 000.

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Ломбард апар-
таменти са се 
продавали за 
$105 000, то съ-
щите са се про-
давали през ок-
томври 2019-а 
за $132 000.

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

- Ако през яну-
ари 2016-а в 
Ломбард се е 
продавал та-
къв имот за 
$164 000, то съ-
щият се е про-
давал през ок-
томври 2019-а 
за $157 000.

- За целия MRED 
район, ако през 
януари 2016-а 
се е продало за 
$176 000 то съ-
щото такова се 
е продало през 
октомври 2019-
а за $203 500.

Ломбард: Какъв е пазарът 
на недвижимите имоти

Уитън 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 24 ноември 2019 г.

Уитън 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 24 ноември 2019 г.

Уитън 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 24 ноември 2019 г.

Уитън и районът, включващ Чикаго и повечето му предградия: долепено строителство
статистиката е предоставена директно от MRED, който е главният дистрибутор на 
информация за MLS. Информацията се счита за достоверна, но не е гарантирана. 

Информацията е от 24 ноември 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     
— Ломбард

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Ломбард

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Ломбард

— районът, включващ Чикаго и повечето му предградия     
— Ломбард

�В това предградие на Чикаго живеят над 40 000 души
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С
амо за последните 20 години 
в САЩ и Европа са извърше-
ни кражби на произведения 
на изкуството за милиарди 
долари. Ето и едни от най-го-

лемите удари, които са донесли не само 
финансови последици, а и необратими 
такива за ценителите на изкуството.

Една от най-сериозните кражби е 
именно в САЩ. През 1990 г. от музея 
„Изабела Стюърт Гарднър“ в Бостън са 
откраднати 13 творби на обща стойност 
500 милиона долара. 23 години по-къс-

но кражбата е разкрита.
На пресконференция в Бостън спе-

циалният агент на ФБР Ричард Делорие 

разказа, че крадците са част от престъп-
на групировка, която действа в Нова Ан-
глия и средноатлантическите щати на 

САЩ. В интерес на следствието, имената 
им не се съобщават.

По данни на ФБР скоро след кражбата, 
извършена точно преди 23 години, кар-
тините и другите произведения на изку-
ството са били

изнесени от щатите 
Пенсилвания и Кънектикът

а преди около 16 години са предложени 
за продажба.

Според ФБР не е изключено платна и 
предмети сега да се намират у хора, кои-
то нямат отношение към престъпление-
то и дори не подозират, че картините са 
откраднати.

Обирът в музея „Изабела Стюърт Гард-
нър“ е извършен на 18 март 1990 г. в 
01,24 ч. Двама крадци, облечени като 
полицаи, карат охраната да им отвори 
и влизат в музея. Мнимите ченгета каз-
ват, че са получили сигнал и трябва да го 
проверят. В разрез с правилата, пазачи-
те ги пускат.

Маскираните завързват охранители-
те и прекарват в музея 81 минути. Оби-

Кражби за милиарди – най-големите 
удари по изкуството в света
�Преди 23 г. от музей в Бостън бяха откраднати творби за 500 млн. долара

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Снимкa: bostonglobe
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Швеция, август 2018 г.
В дързък обир посред бял ден кра-

дци проникнаха в катедрала в Швеция 
и задигнаха кралски регалии от 17-и 
век, оценени на 65 милиона шведски 
крони (7 милиона долара). Двете ко-
рони и кълбо по-късно бяха открити 
в кофа за боклук северно от Стокхолм. 
Двама мъже бяха обвинени и осъдени 
на затвор за кражбата.

Италия, януари 2018 г.
Крадци задигнаха ценни индийски 

бижута, сред които брошка с 10-ка-
ратов диамант и обеци с 30-каратови 
диаманти, от прочутата колекция на 
катарския шейх Ал Тани, изложена в 
Двореца на дожите във Венеция. По-
късно хърватската полиция задържа 
четирима заподозрени, за единия от 
които се предполагаше, че е свързан с 
няколко големи обира в Европа и т.нар. 
мултинационална банда „Розовата пан-
тера“.

Берлин, март 2017 г.
Крадци проникнаха в музея „Боде“ на 

Острова на музеите в Берлин и задиг-
наха 100-килограмова златна монета 
на стойност 3,75 милиона евро, извест-
на като „Голям кленов лист”. Процесът 
срещу обвиняемите започна през яну-
ари 2019 г. От полицията допускат, че 

монетата е била претопена.

Франция, октомври 2016 г.
По време на Седмицата на модата в 

Париж крадци проникнаха в апарта-
мента на Ким Кардашиян, завързаха 
риалити звездата и задигнаха бижута 
на стойност над 10 милиона долара. 
По случая бяха повдигнати обвинения 
срещу 10 души. Предполагаемият им 
главатар написа извинително писмо на 
Кардашиян от затвора. Риалити звезда-
та впоследствие заяви, че след прежи-
вяното вече не се интересува толкова 
от материални неща.

Италия, ноември 2015 г.
Въоръжени крадци задигнаха 17 

картини, сред които произведения от 
ренесансовия и бароковия периоди, 
оценени на приблизително 15 мили-
она евро. Творбите, сред които платна 

на Тинторето и Петер Паул Рубенс, впо-
следствие се появиха отново. Крадци-
те бяха осъдени на 10 години затвор.

Франция, 2013 и 2015 г.
Кинофестивалът в Кан е известен 

не само със звездния си блясък, но е 
и своеобразен магнит за крадците. В 
рамките на проявата през 2015 г. от бу-
тик на „Картие“ на булевард „Кроазет“ 
посред бял ден бяха задигнати бижута 
и часовници на стойност милиони до-
лари. Две години по-рано от сейф в хо-
телска стая бяха откраднати бижута на 
„Шопар”. Два месеца по-късно самотен 
въоръжен мъж извърши един от най-
големите обири в историята, задигай-
ки бижута на стойност 136 милиона до-
лара от хотел „Карлтън“ в Кан.

Швейцария, февруари 2008 г.
Въоръжени мъже откраднаха чети-

ри маслени платна на стойност 180 
милиона швейцарски франка (около 
180,6 милиона долара) от колекцията 
на „Бюрле“, сред които творби на Клод 
Моне и Винсент ван Гог. Всички карти-
ни бяха намерени четири години по-
късно. Крадците получиха до седем го-
дини затвор.

Норвегия, август 2004 г.
Въоръжени крадци проникнаха в 

Музея на Мунк и задигнаха версия на 
прочутата творба „Викът“ на худож-
ника, както и друга картина, „Мадона”. 
Двете картини, оценени на 141 мили-
она долара, бяха намерени две години 
по-късно. Обирджиите бяха осъдени 
на няколко години затвор.

Шотландия, 2003 г.
Картина от Леонардо да Винчи, оце-

нена на 65 милиона долара, беше от-
крадната от замъка Дръмланриг в 
Шотландия. Творбата беше намерена 
четири години по-късно.

Берлин, април 2002 г.
Девет картини от прочути експре-

сионисти, оценени на около 3,6 мили-
она евро, изчезнаха от музея „Брюке”. 
Творбите, сред които произведения на 
Емил Нолде и Макс Пехщайн, бяха от-
крити няколко седмици по-късно. Кра-
дците получиха до 5,5 години затвор.

калят залите и внимателно подбират 
произведения, към които не е включена 
алармена инсталация.

Изнасят от музея 13 произведения: 
три платна на Рембранд, по едно на 
Мане и Вермеер, пет творби на Дега, 
една бронзова китайска чаша, бронзо-
вия орел от върха на знамето на Напо-
леон. Най-скъпа от откраднатите карти-
ни е „Концерт“ на Вермеер (1658-1660). 

Според специалистите само нейната 
стойност надхвърля 250 милиона дола-
ра.

По-младият крадец казал на пазачите, 
преди да си тръгне: „Кажете им, че ще се 
свържем с тях”. Но никой не го е напра-
вил.

Въпреки наградата от 5 млн. долара, 
обявена от музея, картините изчезват 
без следа. Обирът предизвиква купища 

хипотези за това кой би могъл да го е из-
вършил. ФБР и частните детективи, нае-
ти от музея, тръгват по следи, водещи до

наркокартелите в Южна 
Америка

Ирландската републиканска армия, 
подземния свят в Япония и мафиотите в 
Бостън.

Другата рекордна кражба на произве-

дения на изкуството, оценена за над ми-
лиард долара, става в Германия преди 
по-малко от месец. Тогава от музея „Грю-
нес Гевьолбе“ в Дрезден, където се съх-
ранява една от най-големите колекции 
от културни и исторически съкровища в 
света, са изнесени безценни експонати. 
Крадците изпускат ценности за над 500 
000 долара, но пък си тръгват с доста по-
ценни неща.

Снимкa: Swissinfo.ch Снимкa: NBC News Снимкa: AP News

Ударите на Стария континент
Швеция, август 2018 г. Италия, Венеция, януари 2018 г. Берлин, март 2017 г.

Верона, Италия, ноември 2015 г. Кан, Франция, 2013 и 2015 г.
Снимкa: NPR.org Снимкa: dailymail.co.uk
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СЕРГЕЙ 
ТРАЙКОВ

Цаците глобява, 
на акулите прощава

 блог

Бюджет 2020 предвижда от първи януари следващата година за-
платите на 132-хилядната армия от чиновници да се повишат точ-
но с толкова, колкото бяха повишени през 2019-а – с 10 процента. 
Най-много пари ще лапнат служителите от мегаминистерството на 
земеделието и храните, където на щатна хранилка се водят заше-
метяващите 17 000 души. Колцина от тях обаче наистина заслужа-
ват заплатите, които получават?

Този въпрос може да се зададе с много голямо основание и за 
тружениците в Националната агенция по приходите. Те също не са 
никак малко – 7886 щатни бройки. Не са никак малко и парите, кои-
то отиват при тях от националния бюджет.

За 2019 година НАП е получила 231 милиона и 56 хиляди лева от 
държавната хазна. От тях 196 милиона и 681 хиляди са отишли за 
заплати на служителите. На човек се падат по над 2078 лева месеч-
но, но това не е точно така, защото някои получават повече. Изпъл-
нителната директорка Галя Димитрова например слага в джоба си 
по 10 300 лева всеки месец.

Да видим сега каква работа се върши срещу изконсумираните 
231 милиона. Върховите постижения на данъчната агенция обаче 
не са едно или две. Ето само един пример. През ноември Комисия-
та за защита на личните данни глоби НАП с 55 000 лева. Причината: 
злоупотреба с личните данни на Г. Иванова, на която данъчен съоб-
щил, че дължи смазващата сума от 169 315 лева неплатени данъци 
в Германия. Затова блокирали банковите сметки и колата й. Една 
година и три месеца били нужни на данъчните, за да успеят да на-
правят нужната проверка и чак след като скъсали нервите на не-
винната жена, установили, че не си е платила данъците в Германия 
съвсем друга българка.

Тази „грешка“, превърнала живота на един човек в кошмар за по-
вече от година, обаче е частен случай. Да минем сега към общите.

През лятото конфузно беше пробит сайтът на НАП, което позво-
ли безпрецедентно да изтекат личните, данъчните, осигурителните 
и банковите тайни на над 4 милиона българи. Тази дреболия раз-
търси цялата държава, но не и г-жа Димитрова, която не благоволи 
да прекъсне дори за ден лятната си отпуска. А за подаване на остав-
ка дори и не помисли. Да не говорим, че за това толкова очевадно 
безхаберие към катастрофалната ситуация, в която бе изпаднало 
ръководеното от нея ведомство, тя не получи даже мъмрене.

(Дали пък тази госпожа никой не смее да я пипне с пръст, защото 
е омъжена за синдикалиста Пламен Димитров? И няма ли конфликт 
на интереси в заемания от нея пост съпругата на лидера на КНСБ?)

А ето го сега и големия коледен подарък: НАП опрости на кра-
дците 85 процента от несъбраните в периода 2000-2018 години 
данъци. Данъци от укрити или недекларирани приходи, отписа-
ни като несъбираеми поради изтекла давност за неплатен ДДС от 
фирми фантоми, регистрирани на клошари, покойници и социал-
но слаби.

Става дума за 20 милиарда и 600 милиона лева задължения, кои-
то не са събрани заради престъпно бездействие на Националната 
агенция по приходите. Милиарди, отклонени от хазната и отишли 
в джобовете на различни криминално забогатели типове както от 
подземния свят, така и от политическия и икономическия ни елит. 
Типове, които не спират да ограбват населението по всякакви на-
чини. Дори и законни.

Както сега (с помощта на данъчната агенция), когато напълно за-
конно ще им бъде опростена кражбата на 20 милиарда. Затова из-
общо не е чудно, че по информация на Българската народна банка 
до края на септември тази година в милата ни татковина са се поя-
вили нови 107 милионери. Така броят на хората, които имат на де-
позит повече от 1 милион лева в банките в България, вече е 969. Те 
държат в своите влогове общо 2 милиарда и 341 хиляди лева.

Колко от тези пари са част от опростените поради давност и от-
клонени от хазната колосални 20 милиарда, никой дори и не се и 
опитва да докаже. По темата цари пълно безхаберие, сякаш тя не 
съществува. Въпреки че Българската народна банка, Народното съ-
брание, Министерският съвет и целият политически елит трябва да 
са безкрайно разтревожени, защото тази огромна сума е почти по-
ловината от годишния бюджет на държавата.

От този безкрайно щедър бюджет, който през следващата година 
ще увеличи с още 10 процента баницата от 231 милиона на Нацио-
налната агенция по приходите, като благодарност за нейното (без)
действие относно безвъзвратно потъналите в незнайни джобове, 
откраднати от всеки данъкоплатец милиарди.

А в една нормална държава тази данъчна агенция, която вмес-
то да събира, опрощава милиарди, след като е доказала своята не-
ефективност, щеше да бъде разформирована и попълнена със съв-
сем нов състав.
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 казана дума

„Правилата по пътищата са еднакви за 
всички - независимо дали е милионер, 
или си изкарва прехраната по честен 
начин.“

Ивайло Иванов, 
главен секретар на МВР

„Ако бях неправителствена организация за правата на 
животните, бурни протести щях да организирам вчера 
– избиха шараните. По „Дискавъри“ хванат рибата, 
погалват я и я пуснат пак. А като бият шараните с 
чука по главата, това ни се струва естествено. 
Беше ми мъчно за рибите, като ги гледах по 
телевизията как едвам дишат.“

Премиерът Бойко Борисов ден след Никулден

„В правото напредват онези, които 
вървят на колене, а не на кокили...“

Бившият служебен премиер и шеф 
на Народното събрание проф. Огнян 

Герджиков

„По-силен от телевизора по 
избори е само хладилникът.“

Депутатът от БСП Георги 
Гьоков към управляващите в 

парламента при гласуването 
на бюджета за догодина

„Роналдо винаги когато печели 
отличието, присъства на 
церемонията и е усмихнат. Щом 
обаче не е първи, го няма. Това 
показва какъв човек е.“

Христо Стоичков атакува 
Кристиано Роналдо заради 
отказа му да присъства на 

церемонията „Златната топка“, 
която получи Лео Меси
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�По време на Априлското въстание великата 
англичанка е помогнала на много осиротели българи

Българин нарисува 
благодетелката 
Лейди Странгфорд

Х
удожникът Йордан Шентов е 
роден в село Бенковски, об-
щина Мирково. Учил е в Ху-
дожествената академия при 
проф. Борис Иванов и проф. 

Боян Петров, завършил е иконограф-
ската школа към Светия синод. Авторът 
е недостатъчно познат на българска-
та публика, тъй като приблизително 35 
години работи на свободна практика и 
представя своето творчество най-вече в 
Германия, Австрия, Швейцария, Холан-
дия, Канада и други страни.

„Моят прадядо Петър Шентов е бил 
водач на Бенковски. Той е кръстил се-
лото ни на неговото име – на Бенковски. 
Може би нещо от там е прехвръкнало в 
мен да направя всичко възможно да на-
помня за тези хора, които са дали кръв-
та си в името на България“, сподели Йор-
дан Шентов.

При него ни отведе желанието ни да 
научим нещо повече за една... жена. Една 
благородничка, която би ни се искало да 
е българка. Очите му заблестяват, когато 
започва разказа си за благодетелката на 
българите... Лейди Странгфорд,

любимата му сред 
десетките нарисувани

от него портрети. „Нейната снимка ми 

я предоставиха от английското посол-
ство. Тогава направих първо портрета в 
Петрич, тъй като тя е била именно там, 
докато се е строяла една от болниците“, 
обяснява художникът.

Коя е тази прекрасна дама - защото 
освен красива жена тя наистина е лей-
ди, посланичка на висшето английско 
общество? Лейди Емили Ан Смит, викон-
теса Странгфорд, е английска общест-
веничка, пътешественичка, филантроп 
и радетелка за България по времето на 
Априлското въстание и след Освобож-
дението, родом е от Лондон и е меди-
цинска сестра. След като научава как-
во става в България, успява да оформи 
една група от 8 лекари и медицински се-
стри, събира чрез фондации, митинги и 
събрания около 29 хиляди лири, с които 
пристига в България.

Строи 6 болници и една трапезария. 
Трапезарията е в Копривщица, където 
е сега аптеката, старото кафене после е 

построено... С тези лекари присти-
га и посещава всички места, къде-
то е избухнало въстанието - Батак, 
Перущица... най-пострадалите ра-
йони - Панагюрище, Петрич.

В Радилово 
е построила 
една болница,
която съществува и сега даже е 
превърната в малък музей. В Пе-
трич е запазена сградата на бол-
ницата, но е частна собственост.

„Пристигайки в България, купу-
ва около десет хиляди сукмана, 
потури, одеяла, казани за варене 
на розово масло, пособия за во-
деници, за много неща е помогна-
ла на пострадалите райони... Кога-
то вече напуска страната ни, поне 
така са ми предали, знам от дядо 
ми, от Петрич, че в кошове, с коне, 
тя е пренесла 4-5 деца, пълни си-
рачета“, разказва ни Шентов.

„Тя напуска България не по своя воля, 
а защото са я принудили да напусне. 
Това става по време на Освобождение-
то. Тогава са били две благотворителни 
организации - Червен кръст и Червен 
полумесец - имало е някакво обвине-
ние или съмнение от страна на руски-
те генерали, че едва ли не, след като тя 
ходи и при турците, и при русите, едва 
ли не прави някакъв шпионаж. И за това 
са й дали пътя... Но когато напуска, тя е с 
много дълбоки благодарности към бъл-
гарския народ и взима няколко деца, 
които първо заминават с нея в Англия. 
Там ги отглежда, възпитава ги, и докол-
кото знам, в Петрич са идвали две жени, 
които са искали да видят къде са роде-
ни. И са останали изумени от това, кое-

то са видели и разбрали за родината си 
и за тегобите й. Това е поне преданието, 
което знаем от Петрич“, с тъга ни споде-
ли художникът.

Коя е лейди Странгфорд?
„Нарисувал съм я не както други-

те портрети, а като икона. Защото тя би 
трябвало да се изучава още в първона-
чалните училища. Това са благодетели 
на българския народ, те трябва да бъдат 
достояние на младото поколение, да се 
знае кои и с какво са помогнали в най-
трудните моменти на България. Тя жерт-
ва цялата си кариера да дойде в този 
ужасен район, в това размирно време, и 
да помага на всички хора, които са по-
страдали. Затова просто не съм я толко-
ва идеализирал, тя е много красива, на 
снимката се вижда, затова я изписах на 
фона на копривщенски чардак, на фона 
на къщата на Млъчков, батю Млъчков, в 
къщата на когото е живяла след въста-
нието в Копривщица.

Ето я, това е лейди Странгфорд... Тя е 
един невероятен образ и благодетел. И 
вечен пътник... Тя е била човек, който се 
е занимавал изключително с благотво-
рителност. На 24 март 1887 г., на път за 
Суец, където отива да строи поредната 
болница там някъде, умира от инфаркт 
на кораба. И така завършва нейната ис-
тория...“.

Тялото на Емили Странгфорд е балса-
мирано в Неапол и след това изпратено 
в Англия, където е погребана на 18 ап-
рил до гроба на нейния съпруг.

Улица в Пловдив носи името на Лейди 
Странгфорд – жената, повярвала в бъ-
дещето на българите, с тъга в гласа за-
вършва разказа си художникът, оставил 
за бъдещето лика на прекрасната лейди 
за поколения българи, които искат да 
научат историята на родината си. Но и с 
обещание за други разкази...

ЛЮБА 
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Художникът Йордан Шентов преподава рисуване на деца

Лейди Странгфорд

Копривщица, платно на Йордан Шентов Художествената галерия
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В
ие сте телевизионна водеща, 
чието предаване се излъч-
ва 30 минути след полунощ в 
неделя, и въпреки това полз-
вате яхта и частен самолет и 

притежавате два апартамента и имение. 
Каква е вашата тайна? Просто е - имате 
любовник, който е начело на държавна-
та Външнотърговска банка (ВТБ). Това 
пише опозиционният лидер Алексей 
Навални в анонса за публикуваното в 
понеделник разследване на ръководе-
ния от него руски Фонд за борба с ко-
рупцията, разказва „Свободна Европа“.

Самото разследване има не по-малко 
интригуващо заглавие: „Яхта. Самолет. 
Приятелка. Забранена любов за ваша 
сметка”. То проследява отношенията на 
президента на руската ВТБ Андрей Кос-
тин и водещата от държавния телевизи-
онен канал „Россия 1“ Наиля Аскер-заде, 
като представя доказателства, че жур-
налистката разполага с

частен самолет и 
62-метрова яхта

които не може да си позволи сама. Бла-
годарение на специалните си отноше-

ния с банкера обаче, тя се радва на тези 
придобивки. Със самолета тя пътува не 
само за почивка и пазаруване, но и за 
да прави интервютата си с представи-
тели на руския държавен и бизнес елит, 
показва Фондът, който е проследил 
движението на машината, съвпадащо с 
времето, когато Аскер-заде е записвала 
интервютата за неделната си програма 
„Действащи лица“.

Според Фонда Аскер-заде не разпо-
лага със средства, за да поддържа по-
добно състояние, към което се при-
бавят и два апартамента в Москва на 
стойност около 5 млн. долара, както и 
вила от почти 1000 кв.м в елитно сели-
ще в близост до руската столица, чиято 
цена е почти 4 млн. долара.

„Наиля Аскер-Заде не може да си купи 
нищо подобно сама. Тя работи като во-
деща в държавния тв канал „Россия 1“, 
казва Навални. Опозиционерът смя-
та, че и заплатата на Костин не би била 
достатъчна дори само за издръжката 
на подобно луксозно имущество. Зато-
ва опозиционният политик предпола-
га, че тя е за сметка на банката, която се 
финансира с държавни средства.

А освен президент на ВТБ Андрей 
Костин е и член на ръководството на 
партия „Единна Русия“.

Навални твърди, че банката е губе-
ща и през последните години в нея се 
наливат милиарди рубли от други дър-
жавни предприятия и фирми, което оз-
начава, че руските данъкоплатци пла-
щат за луксозния живот на звездата.

Като използва снимките, които тв 
журналистката публикува в Instagram, 
както и мобилни апликации, чрез кои-
то може да се проследи движението на 
самолети и морски съдове, Навални от-
крива яхтата в пристанището на Барсе-
лона и сравнява детайлите й със сним-
ките на водещата в социалната мрежа.

Резултатите от разследването са 
представени в 30-минутно видео. То за-
почва от Central Park в Ню Йорк, където 

Аскер-заде и държавният банкер са

увековечили любовта си 
с надпис

върху облегалката на пейка. Той е по-
ставен през 2015 г. и в него Аскер-заде 
се обяснява в любов на Костин, като е 
изписала пълното му име. „Андрей Кос-
тин, не забравяй, че сме от една кръв-
на група. Обичам те, Ниля“, пише на та-
белката.

„Това е популярен подарък за със-
тоятелни хора“, разказва Навални в 
30-минутно видео, което представя ре-
зултатите от разследването. Според уп-
равата на парка, намиращ се на остров 
Манхатън, поставянето на такава табел-
ка струва между 10 000 и 24 000 долара.

Според разследването частният са-
молет, използван от Наиля Аскер-заде, 
е бил регистриран в продължение на 
9 месеца в офшорна компания, свър-
зана с ВТБ, а след това собствеността и 
регистрацията му са променени и той 
вече се води на друга офшорка в Белиз, 
която няма връзка с държавния тре-
зор. Цената на самолета е 60 милиона 
долара, а един час полет с него – 8500 
долара. Яхтата също е регистрирана в 
офшорна фирма, като цената й според 
антикорупционния фонд е 62 милиона 
долара.

Антикорупционният фонд проследя-
ва и връзката между вилата на телеви-
зионната водеща, регистрирана в оф-
шорна компания в Кипър. Нейното име 
и адрес съвпадат с тези на фирмата, на 
която се води частното жилище на Кос-
тин в Москва.

Според руския опозиционер връз-
ката между банкера и журналистката 
е една от най-ревностно пазените тай-
ни в Русия, като руският телекомуника-
ционен регулатор „Роскомнадзор“ през 
април е

блокирал достъпа до около 
1000 публикации

в които се говори за романа между два-
мата. Прочистени са публикуваните 
разследвания за недвижимата собстве-
ност на Аскер-заде в руската търсачка 
„Яндекс.Дзен“, където също се прави 
връзка за отношенията помежду им.

След публикуването на разследване-
то в понеделник държавните информа-
ционни агенции РИА „Новости“ и ТАСС 
са изтрили публикациите за него. Пре-
махнати са и думите на говорителя на 
президента Владимир Путин Дмитрий 
Песков, че Кремъл не може да коменти-
ра разкритията, тъй като не знае нищо 
за тях.

Външнотърговската банка е втората 
по големина руска банкова институция, 
в която държавата държи дял от 60,9%, 
а останалите са собственост на мино-
ритарни акционери. Тя е и сред 100-те 
най-големи компании в света. Преди 
месец инвестиционното поделение на 
банката съобщи, че излиза от състава 
на акционерите на телекомоператора 
„Виваком“, като е продало целия си дял. 
Костин е начело на банката от 2002 г.

Банкерът и водещата, която 
ходи на работа със самолет

�Фондът на руския опозиционер Навални направи скандално разследване

Освен президент на ВТБ Андрей Костин е и член на 
ръководството на партия Единна Русия Наиля Аскер-заде 

Снимкa: ТАСС
Снимкa: rbc.ru
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27 
юли 2018 година. Де-
нят е петък. Рано су-
тринта Вейсел Акчай, 
директор на учили-
ще в монголската 

столица Улан Батор, е натикан в микро-
бус и откаран на международното ле-
тище „Чингис хан”. Там е качен в малък 
самолет с номер TT4010, който е тряб-
вало да го отведе в родната му Турция. 
Тъй като в този ден Акчай не се появя-
ва на работното си място, колегите му се 
обаждат в полицията. Властите в Монго-
лия реагират незабавно и забраняват на 
превозното средство да излети с Акчай 
на борда. След 8 часа той е освободен, а 
самолетът напуска Улан Батор.

Самолети на МИТ?
Вейсел Акчай далеч не е първият учи-

тел от турски произход, станал жертва 
на опит за отвличане със самолет, пише 
вестник „Ди Велт“, цитиран от DW. Мал-
ко по-рано - на 29 
март 2018 година 
- в столицата на 
Косово полиция-
та задържа шест 
души, за които се 
подозира, че са 
близки до живе-
ещия в САЩ тур-
ски проповедник 
Фетхуллах Гюлен, 
припомня изданието. Петима от тях са 
преподаватели в местни училища. Спо-
ред данни от радарите, публикувани в 
уебстраници, информиращи за въздуш-
ния трафик, става ясно, че в този ден от 
Прищина към Анкара излита самолет с 
регистрационен номер TC-KLE.

И при двете машини става дума за ка-
надски малък бизнес самолет CL-600. 
В края на 2018-а журналисти от мре-
жата за разследваща журналистика 
„Correctiv“ установяват, че както само-
летът с регистрация TT4010, така и този 
с регистрационен номер TC-KLE, много-
кратно са били забелязани на места, къ-
дето по същото време е имало опити 

турски граждани да бъдат 
отвлечени и върнати 
в Турция.

Малко по-внимателен поглед към са-
молетите с регистрации TC-KLE и TT4010 
отвежда разследващите журналисти до 
Националната разузнавателна служба 
на Турция МИТ. Фирмата, която ги е ре-
гистрирала, е със седалище в затворен 
комплекс, използван от МИТ.

Любопитен факт е и това, че престоят 
на въпросните самолети в европейски-
те столици в последните години често 
съвпада с посещенията на турския пре-
зидент Ердоган - например през март 
2018 година в Лондон и през септември 
същата година в Берлин. Директорът на 
МИТ Хакан Фидан също се споменава 
във връзка със самолета с регистрация 
TC-KLE. На 17 февруари Фидан участва 
в Международната конференция по си-
гурността в Мюнхен. Според радарите 
самолетът с обозначение TC-KLE също е 
бил в Бавария по това време. След това 
обаче дирите му се губят. Защото по же-

лание на собственика на машината тя 
вече не може да бъде проследявана в 
онлайн порталите, които следят въздуш-
ното движение.

80 отвличания от чужбина
По данни на вестник „Ди Велт“ само-

летът е пререгистриран и от април тази 
година лети под регистрация TC-BYR. 
Въпреки че опцията за проследяване 
на тази машина е блокирана, самолетни 
експерти успяват да локализират само-
лета - първо в Копенхаген на 28 април 
2019-а, откъдето има и снимка, а някол-
ко дни преди това - в Москва. След като 
в края на април беше обявено, че Тур-
ция ще закупи ракети S-400 от Русия, 
турската информационна агенция „Ана-
долу“ съобщи, че Хакан Фидан е летял 
до Русия, за да участва в преговорите.

И германската обществено-правна те-
левизия CDF се спира на темата. В раз-
следване, изготвено от журналисти на 
CDF в сътрудничество с „Correctiv“ и дру-
ги международни партньори, се посоч-
ва, че турската тайна служба 

МИТ издирва критици 
на Ердоган по цял свят. 

Те биват връщани в Турция, където по-
падат зад решетките. Турски граждани 
са били отвличани от страни като Пакис-
тан, Малайзия, Молдова, Габун. Всички 
те са били обвинени, че са привържени-
ци на Фетхуллах Гюлен.

След проваления опит за преврат 
през 2016 година властите в Турция за-
почнаха масивна акция за задържане 
на последователи на Фетхуллах Гюлен, 
бивш приближен на президента Ердо-
ган. Както в рамките на Турция, така и 
извън нея.

�Какво се знае за самолетите с регистрация TT4010 и TC-KLE?

Кого отвличат 
самолетите на Ердоган

Снимкa: БТА

Снимкa: Pixabay
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Смъртта на Стоянка Мутафова покруси 
българите. Паметта й бе почетена с мину-
та мълчание в парламента, в редица об-
щински съвети, както с изказани съболез-
нования от политици и общественици.

„Стоянка е жива. Стоянка е театърът. Сто-
янка е жизнелюбието и ние ще я оби-
чаме, докато ни има“, сподели емоцио-
нално Татяна Лолова.

„Неслучайно хората я обичат до ден дне-
шен и ще я обичат още години наред. 
Има защо. Тази енергия не всеки при-
тежава“, каза и Васил Найденов.

Председателят на парламента Цвета 
Караянчева отбеляза, че актрисата ще 
бъде запомнена със завладяващото и 
очарователното й присъствие, обаяние-
то и неповторимия й уникален талант.

„Многобройните й превъплъщения я 

превърнаха в икона на българската 
сцена и любима актриса на поколения 
българи“, каза Караянчева.

„Тъжно е, че един след друг двама много 
знакови и големи за нацията си отидо-
ха“, коментира председателят на ко-
мисията по културата и медиите Веж-

ди Рашидов. По думите му си отиват 
хората, които създават морал, хората, 
които проповядват морал. „Аз съм по-
раснал с достойнството на тези хора, 
просто една епоха си отиде. Въздухът 
обедня буквално все повече и все по-
малко озон остава в него“, посочи той. 
Изкуството е вечно, добави Рашидов.

„С нея всяка зала и всяка публика става-
ше голяма, значима, одухотворена. Тя 
остава златна епоха в българския те-
атър и кино“, написа президентът Ру-
мен Радев в профила си във Фейсбук. 
„Изключителна личност и творец. 
Призвана да дарява своя безграни-
чен талант, обичана безрезервно от 
публиката“, допълва държавният гла-
ва. По думите му Мутафова е успява-
ла да покаже по удивителен начин, че 
истинският извор на непресъхващата 
и ярка човешка енергия е себеразда-
ването.

„Светла й памет на Стоянка Мутафова! 
Отиде си един изключителен, мил и 
добър човек“, написа министър-пред-
седателят Бойко Борисов във Фейс-
бук и допълни: „Тя винаги ще бъде от 
символите на българския театър. По-
клон!“.

„Човек получава толкова много цветя 
два пъти в живота - когато идва и 
когато си отива. Аз идвам!“

„Без компютри няма напредък, но без из-
куство няма живот.“

„Всеки човек прави изкуство, а да оби-
чаш родината си, е най-голямото из-
куство.“

„Понякога се чувствам много млада, 
много малка даже. Някои пъти като 
дете. Нещо детско си нося в себе си. 
Не се чувствам възрастна. Не, не, не. 
Не нося това, което много хора имат 
много рано - едно такова достолепие 
добиват в поведението си – така 
може, пък така не може. Както искам, 
така си живея.“

„Ако реша да лудувам, го правя толко-
ва бясно, че събирам полицията. Не 
мога по друг начин.“

„Знайте, че сте българи, а се старайте 
да надминете европейците!“

„Нямам проспани години. Нямам тихи 
любови.“

„Как искате да ви запомнят? - А, много 
ми е зор! Както искат, така да ме за-
помнят!“

ДИМИТРИНА ИВАНОВА
dimitrina@bg-voice.com

С
тоянка Мутафова слезе от зем-
ната сцена под аплодисменти-
те на милиони. Потегли отново 
към звездната трупа на Калоян-
чев, Парцалев и Тодор Колев. 

На Невена Коканова и Апостол Карамитев. 
Кралица на комедията, икона на театъра, 
стихия от талант, иронично бедствие за 
посредствеността! Любима актриса на ня-
колко поколения българи!

Загубихме я навръх Никулден, изпрати-
хме я на Света Анна, 9 декември, на рож-
дения ден на Стефан Данаилов. Другият 
великан на сцената и на духа, с когото ле-
жаха заедно в реанимацията на Военно-
медицинска академия и който си тръгна 9 
дни по-рано.

„Тази сутрин в 6:15 часа загубихме Сто-
янка Мутафова. Нейният Нейчо си я при-
бра на Никулден! Поклон пред светлата й 
памет!“, съобщи тъжната вест личният ме-
ниджър на актрисата Евгени Боянов мина-
лия петък. Четири часа не стигнаха на сто-
тиците, дошли да я изпратят в понеделник 
в Сатиричния театър, онзи, който създаде 
и на чиято сцена остана докрая. Сбогуваха 
се Васил Найденов, Татяна Лолова, Астор, 
Ирен Кривошиева, Любо Нейков, Калин 
Сърменов, Христо Мутафчиев...

С поклон последна 
я изпрати Муки

дъщеря й, която бе винаги с нея.
Със Сатиричния театър са свързани най-

силните години на Мутафова като актриса. 
През 1956 г. тя става един от основателите 
му, заедно със Стефан Сърчаджиев, Татяна 
Лолова, Георги Калоянчев, Георги Парца-
лев, Григор Вачков, Никола Анастасов, Ва-
сил Попов, Константин Коцев, Димитър 
Манчев и др. На неговата сцена пресъзда-
ва още десетки героини от български кла-
сически и съвременни автори. През 1963 г. 
с любимия й партньор на сцената - Георги 
Калоянчев, стават първите заслужили ар-
тисти на Сатирата. Там тя работи до пенси-

онирането си през 1991 г.
Неуморната и блестяща с непукизма за 

чуждото мнение и чувството си за хумор 
Мутафова обаче продължава да покоря-
ва различните театрални сцени, не само 

в България, но и в чужбина, припомня 
mediapool. В последните 25 години тя рад-
ваше почитателите на Мелпомена със спе-
циално създаденото за нея шоу „Г-жа Сти-
хийно бедствие“, което стана нарицателно 

за нея.
Мутафова притежаваше заразителна 

жизнерадост и казваше, че в последните 
години приема всеки свой ден като после-
ден на този свят и му се наслаждава с пъл-
на сила.

Тя има над 100 театрални роли и над 30 
роли в киното, както и многобройни учас-
тия на естрадата в България и по света.

Родена е на 2 февруари 1922 г. в София. 
Дъщеря е на известния писател и драма-
тург Константин Мутафов, който искал 
тя да стане археолог и да учи във Фло-
ренция, Италия. Изпълнявайки негово-
то желание, Стоянка Мутафова завършва 
класическа филология в Софийския уни-
верситет „Климент Охридски”. Театърът 
обаче остава най-последователно пре-
следваната цел в живота й.

След като завършва, решава да канди-
датства в Държавната театрална школа 
към Народния театър „Иван Вазов”. Баща 
й, който искал да предпази дъщеря си от 
съдбата, която я очаква като актриса, на-
писал писмо до тогавашния директор на 
Народния театър Владимир Полянов, кой-
то бил в комисията за изпитите, че дъщеря 
му е бездарна, че не я бива за актриса и 
че трябва да я скъса на изпита. И наистина 
я скъсали. Когато се прибрала вкъщи, Сто-
янка Мутафова разбрала, че баща й е ви-
новен за нейното скъсване, а не че е сгре-
шила в оценката за себе си, че има талант. 
На думите на баща си, че в театъра изби-
рат само красавици, че тя е приятна, но не 
хубава, и че освен хубост и талант трябва 
да има и много късмет, за да стане номер 
1, тя самоуверено му отговаря:

„Ще стана номер 1“
И наистина става номер 1.

За нейното бъдеще дори случайно 
срещната циганка преди повече от 60 го-
дини й предсказва: „Ти ще станеш герой 
на мегдана! И кучетата ще те знаят!“ През 
1947 г. получава диплом за професионал-
на актриса. Истинското й име е Стояна-
Мария, но след като името й е сбъркано 
в един театрален афиш, тя става Стоянка.

Аплодисменти, г-жо 
Стихийно бедствие!

През 1946 г. 23-годишната Стоянка Му-
тафова се омъжва за 51-годишния чешки 
режисьор Роберт Роснер. Двамата отиват 
да живеят във Виена, Австрия, но заради 
работата му се преместват в Прага, Чехия, 
където тя завършва Театралния отдел на 
Академията за изкуства.

Артистичната й кариера започва в теа-
тър „Алхамбра“ в Прага. През 1949 г. два-
мата се разделят, а Стоянка Мутафова се 
завръща в България. В чешката столица 
актрисата среща своя втори съпруг - жур-
налиста и преводач Леонид Грубешлиев, с 
когото живее в продължение на 7 години. 
От него е единствената й дъщеря - Мария.

От 1949 до 1956 г. Стоянка Мутафова иг-
рае в Народния театър „Иван Вазов”. Тук 
среща актьора Нейчо Попов, който впо-
следствие става неин трети съпруг. Той 
е три години и половина по-млад от нея, 
студент във ВИТИЗ, и двамата заедно 

участват в пиесата „Южно от 38-ия пара-
лел“ в Народния театър. През 1956 г. Сто-
янка Мутафова и Нейчо Попов са включе-
ни в екипа на новосъздадения Държавен 
сатиричен театър. Актрисата решава да се 
премести от Народния театър, защото там 
й е скучно. Както казва тя, пределно ака-
демичен е там въздухът. „Въпреки всичко, 
това са моите първи седем години - като 
на всяко дете, те са най-важните!“, споделя 
актрисата по-късно.

Следват години на емблематични и за-
помнящи се театрални роли, такива в те-
левизионния театър и множество тв про-
грами.

На 8 февруари 2012 г. бе представе-
на биографичната й книга „Една фурия на 
90“, която Стоянка Мутафова пише в съав-
торство с драматурга Юрий Дачев. Дъще-
ря й Мария Грубешлиева е автор на две 
биографични книги за актрисата. Първа-

та „Стоянка Мутафова: Госпожа Стихийно 
бедствие“ е издадена през 2009 г., а вто-
рата - „Добър вечер, столетие мое!“ - през 
2017 г.

През ноември 2016 г. Българският кул-
турен институт в Лондон, Великобрита-
ния, с подкрепата на министъра на кул-
турата Вежди Рашидов внесе официално 
предложение в централата на „Гинес“ за 
вписване на името на 94-годишната Сто-
янка Мутафова в Книгата на рекордите 
„Гинес“ в категорията „Най-възрастна ак-
тивно играеща на сцената актриса”. През 
април 2017 г. в официално писмо до Бъл-
гарския културен институт в Лондон е по-
сочено, че актрисата няма да бъде вписа-
на, защото има световен рекорд, по-добър 
от нейния - на бразилската актриса и пе-
вица Дерси Гонсалвеш, която е играла във 
филм, когато е била на 101 години. Неза-
висимо от това Стоянка Мутафова и през 
2019 г. продължи да играе на театралната 
сцена и да е най-възрастната действаща 
актриса в света. Тя отдавна беше

взела „Гинес“-а на 
публиката

и бе вписана в сърцата на българите.
За своята творческа дейност Стоянка 

Мутафова получава множество награди и 
отличия. Тя е носителка на орден „Кирил и 
Методий“ първа степен (1962) и на Наро-
ден орден на труда - златен (1972). През 
март 1999 г. Стоянка Мутафова е удос-
тоена с Наградата на Съюза на артисти-
те в България за цялостно творчество по 
случай 50 години творческа дейност. На 
29 май 2000 г. тя е удостоена със звание-
то „Почетен гражданин на София”. На 11 
януари 2002 г. Стоянка Мутафова получа-
ва орден „Стара планина“ първа степен за 
изключителните й постижения в областта 
на българското кино и театър и по повод 
80 години от рождението й, а на 24 май 
2002 г. е удостоена с награда „Аскеер“ за 
цялостно творчество от фондация „Акаде-
мия Аскеер“.

На 17 септември 2008 г. Столична об-
щина й връчва Специалната награда на 
София за цялостен принос. На 3 февруа-
ри 2012 г. Стоянка Мутафова получава на-
градата на Министерството на културата 
- „Златен век“ с огърлие. Тя е първата но-
сителка на Голямата награда „Георги Кало-
янчев“ от наградите „Златен Кукерикон“ на 
Държавния сатиричен театър „Алеко Кон-
стантинов“ за цялостен принос за смеха 
на България (7 април 2013 г.).

Нямам 
проспани години

След нея: Въздухът буквално обедня

Дъщерята на Стоянка Мутафова, 
Мария Грубешлиева – Муки

Голямата актриса си тръгна на Никулден на 97 години



11 - 17 декември 201938

$120 000
струва арт инсталация с банан, разположена 

в художествена галерия в Маями. Тя беше дело на 
италианския художник Маурицио Кателан и пред-

ставляваше банан, прикрепен за стената с парче 
самозалепваща се сива лента.ми

лио
на

се очаква да достигне цената на една от най-извест-
ните рокли на покойната принцеса Даяна, която бе обя-
вена на търг. Става въпрос за тъмносинята кадифена 
рокля, която тя носи при танца си с Джон Траволта на 
държавна вечеря в Белия дом през 1985 г.

 в цифри

£300 000£300 000

(30.9 млн. долара) загуби обяви 
футболният клуб „Арсенал“ за 
финансовата година, която при-

ключва на 31 май. Само преди го-
дина „Арсенал“ отчете печалба от 

над 97 милиона. Тимът няма побе-
да и в 9 поредни мача.

е номерът върху фланелката, 
която футболен клуб „Левски“ 
подари на примата на българ-
ската естрада Лили Иванова. Же-
стът на синия клуб дойде, след 
като звездата призна, че е фен 
на отбора. Лили благодари за 
подаръка и пожела успех на от-
бора.

1

£23.5
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И
ма ли микрофон набли-
зо, то той най-вероятно е 
включен. Това е нещо като 
правило в политиката и по-
литиците се опитват да не 

го забравят. Разбира се, невинаги успя-
ват, а резултатът е повече от забавен за 
нас, публиката. Доказателството – по-
следните шеги на Джъстин Трюдо по ад-
рес на Доналд Тръмп. Преди дни в ку-
лоарите на срещата на НАТО в Лондон 
канадският президент се подигра за 
прекалено дълга пресконференция на 
американския президент на разговор с 
други държавни лидери, а думите му се 
оказаха записани от медиите.

Но Трюдо не е единственият. Вижте 
други забавни истории от политиката 
пред микрофон, събрани от BBC.

 „Започваме да 
бомбардираме след пет 
минути“ (1984)

По време на Студената война прези-
дентът на САЩ Роналд Рейгън разпал-
ва дипломатически пожар със закачка 
към СССР. По време на проверка на зву-
ка преди ежеседмичното му обръщение 
към нацията по радиото Рейгън си пра-
ви майтап със звукооператорите, които 
го записват за радиото NPR.

„Мои скъпи американци, за мен е удо-
волствие да ви кажа днес, че подписах 
закон, с който Русия ще бъде изгоне-
на от обществото завинаги. Започваме 
бомбардирането след пет минути“, каз-
ва Рейгън.

Макар шегата да не се чува в ефир, по-
късно се появява запис с нея. В резултат 
от това, съветски войски са вдигнати по 
тревога по източната граница на СССР, а 
коментарите на Рейгън са порицани от 
Съветския съюз.

Жак Ширак не харесва 
британска храна (2005)

Френският президент Жак Ширак съз-
даде каша с кулинарни коментари, кои-
то се твърди, че е направил при пътува-
не до Русия. Според френския вестник 
Liberation политикът ветеран е разгова-
рял със свои руски и германски колеги 

по време на събитие по повод 750-та го-
дишнина на руския град Калининград. 
Мислейки си, че микрофонът му е из-
ключен, се твърди, че Ширак е казал за 
Великобритания следното:

„Не можеш да имаш доверие на хора, 
които готвят така лошо. След Финландия 
това [Великобритания] е страната с най-
лошата храна.“ В допълнение посочва, 
че „единственото нещо, което британци-
те някога са направили за европейското 
земеделие, е болестта „луда крава“.

Коментарите така и не са излъчени, 
но от медийния екип на Ширак по това 
време не ги и отричат. По това време от-
ношенията между Франция и Велико-
британия са хладни, а двете страни имат 
сблъсък по въпроса с фермерските суб-
сидии и решението на Франция да не 
вземе участие във войната в Ирак.

 „Йо, Блеър!“ 
(2006)

По време на събиране на страните 
от Г-8 в Санкт Петербург микрофон, на-
миращ се близо до президента на САЩ 
Джордж Буш и британския премиер 
Тони Блеър, улавя техен личен разговор, 
който по-късно става известен като „Йо, 

Блеър“.
По време на разго-

вора Буш поздравява 
своя британски коле-
га с думите „Йо, Блеър, 
как я караш?“, след кое-
то му благодари за по-
даръка (пуловер) и 
отправя обидни комен-
тари към организация-
та Хизбула в Ливан.

Визирайки сирий-
ската подкрепа за Хиз-
була в конфликта с Из-
раел, Буш казва, че се е 
надявал ООН да „убеди 
Сирия да накара Хизбу-
ла да спре с тези...“, като 
„тези“ е последвано от 
обидна дума. „Свържи 
Кофи [Анан] по теле-
фона с [Башар] Асад и 
направи нещо“, добавя 
американският прези-
дент.

Използването на 
фразата „Йо, Блеър“ 

след това става повод за подигравки от 
политически опоненти и на двамата ли-
дери, въпреки че според някои лидери 
Буш може да е казал „Да, Блеър“ (Yeah, 
Blair). Въпреки това записът показва 
особената връзка между двамата поли-
тици по онова време.

 „Не мога да го понасям 
вече“ (2011)

Личен разговор между френския пре-
зидент Никола Саркози и американския 
му колега Барак Обама е подочут от 
журналисти по време на среща на Г-20 
във Франция. Малко преди пресконфе-
ренция репортери получават слушалки 
за симулантен превод, но им е казано да 
не ги включват, преди да е приключил 
разговорът на двамата лидери зад кули-
сите.

Няколко души обаче не се съобразя-
ват с тези изисквания и чуват как Сарко-
зи говори на Обама за министър-пред-
седателя на Израел Бенямин Нетаняху.

„Не мога да го понасям вече, той е лъ-
жец“, казва Саркози. „На теб може да ти е 
писнало от него, но аз трябва да се зани-
мавам с него всеки ден“, отвръща Обама.

В продължение на няколко дни във 

Франция никой не коментира разгово-
ра, но в крайна сметка Дан Израел от 
френския сайт Arret sur Images разказ-
ва за случилото се. Разговорът е отраже-
ние на обтегнатите отношения на Изра-
ел както с Франция, така и със САЩ по 
онова време.

 Гордън Браун и 
„предубедената жена“ 
(2010)

Браун е министър-председател на 
Великобритания, когато при разговор 
с жители на Рокдейл в Северна Англия 
изпада в конфронтация с жена, която 
оспорва нивата на имиграция в стра-
ната. След размяната на реплики с нея, 
той се качва в колата си, но с все още 
закачен на дрехите микрофон на Sky 
News.

Без да съзнава, че микрофонът още е 
включен, той казва на свой сътрудник, 
че разговорът е бил „бедствие“ и че не е 
трябвало да го оставят да говори с тази 
жена. Пита чия е била идеята. На въпро-
са какво е казала тя, Браун отговаря:

„Ъх, всичко! Тя е просто предубедена 
жена, която каза, че била от лейбърис-
тите. Имам предвид... това е просто не-
лепо.“

След този случай Браун посещава же-
ната - Гилиън Дъфи, за да й се извини, 
като повтаря извинението си и по вре-
ме на интервю за BBC Radio 2.

 „Да разваляме 
седенката“ (2007)

През есента на 2007 г. учителите в Бъл-
гария са в стачка, а министрите на фи-
нансите и образованието - съответно 
Пламен Орешарски и Даниел Вълчев, се 
срещат с представители на учителски-
те синдикати, припомня webcafe бъл-
гарския принос в политическите гафове 
пред микрофона. По време на срещата 
Орешарски и Вълчев пропускат факта, 
че някой от микрофоните пред тях може 
да е включен.

Орешарски тогава се обръща към 
Вълчев с думите: „Дай да разваляме се-
денката”. Това беше последвано от иска-
не за оставката на двамата министри и 
извинение от Орешарски, който по-къс-
но - през май 2013 г. - стана и министър-
председател на страната.

„Не мога да го понасям вече“ 
и още гафове на политици
�Конфузите заради включен микрофон в политиката не са малко

Тони Блеър и Джордж Буш, Белият дом

Жак Ширак Пламен Орешарски

Wikipedia

архив

Никола Саркози и Барак Обама 

France 24
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Тези няколко съвета могат 
да ви спестят доста грижи
ТТТТТТТТТТТееезззиии нняяккооллккоо ссъъввввееттаа ммооггаааттттттт

Преди да станете блондинка: 
5 неща, 
които трябва 
да знаете

АЛБЕНА ЕВСТАТИЕВА
albena@bg-voice.com

Е
два ли има брюнетка, която да 
не е обмисляла поне веднъж 
в живота си възможността да 
мине в отбора на блондинки-
те. Но трябва да знаете – това 

не е така просто, колкото изглежда, и 
ако го правите за първи път – нека не 
е вкъщи. В случай че изсветлявате ко-
сата от кестеняво или черно към русо, 
задължително трябва да се оставите в 

ръцете на професионалист. 
Единственото изключение е, 
ако вече сте руса и искате да смените 
нюанса. Тогава преходът е по-плавен, а 
успехът ви в домашни условия – по-ве-
роятен.

Ето няколко съвета, които биха ви 
спестили доста грижи.

Примирете се – 
косата ще се увреди

Примирете се, че косата ще се увре-
ди, макар и малко. Дори да се доверите 

на най-добрия професионалист и той/ 
тя да използва най-качествените про-
дукти, косата няма как да не се увреди. 
Изсветляването уврежда и изсушава 
косъма, припомня rozali. Колко точно, 

зависи, от една страна, от 
фризьора/ колориста, от 

друга - от самите вас 
и това колко грижи 

ще полагате за 
косата си. Дъл-

боко възста-
новяващи и 
хидратиращи 
маски, мас-
ла, балсами и 
какво ли още 

не. Те са най-
добрите при-

ятели на коса-
та ви.
Някои фризьори 

дори съветват клиен-
тите си след изрусяване 

да подстрижат краищата на 
косата, за да я освежат и заздравят.

Няма да е толкова 
лесно

Колкото по-тъмна е косата ви, толко-
ва повече време ще отнеме да я изру-
сите. Най-продължителен е преходът 
от черно и червено към платитено и 
светлорусо. Приемете две неща. Първо 
- вероятно ще трябва да посетите сало-
на няколко пъти. 

Предвидете го откъм време и финан-
си. От друга - докато трае процесът по 
изрусяване, вероятно косата ви ще е в 
разнообразие от ръждиво-оранжеви 
краски.

Освен това имайте предвид, че изру-
сяването е съпроводено с много грижи.

Красивата руса коса изисква мно-
го грижи и често освежаване на цвета. 
Добре е да се снабдите със специал-
на козметика за коса, която да не вре-
ди на цвета. А и посещение на салона 
е задължително - поне на месец-месец 
и половина.

Изберете нюанса 
внимателно

Русият цвят идва в безброй нюанси и 
тонове. Помислете добре, преди да си 
вземете определен цвят. Ако имате до-
верен фризьор, направете консултация 
и с него. Освен дали ви харесва даден 
цвят, трябва да вземете предвид и тена 
на кожата, цвета на веждите, плътност-
та на косата и т.н.

Друг съвет - приемете, че текстурата 
на косата ще се промени.

Текстурата на косата се променя 
след изрусяване. Колко и как, няма как 
да предвидите. Възможно е къдрава-
та коса да се изправи, защото косъмът 
губи еластичността си и изсъхва. От 
друга страна, правата коса може да из-
глежда по-чуплива и с повече обем, за-
щото обвивката на косъма е била раз-
рушена изцяло или отчасти.

Снимкa: pixabay

Снимкa: Flickr
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ПРОЛЕТИНА НИКОЛОВА
proletina@bg-voice.com

Цветът на новата година ще 
е класическо синьо. Той ще 
доминира в модните колек-
ции през предстоящата 
2020 година според 

изследователско-информа-
ционния център за цветовете 
„Pantone Color“.

Вече близо 20 години той оп-
ределя кои са цветовете, които 
ще диктуват тенденциите в сферата 
на красотата, модата и дизайна. За 
тази година той определи цветът на 
2019-а да е Жив Корал.

Цветът на 2020-а е наречен „Класи-
ческо синьо”. От института „Pantone“ го 
наричат цвят на постоянството и уве-
реността.

Това е наситен и надежден син ню-
анс, на когото винаги можем да раз-
читаме“, подчерта Литрис Ейзман, из-
пълнителен директор на Pantone, 
цитиран от rozali.

Цветът на 2020-а като 
че ли не е голяма из-
ненада за онези, кои-
то редовно следят 
всичко, свързано с 
цветовете на ин-
ститута Pantone.

П р и п о м н я -
ме ви, че през 
2016-а напри-
мер имаше два 
цвята на година-
та - Розов Кварц 
и Синьо Спокой-
ствие. Син Ирис 

пък бе цветът на 2008-а, а Син Тюркоаз 
- през 2005 г.

Всъщност синьото е сред най-често 
повтарящите се тенденции и в модата, 
и в дизайна, ако не броим класическото 
дуо на черното и бялото.

Класическо синьо - 
цветът с дълбочина

Цветът на 2020-а, Класическо синьо, 
не е лек и ефирен цвят. Напротив, в 
него има определена дълбочина и ста-
билност, така необходими във време-
ната на повърхностното и нестабилно-
то.

Наричат още Класическото синьо 
цвят, който е едновременно много си-
лен и семпъл. Комбинира се лесно с 
всичко.

Смята се, че Класическо синьо бър-
зо ще се превърне в доминиращ цвят 
както в модната, така и в разкрасител-
ната индустрия - в грима и лаковете за 
нокти.

Класическо синьо е перфектният 
цвят за официално облекло - едновре-
менно семпъл и строг, но не толкова 
скучен, колкото черното.

Класическо синьо може да бъде до-
миниращият цвят на аксесоарите ви - 
обувки, чанта, колан, очила.

Интересното при класическото си-
ньо е, че се комбинира идеално с почти 
всеки цвят - от бяло и бежово до доста 
по-претенциозните кафяво и червено.

Цветът на 2020: 
Класическо синьо

Вижте няколко съвета 
как да го носите

а Литрис Ейзман, из-
ктор на Pantone,

0-а като
ма из-
кои-

дят
с

-

с

Снимкa: hello magazine

Снимкa: rozali

Снимкa: rozali
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Л
юбимата храна никога не е 
била по-близо. Ако доскоро 
можехме да си поръчаме пица 
или китайска храна за вкъщи, 
сега, благодарение на различ-

ни приложения за доставка на храна, и 
любимото ни ядене може да пристигне 
вкъщи само с едно докосване на телефо-
на. И то независимо дали живеете в мега-
полис, малък град или в далечни покрай-
нини.

Това обяснява разрастването на кухни 
като тази на DoorDash. Наричат ги с раз-
лични наименования – кухни призраци,

виртуални кухни, 
тъмни кухни

Общото при тях е, че обслужват кли-
енти на ресторанти и заведения, като по 
този начин на заведенията не се налага 
да отварят нови локации, за да обслужват 
потребителите си.

Една такава виртуална кухня е Kitchen 
United, която е привлякла 50 милиона 
долара от инвеститори, включително 
Google. Говори се, че съоснователят на 
Uber Травис Каланик е налял стотици ми-

лиони долари от Саудитска Арабия за но-
вия си бизнес – CloudKitchens.

Клиентите на виртуалните кухни са 
облагодетелствани. Отварянето на вся-
ко ново заведение коства доста пари – 
за помещение, за оборудване, за серви-
тьори и др. Всичко това се спестява чрез 
призрачните кухни. „Моделът на кухнята 
под наем може да генерира подобни при-
ходи, ала при значително по-малко раз-
ходи“, каза Парк.

Менюта само за смартфон
Съществува и друг, по-различен под-

ход: създаване на отделни менюта само за 
смартфон приложения. Uber, например, 
съветва някои ресторанти да използват 
съществуващите си кухни, за да предло-
жат „изцяло ново меню“, но под друго име 
– и достъпно само чрез приложението. 
Това би могло да означава пекарна да за-
почне да предлага бургери за доставка, 
„тъй като в дадения квартал няма доста-
тъчно бургер ресторанти“, обяснява Дже-
нел Салленаве, ръководител на Uber Eats 
в Северна Америка. В приложението има 
повече от 4000 подобни „виртуални рес-
торанти“.

По подобен на-
чин и DoorDash 
разглежда мили-
оните поръчки, 
които получава, 
за да предложи 
на ресторанти-
те как и къде да 
разширят дос-
тавките си и еле-
ментите от ме-
нюто.

�Кухни призраци с менюта само за смартфона навлизат все повече

Любимото ястие – на 
един клик разстояние
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АЛЕКСАНДЪР ФРОЙНД,
Deutsche Welle

А
нтибиотиците унищожават 
бактерии и други микроор-
ганизми, респективно пре-
дотвратяват по-нататъш-
ното им размножаване. 

Антибиотиците са естествен продукт 
от обмяната на веществата на различни 
бактерии и гъби, например пеницилин. 
Някои плесенни гъби например произ-
веждат пеницилин, за да се защитават 
от бактерии. Други антибиотици се про-
извеждат в лаборатории и чрез химиче-
ски изменения.

Антибиотиците унищожават бакте-
риите или забавят растежа им, като по 
този начин укрепват съпротивителни-
те сили на тялото. Те атакуват главно 

клетъчните стени или обмяната на ве-
ществата на тези микроорганизми. Пе-
ницилините например възпрепятстват 
създаването на клетъчната стена на 
бактериите. А когато тази клетъчна сте-
на е пропусклива, причинителите на за-
рази не могат да оцелеят.

Други медикаменти пречат на едно-
клетъчните организми да произвеж-
дат белтъчини, които са им крайно не-
обходими. В трети случаи субстанциите 
блокират транспортните механизми на 
клетъчната стена. Така естественото 
равновесие на клетките се нарушава и 
те загиват.

Кога да се използват 
антибиотици?

Хрема, кашлица, болки в гърлото и 
висока температура: тъй като симпто-

мите на заболяването често са сход-
ни, в началото е трудно да се установи 
дали става въпрос за бактериална или 
за вирусна инфекция. Повечето забо-
лявания, свързани с настинка, както и 
грипът, се причиняват от вируси, срещу 
които антибиотиците изобщо не дейст-
ват.

Затова пък е уместно е да се прием-
ат антибиотици, щом се окаже, че бак-
терии вече са проникнали и се размно-
жават в човешкото тяло. Това може да 
предизвика тежки възпаления и да до-
веде до трайно увреждане на някои въ-
трешни органи. Възпаления на белите 
дробове, на сливиците и на пикочния 
мехур най-често се предизвикват от 
бактерии. В такива случаи е правилно 
да се използват антибиотици.

За да се избегне резистентност към 
антибиотиците, те трябва да се използ-
ват само когато е абсолютно наложи-
телно. Лечението не бива да се прекъс-
ва преждевременно, защото в такъв 
случай оцелелите бактерии ще развият 
резистентност към съответния антиби-
отик.

При бактериална инфекция най-често 
се предписва антибиотик. Поради масо-
вата употреба обаче тези медикаменти 
често не действат, тъй като бактерии-
те твърде бързо се приспособяват към 
антибиотика и развиват защитни меха-
низми срещу антибиотиците. Когато да-
дена бактерия развие такъв механизъм, 
при контакт тя предава променената си 
наследствена маса на всички следващи 
бактерии.

По такъв начин резистентността се 

разпространява все повече. Поняко-
га бактериите са резистентни едновре-
менно срещу няколко антибиотика.

По данни на Световната здравна ор-
ганизация вследствие на резистентност 
към антибиотиците в света годишно 
умират близо 700 000 души.

Защо не се разработват 
нови антибиотици?

Единствената възможност да се про-
тиводейства на резистентността в дъл-
госрочен план е да се разработват нови 
лекарствени средства, които бактерии-
те все още не разпознават. Само че фар-
мацевтичните фирми междувремен-
но инвестират все по-малко средства в 
разработването на нови антибиотици. 
Това е така, защото става дума за извън-
редно скъпа и трудоемка дейност - раз-
работването на нов антибиотик струва 
стотици милиони евро. А ако медика-
ментът бъде допуснат до пазара, към 
тези средства се прибавят също и раз-
ходите за производството, разпростра-
нението и продажбата му.

Антибиотикът се приема от пациен-
тите обикновено само в течение на ня-
колко дни, а новите антибиотици, кои-
то играят ролята на резервни средства, 
се прилагат само в крайни случаи, ко-
гато никое друго лекарство не показва 
ефект. Поради тази причина фармацев-
тичните концерни печелят твърде мал-
ко от новите си разработки. Дори за го-
лемите концерни много по-печеливши 
се оказват други сфери - например про-
изводството на медикаменти срещу ра-
кови или срещу хронични заболявания. 

Антибиотиците: 
Познавате ли 
рисковете?
�Фармацевтичните концерни не 

разработват нови, защото излиза скъпо

Снимки: Pixabay
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Н
аучни инженери от австра-
лийска компания създа-
доха вирус, който може да 
убие всеки вид рак. Това 
съобщи Daily Telegraph и 

привлече вниманието на света.
Опитите да се разработи вирус, кой-

то да спре развитието на рака, не са от 
вчера. Модифицирана форма на хер-
песния вирус например сега се използ-
ва като ефективно лечение срещу ня-
кои видове рак на кожата. 

Кравешката шарка е вирусно забо-
ляване по животните и е в основата на 
първите ваксини срещу едра шарка за 
хората.

Сега научните инженери са използ-
вали шарката като основа на ново ле-
чение на рак, наречено CF33. Доказват 
го ранни опити с мишки, предстоят екс-
перименти и с хора. Австралийската 
компания ще насочи изследванията си 
към пациенти със злокачествен рак на 
гърдата, меланом, рак на белите дро-
бове, пикочния мехур, стомаха и чер-
вата, уточнява Daily Telegraph, цитиран 
от списание 8.

„Доказателства, че вирусите могат да 
убият рака, има от началото на 1900 г. 
Лекарите открили, че онкоболни, вак-
синирани срещу бяс,

често влизали 
в ремисия

обясни американският експерт по ра-
кови заболявания професор Юман 
Фонг. „Проблемът досега беше, че ако 
направите вируса достатъчно токси-
чен, за да убиете рака, възниква при-
теснението, че той може да убие и чо-
века“, допълни той.

Но професор Фонг вярва, че учени-
те ще успеят и най-накрая ще се появи 
най-добрият начин за атака на ракови 
клетки. Вирусите ще бъдат инжектира-

ни директно в туморите, където те ще 
се размножават, докато не унищожат 
раковите клетки.

„Раковите клетки са много умни, те 

са истински дарвинисти, които мути-
рат, за да оцелеят. Има вероятност те 
да се развият и да станат резистентни 
към вируса, както сега стават резис-

тентни към химиотерапия и имуноте-
рапия“, коментира пред Daily Telegraph 
пък професор Санхия Аранда от Асоци-
ацията на онколозите.

�CF33 е на основата на шарката и вече се изпробва на мишки

Болните от грип нямат особен апе-
тит. Има обаче някои храни, кои-
то са особено подходящи в този 

момент.
Обикновената черна ряпа и джин-

джифилът имат противовирусни свой-
ства, доказани в редица проучвания.

Ряпата може да се яде на салата. Ако 
я издълбаете пък и сипете в нея мед, 
получавате отличен домашен сироп 
срещу кашлица.

Джинджифилът е най-добре да се 
консумира на чай или прясно настър-
ган, смесен с мед и лимон, или мед и 
ябълка.

От нашите баби знаем, че когато сме 
болни, е добре да хапваме пилешка 
супа. Науката потвърждава това разби-

ране. Свареното пилешко месо доста-
вя на организма цистеин - това е про-
теин, който има отличен ефект срещу 
възпалената и подута лигавица. Пи-
лешката супа е най-доброто средство 
за лечение на настинка, глад и лошо 
настроение.

Избягвайте захар и захарни изделия 
при грип. Бялата сладост е храна за ви-
русите.

При температура човек се дехидра-
тира и затова трябва да се пият повече 
течности. Подходящи са вода, айрян, 
бульони и билкови чайове, но не мно-
го горещи, ако гърлото е възпалено. 
Цитрусите и други кисели храни може 
да подразнят възпалената лигавица, 
затова ги избягвайте.

Грипът и храната: Какво 
да ядем, за да сме здрави

Пилешката супа е най-доброто средство за лечение на настинка

ЛЮБА МОМЧИЛОВА 

Растението от местността Мурсали-
ца, над родопското село Мугла, се 
счита за едно от чудесата на Родо-

пите. Легендата разказва, че бог Дионис 
сам е избрал мястото, където да расте 
билката - на мястото, където са падна-
ли сълзите на Орфей, когато той търсел 
своята любима Евридика.

Там и до ден днешен се правят курба-
ни по времето, когато тя се бере. Мур-
салският чай е включен в Червената 
книга на България.

Учените посочват, че в чая се съдър-
жат множество ценни за човешкия орга-
низъм елементи. Дъхавата билка съдър-
жа голямо количество антиоксиданти.

Има тонизиращо, укрепващо и анти-
анемично действие. Понижава кръвно-
то налягане и съответно редуцира риска 
от сърдечен инфаркт и инсулт.

Поради високото съдържание на дъ-
билните вещества танини и етерични 
масла, мурсалският чай е използван за 
лечение на болести на дихателната и от-
делителната система. Много лекари го 
препоръчват за лечение срещу черно-
дробни и бъбречни заболявания, тъй 
като съдържа желязо, мед, кобалт, цинк, 
калий, магнезий, натрий и др.

Мурсалският чай предотвратява раз-
витието на някои видове ракови клетки 
в организма и предпазва от появата на 

атеросклероза. Благодарение на добре 
изразената му противомикробна и про-
тивовъзпалителна дейност, оказва мно-
го добро действие върху храносмила-
телната система на човека.

Любопитна подробност около мур-
салския чай е, че американските и руски 
космонавти го пиели по време на подго-
товката си за полет.

Сутрешният прием на топлата напит-
ка тонизира тялото ни и ни дава нужната 
енергия за предстоящия ден, а една ди-
мяща чаша чай вечер ни гарантира спо-
коен сън и отпочинал организъм.

Родопският мурсалски чай: 
Питие за космонавти

Дъхавата билка се смята за едно от чудесата на 
Родопите

Учени създадоха вирус, 
който може да убие рака
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А
втобиографията на бившата 
Първа лейди на САЩ Мишел 
Обама „Моята история“ вече 
е световен бестселър, тира-
жът й е над 8 милиона и по-

ловина копия, издадена по целия свят, 
включително и в България.

Ето откъс от нея в издание на „Софт 
прес“.

През онова лято започнах да си водя 
дневник. Купих си тетрадка с черна под-
вързия и лилави цветчета на корицата 
и я държах до леглото си. Вземах я със 
себе си, когато пътувах в командировка 
за „Сидли и Остин“. Не пишех вътре все-
ки ден, нито дори всяка седмица. Пося-
гах към химикалката само когато имах 
време и сили да анализирам обърка-
ните си чувства. Записвах редица неща 
в рамките на седмица, после оставях 
дневника за месец или повече. По при-
рода не бях склонна да се самоана-
лизирам. Цялото упражнение 
по записване на мисли беше 
ново за мен – навик, кой-
то поне отчасти вероятно 
възприех от Барак, който 
смяташе писането за те-
рапевтично и проясня-
ващо ума занимание и 
си водеше дневници 
от много години, ма-
кар да не пишеше ре-
довно.

Когато студентите 
от „Харвард“ излязоха 
в лятна ваканция, той се 
върна в Чикаго и този път 
не отиде в апартамента на 
приятеля си, а направо се на-
несе при мен на „Юклид“. Така не 
само се учехме истински да живеем 
заедно като двойка, а и имаше възмож-
ност да опознае семейството ми отбли-
зо. Приказваше си за спорт с баща ми, 
докато той се готвеше да тръгва за ра-
бота. Понякога помагаше на мама да 
пренесе покупките от гаража. Беше ху-
баво чувство. Крейг вече бе оценил ха-
рактера на Барак по най-щателния и по-
казателен начин, който знаеше – като 
един уикенд го включи в оспорван бас-
кетболен мач с група приятели, повече-
то – бивши играчи от колежа. Всъщност 
направи го по моя молба. Мнението на 
Крейг за Барак беше важно за мен, а 
брат ми умееше да преценява хората, 
особено по време на игра. Барак пре-
мина теста. Движел се пъргаво на игри-
щето, каза брат ми, знаел кога трябва да 
подаде, но и

не се страхувал 
да стреля

към коша, когато има възможност.
– Не задържа топката излишно – каза 

Крейг. – Но е куражлия.
Барак бе приел покана за летен стаж 

в една фирма в центъра на Чикаго, чий-
то офис се намираше близо до офиса на 
„Сидли“, но престоят му в града беше 
кратък.

Избраха го за главен редактор на 
„Харвард Лоу Ривю“ за следващата учеб-
на година, което означаваше, че ще от-
говаря за издаването на осем броя в 
обем по около триста страници всеки 
и трябва да се върне в Кеймбридж по-
рано, за да започне работа. Конкурен-
цията за редакторския пост в „Ривю“ 
беше оспорвана всяка година. Изборът 
включваше обстойна проверка на кан-
дидатите и гласуване на осемдесет ре-
дактори студенти. Да бъдеш одобрен за 
тази позиция, бе огромно постижение 
за всеки. Оказа се, че Барак е и първият 
афроамериканец, избран на тази длъж-
ност в 103-годишната история на вест-

ника – прецедент, толкова значим, че 
„Ню Йорк Таймс“ публикува за него 
статия, илюстрирана със снимка на 
усмихнатия Барак, с шалче и зимно 
палто.

С други думи, моето гадже беше 
голяма работа. На този етап може-

ше да си намери добре платена пози-
ция, в която адвокатска кантора си по-

иска, но вместо това той мислеше след 
дипломирането си да работи в областта 
на защитата на гражданските права, въ-
преки че това би отнело два пъти пове-
че време, докато изплати студентските 
си кредити. Почти всичките му познати 
го убеждаваха да последва примера на 
мнозина от предишните редактори на 
„Ривю“ и да кандидатства за почти га-

рантирана позиция във Върховния съд. 
Но Барак нямаше интерес към това. Ис-
каше да живее в Чикаго. Имаше идеи да 
напише книга за расовия въпрос в Аме-
рика и планираше да си намери рабо-
та, която да съответства на ценностите 
му, тоест най-вероятно далеч от корпо-
ративното право. За мен увереността, с 
която вземаше решения, бе поразител-
на.

Цялата тази вродена увереност, раз-
бира се, бе достойна за възхищение,

но пробвайте 
да живеете с нея

Съвместният живот със силната це-
леустременост на Барак – да спя в едно 
легло с нея, да седя с нея на масата за за-

Барак, амбицията му 
и „Моята история“ 
от Мишел Обама

�Откъс от книгата на бившата Първа лейди, която вече е бестселър

Снимки: Facebook
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куска – беше нещо, към което трябваше 
да се приспособя, не защото той паради-
раше с нея, а защото тя беше като живо 
същество. В присъствието на неговата 
увереност, на убеждението му, че може 
да промени света, нямаше как да не се 
почувствам изгубена. Неговата цел из-
глеждаше като несъзнателно предизви-
кателство към моята.

Затова започнах дневника. На първата 
страница с чист почерк изложих причи-
ните да го пиша:

Първо, не съм много наясно къде ис-
кам да стигна в живота. Какъв човек ис-
кам да бъда? Какво искам да допринеса 
за света?

Второ, започвам да приемам връзката 
си с Барак много сериозно и чувствам, 
че трябва да се взема в ръце.

Тази малка цветна тетрадка оцеля ня-
колко десетилетия и многобройни пре-
мествания. Стоеше на един рафт в бу-
доара ми в Белия дом осем години, до 
неотдавна, когато я извадих от един ка-
шон в новата ни къща, за да си припом-
ня каква съм била като млад адвокат. 
Днес чета тези редове и осъзнавам как-
во съм се опитвала да си кажа – нещо, 
което всяка пряма жена в ролята на 
ментор би могла да ми каже директно. В 
действителност всичко бе просто. Пър-
во, мразех да съм адвокат. Не ставах за 
тази работа. Не получавах никакво удо-
влетворение от нея, макар да я вършех 
доста добре. Това беше тежко призна-
ние, имайки предвид колко усилия бях 
хвърлила и колко бях задлъжняла. В сле-
пия си стремеж към успеха, в необходи-
мостта си да правя безупречно всичко, 
бях пропуснала знаците и се бях откло-
нила по грешен път.

Второ, бях дълбоко и прекрасно влю-
бена в мъж, чиито силен интелект и 
амбиция можеха да погълнат моите. 
Виждах как заплашва да ме залее като 
мощна вълна със силно подводно тече-
ние. Нямах намерение да бягам от пътя 
й – бях твърде отдадена на Барак, твър-
де силно влюбена – но имах нужда

да стъпя на земята 
бързо и здраво

За целта трябваше да си намеря нова 
професия и най-шокиращото беше, че 
нямах конкретна идея какво искам да 
правя. Някак през всичките години на 
следването си не бях успяла да изясня 

собствените си интереси и да разбера 
как мога да ги комбинирам с работа, коя-
то намирам за смислена. Като студент-
ка не бях проучила възможностите. Ос-
ъзнах, че зрелостта на Барак се дължи 
отчасти на работата му като обществен 
организатор и дори преди това – на ка-
тегорично безполезната година, когато е 
работил като анализатор в манхатънска 
консултантска фирма веднага след ко-
лежа. Беше пробвал различни неща, по-
знаваше най-различни хора и междувре-
менно беше изяснил приоритетите си. 
През това време аз толкова се бях стра-
хувала да не сбъркам, толкова усърдно 
се бях стремила да печеля одобрение и 

достатъчно пари, за да си 
плащам сметките, че без да 
се замисля, се бях хвърлила 
в адвокатската кариера.

В рамките на година бях 
открила Барак и бях загуби-
ла Сузан и мощта на тези две 
събития ме изкара от равно-
весие. Внезапната смърт на 
приятелката ми ме накара 
да осъзная, че искам пове-
че радост и смисъл в живо-
та си. Не можех да продъл-
жавам да живея единствено 
за егоистичния си интерес. 
„Ако в живота ми нямаше 
мъж, който постоянно да ме 
пита какво ме мотивира и 
какво ме измъчва – записа-
ла съм в дневника си, – дали 
щях да си задавам тези въ-
проси сама?“.

Размишлявах какво бих 
могла да правя, какви уме-
ния бих могла да имам. Мо-

жех ли да стана учителка? Администра-
тор в колеж? Можех ли да водя някоя 
извънкласна програма за ученици, про-
фесионална версия на това, което правех 
за Чърни в „Принстън“? Интересуваше ме 
възможността да работя за някоя фонда-
ция или организация с идеална цел. Ис-
ках да помагам на деца в неравностойно 
положение. Питах се дали мога да си на-
меря работа, която да ангажира ума ми и 
в същото време да ми оставя достатъчно 
време да върша доброволческа дейност, 
да се занимавам с изкуство или да имам 
деца.

С две думи, исках собствен живот. Ис-
ках да се почувствам осъществена.
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ГЕРГАНА ПЕНОВА
gergana@bg-voice.com

К
ейт Торвалдсен от Норвегия е 
имала всички шансове да жи-
вее средностатистически жи-
вот на жена със семейство, 
което обича, и с работа, която 

й носи удоволствие. Но това е изглежда-
ло така само в първите години на живо-
та й. След това всичко се променя и до 
днес тя живее със съзнанието, че е раз-
лична и знае повече от другите, и с недо-
верието на останалия свят, дори и той да 
е от най-близките й.

Кейт е родена в един от големите гра-
дове на страната, Драмен, който се на-
мира на около 40 км от столицата Осло. 
През 1973 г. е на 4 години, точно по това 
време тя преживява първото необичай-
но явление, което ще бележи целия й 
живот.

„Спомням си стаята ми, все едно бе 
вчера, а срещу леглото ми имаше два 
прозореца. Лежах и гледах през тях 
звездите, когато изведнъж блесна свет-
лина. Внезапно от стената встрани се по-
яви странно същество, доста едро, с го-
леми черни очи.“

Дядо Коледа
И макар повечето деца да се страху-

ват от тъмното, малката Кейт не се упла-
шила от непознатия гост. Напротив, той 
й внушавал доверие и тя заживяла с ми-
сълта, че това е... Дядо Коледа. Години 
по-късно плакала много, когато разбра-
ла, че добрият старец не е висок, слаб и 
сив, а пълен, в червено и с фалшива бра-
да. Опитала се да разкаже на майка си за 
това, но тя не й повярвала. Впрочем не й 
вярва и до ден днешен.

А Кейт среща сивия си приятел отно-
во, на покрива на къщата, в която някол-
ко години по-късно се преместили да 
живеят с родителите си.

„Както си лежах на покрива, нещо се 
спусна над мен и направо ме издърпа 
нагоре! В следващия миг се озовах на 
нещо като маса, около която имаше 2-3 
от тези сиви същества, които стояха око-
ло мен. Пъхнаха ми някакви неща в носа 

и... – Кейт започва видимо да се вълнува, 
сякаш й е трудно да продължи. – Това е 
последното нещо, което помня.“

Често хората, които твърдят, че са 
били отвличани от извънземни, разказ-
ват за какви ли не ужасяващи експери-
менти, но в повечето случаи имат край-
но откъслечни спомени за случилото се. 
Не са редки ситуациите, в които очеви-
дците разказват за своите преживява-
ния под въздействието на хипноза. Та-
къв е и случаят с Кейт, пише списание 8.

В пустошта
През следващите десетина години 

норвежката все пак успява да заживее 
„нормален“ живот, въпреки че по ней-
ните думи понякога гледа с часове звез-
дите. Има съпруг, когото обича, и соб-
ствено шивашко ателие. Постепенно тя 
се предава на рутината на ежедневието, 
но в един момент решава да се отърси 

от заобикалящото я. Отива да си почи-
не в хижа в местността Гол. И там една 
сутрин се събужда с подут клепач, а под 
веждите си има белези. „Освен това ме 
боляха носът и очите“, спомня си тя и 
веднага поема обратно по пътя към ци-
вилизацията. А там открива, че нещо с 
нея не е както трябва. Станала е свръх-
чувствителна към звука. „Когато поста-
вих зарядното устройство в контакта, 
чух силен шум като от микрофон. Никой 
не реагираше на заобикалящите ни зву-
ци като мен. Всичко излъчваше много 
силен фонов шум – уредбата, телевизо-
рът, лампите, всичко. Когато хората го-
вореха, гласовете им бяха невероятно 
силни.“

Хипноза
Това е преломният момент в живо-

та на Кейт, в който тя решава, че неща-
та не могат да продължават по този на-

чин и че е крайно 
време да научи по-
вече за себе си и 
за света около нея. 
По една случай-
ност (или пък не?) 
неин приятел по 
това време се ин-
тересува от НЛО и 
й препоръчва хип-
нотерапевта д-р Ян 
Джундж, който има 
опит в хипноти-
зирането на хора, 
твърдящи, че са 
били отвлечени от 
извънземни. „Как-
то и предполагах, 
оказа се, че она-
зи вечер в хижата 
съм била посете-
на от извънземни. 
Първо си спомних 
едно високо съще-
ство, което носеше 

нещо като прилепнала роба и ме гледа-
ше, а после се намерих на маса, заоби-
колена от три по-дребни. Те бяха сиви, с 
големи глави и черни очи. На главата ми 
бяха сложили устройство, подобно на 
шлем, с нещо като нокти, които пробиха 
кожата под веждите ми. В носа и ушите 
ми имаше вмъкнати игли… “

Импланти
Следващият етап в историята на Кейт 

започва с помощта на канадския режи-
сьор Сид Голдбърг. Това не е случаен чо-
век – има две награди и две номинации 
„Еми“ за документални поредици. По-
край създаването на сериала „Ловци на 
мистерии“ той се запознава със случая 
на Кейт. През 2016 г. я съветва да си купи 
мощни магнити. До този момент Сид е 
имал няколко случая с американци и ка-
надци, които са имали „извънземни им-
планти“ в телата си. Отначало Кейт под-
хожда леко недоверчиво, но все пак се 
снабдява с такива магнити: „Направо бях 
шокирана, когато те се прилепиха към 
някои части от тялото! Например дъл-
ги години усещах малък плосък обект 
от едната страна на врата ми и насочих 
един от тях там. Той прилепна, все едно 
е залепен с лепило.“ Така Кейт разбира, 
че има импланти на 28 места в тялото си, 
разположени симетрично.

И това не е всичко.
Скоро тя разбира, че имплантите слу-

жат за проводник на извънземна инфор-
мация. „Никога не съм медитирала или 
изпадала в транс, но една поредица от 
събития ме накара най-сетне да проу-
мея защо бях отвлечена.“

Един ден тя работи в ателието си над 
поръчка за сватбена рокля, когато из-
веднъж пред очите й причернява, в 
буквалния смисъл. „Тогава за пръв път 
получих информация под формата на 
сменящи се картини“, разпалено раз-
казва Кейт. Първо се появява нещо като 
ДНК структура, после вижда подобие на 
срез на въже. „После изведнъж картина-
та замря и все едно нещо изтегли моето 
съзнание и го запрати в най-красивото 
нещо, което някога съм виждала. Тогава 
последва голяма експлозия! Съзнанието 
ми пътуваше в безкрая, видях как е съз-
дадена Вселената. След това отново се 
„върнах“ в ателието...“

Оказва се, че сред учените, които пър-
ви проявяват интерес към тази инфор-
мация, има и българи. „Трябва да кажа, 
че проф. Лъчезар Филипов и проф. Бой-
ко Рангелов много се интересуват от 
всичко, свързано с извънземната ин-
формация. Аз нямам научни познания и 
опит, така че тяхното мнение е изключи-
телно важно“, обясни тя.

Оказва се, че информацията, която по-
лучава Кейт, е на много нива, и по вре-
ме на нейните „пътешествия“ на ума тя 
разбира много за Вселената и за себе си. 
„Повечето хора мислят, че се раждаме и 
умираме. Но истината е, че се раждаш и 
умираш много пъти. Можеш да видиш 
какво си постигнал през всичките си жи-
воти. По време на моите „пътешествия“ 
аз видях истината за тях.“

Да срещнеш извънземни: 
Една история от първо лице

�Кейт Торвалдсен от Норвегия има наистина необикновен живот

Кадър Youtube
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АНИТА ХРИСТОВА
anita@bg-voice.com

Е
дин мистериозен извор във 
Франция съществува, обвит 
в тайни и легенди за изчезна-
ли хора. Той се казва The Fosse 
Dionne и се намира в град Тона-

ре. Водите му се тюркоазени, а загадката 
откъде извират търси разрешаването си 
още от Средновековието. Всички жите-
ли на града знаят зловещата история на 
мистериозния извор - че всеки, опитал 
се да открие откъде извират водите на 
The Fosse Dionne, умира.

Сега нова експедиция от водолази ще 
се опита да стигне там, където

никой никога не е бил
преди, разказва BBС. Дали ще успеят да 
разгадаят тайната на извора?

Изворът е древен колкото самото чо-
вечество.

„Не знаем какъв е източникът му, за-
щото всеки, който е слизал до дъното му, 
не се е върнал, за да ни даде информа-
ция, какво има там“, казва Доминик Агю-
лар, кмет на Тенере.

331 литра вода всяка секунда се вли-
ват в The Fosse Dionne. По думите на 
Агюлар, изворът е много важен за града 
й, тъй като се променя всеки ден, спо-
ред времето, небето и притокът на вода.

„Цветовете му варират от синьо до зе-
лено, дори кафяво“, казва тя.

През Средновековието

изворът е използван 
като пералня

от жените в града. От тяхната уста тръг-
вала мълвата, че един ден свещеникът 
трябвало да дойде, за да прогони опас-
но създание от водите. В църквата наб-
лизо има уникален предмет, който до-
принася към легендата.

„Статуята тук е съставена от два еле-
мента – свещеникът на църквата и из-
вестният базилиск. Монахът дошъл тук 
през 635 година. Работата му била да 
прочисти The Fosse Dionne“, разказва ис-
торикът Пиер Милат.

През 1974 г. двама души се гмуркат, за 
да проверят откъде идва този невероя-
тен приток на вода. Но нещо се случва и 
двамата умират. През 1996 г. се провеж-
да и последното гмуркане в The Fosse 
Dionne.

То също завършва фатално
От тогава влизането в извора е заб-

ранено. Когато Доминик Агюлар става 
кмет на града през 2014 г., решава да 
позволи още едно гмуркане.

Заедно с водолаза Пиер-Ерик Дизейн 
те разчистват The Fosse Dionne, правят 
много проучвания и създават техниче-
ска скица на гмуркането.

„На 79 метра достигаш „непознатата 
зона“. Дотам всяка една извивка на изво-
ра е добре картографирана. Чувствах се 
много щастлив да съм там. Помислих си: 
„Светлината никога не е достигала до-
тук. Аз съм първият човек, който вижда 
това. Забелязах, че галерията продължа-
ва и напред и не е блокирана по никакъв 

начин. Това дава надежда за бъдещето“, 
казва Пиер-Ерик Дизейн пред BBC.

Ала и той не успява да разбере откъде 
идва водата, която захранва мистериоз-
ния извор. По думите му едва ли скоро

някой ще успее 
да разгадае загадката

Водолазът стига 9 метра по-навътре в 
The Fosse Dionne и се връща. Твърди, че 
галериите и проходите на извора не са 
лесни за преминаване и изправят пред 
краен предел човешките и технологич-
ните ни възможности.

Какво има отвъд вече позната зона?!
Мистерията остава.

Смърт след смърт: 
В един мистериозен 
извор в зоната на здрача
�Тайната откъде идват тюркоазените му води остава неразкрита

Снимки: Flickr



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

11 - 17 декември 201950

едната казала:
- Их, тая Пена, едно кафе не се сети да 

ни почерпи!
- Ти кога я видя Пена, ма...
- Ама много ли е грозна?
- Като ми прати снимка по Skype, анти-

вирусната я блокира.
Детето на японка и българин е стран-

на комбинация – много му се работи, 
ама го мързи да стане….

� � ☺
Дете пита майка си:
- Мамо, защо цар Соломон е бил тол-

кова мъдър?
- Защото е имал 300 жени и всяка една 

от тях му е давала съвети…

� � ☺
Млада блондинка към психолог:
- Как разбирате, че един човек е ду-

шевно неуравновесен?
- Задавам му някакъв елементарен въ-

прос – отговаря психологът.
- Например? – пита блондинката.
- Например, капитан Кук е направил 

три околосветски пътешествия. По вре-
ме на едно от тях умира. По време на 
кое?

- Трябва ли въпросите да са непре-
менно исторически? – засмива се нерв-
но блондинката.

� � ☺
Шеф към подчинените си:
- Постоянно хленчите и се оплаквате, 

но е факт, че тази година заплатите ви са 
с 35% по-високи!

Плах глас от залата:
- Спрямо коя година?
- Спрямо следващата...

� � ☺
В реанимацията приемат силно поси-

нен и натрошен мъж. Докторът го пита:
- Какво стана? Катастрофа с мотор ли?
- Не, докторе, кихнах в гардероба...

� � ☺
Мъж и жена си чатят в интернет.

- Ти от какво се интересуваш 
най-много – пита жената.

- Ами. Аз съм художник – от-
говорил мъжът.

- Ау-у, колко интересно?! Мен 
можеш ли да ме нарисуваш?

- Ами. Как да ти обясня? Аз 
рисувам по-специални неща.

- Ау-у, много интересно! И 
какви?

- Ами. Работя в криминалис-
тиката. С тебешир очертавам 
труповете по асфалта.

� � ☺
Времената се менят... Ако ня-

кога крадяхме череши от наши-
те съседи, то сега крадем Wi-Fi от тях…

� � ☺
Студенти от четвърти курс на изпит. 

Доцентът е отчаян:
- Колеги! Задавам въпрос на всички ви 

– който знае, нека отговори, ще зачета 
на всичките тройка. Моля ви!

- Питайте!
- Колеги, какъв е цветът на учебника?
Мълчание…
- Как се казвам?
Мълчание…
- По какво сте на изпит?
Мълчание… По едно време се чува 

мърморене:
- Егати завъртяните въпроси...

� � ☺
Жената се умилква около мен:
- Скъпи, не мислиш ли, че аз съм иде-

алната жена?
- Какво говориш, скъпа? Ти си много 

повече от идеалната жена.
- Колко повече? – ме пита тя кокетно.
- Към петдесет килограма – й отвръ-

щам.

� � ☺
Охранител спира посетител на входа 

на голяма фирма:
- Как успяхте да влезете тук?! Отпред 

има голямо, зло куче!

- Къде? Да не е онова голямо, мъхесто 
нещо, проснато пред вратата?

- Да!
- Ужас! А аз си изтрих краката в него…

� � ☺
Катаджия спира една кола и казва:
- Вие сте първият минал през това 

кръстовище без нарушение. Ето ви 1000 
лв.

- Оха! Ще си купя книжка.
- Нямате книжка ли?
Жена му:
- Не го слушайте, господин полицай, 

той като се напие, не знае какво говори.
- Аха, значи сте и пиян.
Тъщата:
- Аз нали ви казах, че с крадена кола 

далече няма да стигнем!

� � ☺
Един катаджия си седи в храсталака, 

гладен-гладен.
И хооп – задава се една кола. Спира я, 

козирува, документи, проверка и т.н. По-
сле внезапно издава команда:

- Я отворете багажника!
- Ама защо, г-н полицай?!
- Няма „ама“, отваряй! Оппаа... какво е 

това!?!
- …Ами труп, господин полицай!
- Абе, аз добре виждам, че е труп, 

ма къде е аптечката…ш’са глобяваме, 
или...?!

� � ☺
Мъж се разхожда с козел.
Среща го друг мъж,спира и го пита:
- Какво е това животно?
- Куче…
- А каква порода е?
- Ризеншнауцер! Не виждаш ли, има 

брада...
- А защо има рога?
- Моля да не се бъркате в личния жи-

вот на кучето ми...

� � ☺
Шотландец отива в Германия да става 

студент. Баща му му звъни след две сед-
мици:

- Сине, здравей! Как е в Германия?
- Добре е, тате. На общежитие съм с 

двама психари германци.
- Е, как психари? Какво правят?
- Ами, стават те посред нощ. Единият 

си бие главата в стената, другият стои на 
прозореца и казва, че ще скача.

- И ти, сине, как реагираш на тая ситу-
ация?

- А, дреме ми на мене. Аз си свиря на 
гайдата...

Ротвайлер се промъкна в болницата и 
успя да излекува набързо двама сецна-
ти в кръста, трима със запек и един с ни-
ско кръвно.

� � ☺
Срещат се стари приятели на улицата.
- Как си приятелю? Не сме се виждали 

от толкова години. Дъщеря ми се омъ-
жи в щатите за милионер, сина ми стана 
бизнесмен, аз в момента си строя вила 
на морето….Кажи ти какво правиш?

- Ами….тръгнал съм да платя тока….
- Аха… Ами иначе?
- Иначе ще го спрат…

� � ☺
Алкохолик кандидатства за членство 

в клуб на алкохолиците. Изпитва го ко-
мисия и му задава въпрос:

- Колега, кажете едно питие с “Ш“.
- Шише ракия.
- Отлично, колега! Едно питие с “Б“?
- Бутилка водка.
- Страхотно, колега! Едно питие с “К“.
- Каса бира.
- Великолепно, колега, и последен въ-

прос – едно питие с “Е“.
След дълго мислене кандидатът отго-

варя:
- Евентуално още една каса бира!

� � ☺
Блондинка става сутринта на Коле-

да и намира под елхата малка кутийка с 
пръстен.

Отваря я и прочита: „Ще се омъжиш ли 
за мен?“

- Миличък – крещи тя. - Ставай бързо, 
Дядо Коледа иска да се ожени за мен!

� � ☺
Блондинка отива при доктора:
- Докторе, помогнете! Ужили ме пчела!
- Няма страшно, сега ще намажа…
- Но как ще я хванете? Пчелата сигур-

но отдавна е отлетяла някъде далеч!
- Неее, ще намажа мястото, където ви 

е ужилила.
- Ааааа. Беше в парка, на една пейка 

под едно дърво.
- Идиотка! Ще намажа тази част от тя-

лото, където ви е ужилила пчелата, и ще 
мине!

- Така да бяхте казали, докторе! Пче-
лата ме ужили на китката на ръката. Бо-
жичко, как ме боли!

- Коя точно?
- Откъде да знам? За мен всички пчели 

са еднакви….

� � ☺
Полицай записва данните на аресту-

ван:
- Женен ли сте?
- Да.
- За кого?
- За жена.
- То е ясно, че е за жена!
- Кое пък му е толкова ясното?!? Сес-

тра ми, например, е женена за мъж!

� � ☺
Една бабка поканила на гости двете 

си приятелки – също бабки. Но тъй като 
много забравяла, снаха й й написала на 
едно листче „Направи кафе!“.

Дошли гостенките. Бабата прочела 
листа и направила кафе. Занесла го, но 
като се върнала в кухнята, забравила, 
че е занесла кафе, прочела листа и пак 
направила. Така – няколко пъти. След 
известно време бабите си тръгнали и 

Виц в снимка

ссууваашш 

кк –– оот-т---

??! ММенн 
аашш?
нняя? Азз 
еещща.
ссноо! ИИ 

ннаалиисс-
рртааввамм 

- Ама много ли е 

грозна?

- Като ми прати 

снимка по Skype, 

антивирусната я 

блокира.

Той снимал „Дързост и красота”
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Щрудел с тиква, ябълки 
и фурми

Лазаня с кайма 
и кашкавал

1 глава лук и 1 морков се нарязват 
на дребно. В тиган се загряват 5 
с.л. олио и за минута се запърж-

ват зеленчуците. Нарязват се на ситно 
2 скилидки чесън и 1 стрък целина и се 
добавят в тигана. Посоляват се на вкус.

Добавя се 500 г кайма и се пържи на 
силен огън, докато стане на трохи. За-
лива се с 1 винена чаша червено вино, 
добавят се 200 мл гореща вода и кубче 
телешки бульон. Оставя се да ври 10 
мин. Подправя се с 1 ч.л. риган.

Приготвя се бял сос, като се запърж-
ва 50 г масло и 2 с.л. брашно за поло-
вин минута. Налива се 500 мл прясно 
мляко, разбърква се и оставя да заври. 
Подправя се с 4-5 индийско орехче и 
посолява на вкус.

На дъното на правоъгълна тава се 
нанася тънък слой от белия сос. По-
ставя се ред от корите за лазаня – 15 
бр. ще са достатъчни - и се нанася 1/4 
от соса с кайма.

Подрежда се втори ред кори, поли-
ват се със 1 черпак бял сос, кайма и се 
реди половината нарязан на тънки фи-
лии около 400 г кашкавал.

Покрива се с трети ред кори, след-
вани от сос бешамел, кайма и се сла-
га последният ред от корите, залива се 
останалата кайма и се покрива с оста-
налия кашкавал.

Лазанята се пече за около 30-40 мин. 
във фурна на 180 градуса. Когато се из-
вади от фурната, се изчаква около 15 
мин. преди нарязване на парчета.

Разтопяваме 5-6 с.л. захар с 50 г 
краве масло. Прибавяме пред-
варително настърганата на едро 

ренде 300-400 г тиква. Задушаваме на 
бавен огън 5-10 мин.

Добавяме нарязаните на дребно 
10-12 броя фурми и настърганите 2 
средно големи ябълки. Поръсваме с 
½ ч.л смлян джинджифил, ½ ч.л. ка-
нела, 2 щипки смлян бахар, както и с 
50 г смлени бадеми или орехови ядки. 
Тази смес се задушава за минута и се 
оставя леко да изстине.

Редим фините кори за баница една 
върху друга, като всяка мажем с малко 
разтопено краве масло. Върху третата 

кора, по дължината й, в единия край, 
нанасяме от плънката и сгъваме, като 
запечатваме от всички страни.

Прехвърляме щрудела със затворе-
ната част надолу в предварително на-
маслена тава. Правим прорези по по-
върхността на десерта, намазваме го с 
малко краве масло. Печем на 180 гра-
дуса за 30-40 мин.

Щруделът може да се приготви и в 
постен вариант, замествайки маслото 
с маргарин или кокосова мазнина.

Да ви е сладко!  

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: Сапарева баня. СИВ. Лад. Мосул. Патка. Дом. Малин. 
Байрон. Зипо. Твари. Рана. Фиданка. Капия. АД. Мрежа. Демна. 
Камион. Межда. Вас. Пер. Таели. Мегре. Коч. Дарби. Пирует. Кори. 
Чинар. Арам. Закалка. Глипт. Ла. Моаре. Тасос. Ви- товт. Степи. ЕИМ. 
Пес. Егери. Хоншу. Пси. Ярета. Кокаин. Исак. Манта. Стаи. Острови. 
Шунки. Ислям. Линда. Регата. Олуци. Гну. Ген. Синап. Гурел. Бакаут. 
Движимост. 

ОТВЕСНО: Валози. Апокалипсис сега. Памид. Мечок. Тиест. Гек. Гад. 
Памир. Рамос. Ариана. Монро. Дилов. Якост. Лема. Кента. Катер. 
Власт. Волтаж. Арчар. Гемия. Ма- сив. Амеби. Есета. Монд. Бунак. 
Елинг. Транш. Лав. Кал. Раджи. Алтеи. Тулипи. Бипед. Приап. Каниц. 
Ряпа. Имами. Психо. Книги. Айрян. Ерато. Оксид. Ум. Астра. Авгур. 
Сенат. Агро. Икона. Ареал. Ишиас. Нес. Дванадесет маймуни. Пулт.

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
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ОВЕН
Страстта ви за жи-
вот се възражда 
отново, давай-
ки ви енергия в 
изобилие да до-
вършите всички 
задачи, които ви 
затрудняват на-

последък. Ще изпитате мощна комби-
нация от агресия и страст, която може 
да използвате във ваша полза, особено 
ако сте необвързани. Вие сте майстори 
на технологиите и е възможно да спе-
челите всяко състезание, което пред-
приемете тези дни. Подвизите и физи-
ческата мощ са ваш специалитет, но и 
умът ви не е за подценяване.

Астрологична прогноза 
11 - 17 декември 2019 г.

РАК
Тези дни няма да 
сте перфектни, но 
имате доста логич-
ни идеи, които за-
служават да бъдат 
чути. Споделете ги 
в подходящия мо-
мент. Ще изпитва-

те силна ревност към близък приятел, 
дори и да не ви се иска. Избягвайте 
да прикривате истинските си чувства 
чрез сарказъм. Не можете да заблуди-
те никого. Ще имате обаче усещането, 
че можете да промените света, и няма 
да има хора, които да спорят с вас по 
този въпрос. Имате куп идеи, а мозъкът 
ви работи по интересен и мистериозен 
начин.

ВЕЗНИ
Първият ден от 
периода е чуде-
сен момент за 
сътрудничество. 
Очаква ви среща с 
приятели или съ-
дружници. Светът 
може само да спе-

чели, ако излезете от черупката си, но 
бъдете максимално дружелюбни и по-
пестеливи на критики. Получавате при-
лив на енергия и сте в унисон със свои-
те настроения, емоции и мечти. Освен 
това интуицията ви е много силна в мо-
мента - използвайте я да ви направля-
ва тогава, когато не сте сигурни каква е 
следващата ви стъпка.

КОЗИРОГ
Бъдете бдителни 
какво се случва 
около вас, защо-
то само една се-
кунда разсейване 
може да ви коства 
тотална загуба 
на фокуса. Бъде-

те внимателни, ако шофирате през тези 
дни, независимо дали е автомобил, мо-
тор или велосипед - изисква се 100-про-
центово внимание на пътя. С добрите ви 
умения идват и по-големите ви отговор-
ности. Когато покажете супер подреде-
ния си работно бюро на колегите си, те 
ще ви завидят, но след това ще поискат 
да им помогнете да подредят своите.

ТЕЛЕЦ
Предстои ви пъ-
туване и въпреки 
че ви се иска да 
направите около-
светско пътешест-
вие, ще скъсите 
дистанцията, за да 
може да продъл-

жите своето обичайно ежедневие. Ще 
се чувствате сигурни и стабилни. Може-
те да свършите много неща, когато сте 
толкова фокусирани. Свършете нещата, 
които отлагате от известно време. Чув-
ството на удовлетвореност след това е 
неописуемо. Приятелите ви ще ви под-
крепят, така че не се стеснявайте да им 
споделите и най-съкровените си тайни.

ЛЪВ
Има някои неяс-
ноти около вас в 
семейството ви, 
особено когато ин-
туицията ви казва 
едно, а логиката ви 
подсказва съвсем 
друго. Ще е трудно 

да прецените в каква посока да поеме-
те, затова стойте на едно място, докато 
не ви се изясни по кой път да тръгнете. 
Имате чудесни отношения с околните и 
ако не учите или работите в сферата на 
комуникациите, може би трябва да го 
направите. Имате и вродена дарба, що 
се отнася и до мрежовите системи, така 
че защо не се възползвате от нея.

СКОРПИОН
Увереността, креа-
тивността и въоб-
ражението ви са 
в изобилие - това 
са чудесни дни да 
развеете пред све-
та своето портфо-
лио. А ако все още 

нямате такова, какво чакате още? За-
емете се веднага с производството на 
своите удивителни творби, независи-
мо в коя сфера творите. Много сте пе-
дантични и детайлите имат значение 
за вас повече от всичко. Някой дори 
може да ви сметне за прекалено при-
дирчиви, но вие предпочитате да сте 
точни и коректни. За вас това е от голя-
мо значение.

ВОДОЛЕЙ
Ще се възхища-
вате на себе си 
толкова много, че 
може да постави-
те рекорд по зас-
немане на селфи. 
Защо е толкова 
важно за вас дру-

гите да ви харесват?! Обърнете фокуса 
към себе си, за да разберете наистина 
какво става в съзнанието ви и да опоз-
наете по-добре вътрешното си аз. Всич-
ки ще ви се възхищават на жизнеността 
и дружелюбието ви и на това, че се връ-
щате отново към обичайната си привет-
лива същност, което лично вас ви кара 
да се чувствате отново добре.

БЛИЗНАЦИ
Дори най-лични-
те и интимни под-
робности около 
живота ви са на 
сигурно място, 
ако ги споделите 
с най-добрия си 
приятел. Обичате 

живота си и е хубаво човек да се огле-
да наоколо и да види колко много неща 
се получават както трябва. Дори и да 
сте имали известни проблеми напосле-
дък, съумявате да оцените и хубавите 
неща. При зараждане на спор е хубаво 
да играете ролята на посредник, особе-
но ако някой замесен в спора не вижда 
грешките пред себе си.

ДЕВА
Кипите от енер-
гия, възползвай-
те се максимално 
от нея. Възмож-
но е да прекарате 
известно време в 
размишления от-
носно следващия 

ви важен ход, но оставете на другите 
да се справят с детайлите. Сега пове-
че ви се отдават мислите, отколкото 
действията. Иска ви се да се спуска-
те по течението, но не го правете, ако 
това възпрепятства способността ви 
да подкрепяте хората, които обичате. 
Не обичате да заемате нечия страна, 
но се уверете, че знаете към кого сте 
най-лоялни.

СТРЕЛЕЦ
Искате да проме-
ните външния си 
вид по някакъв 
начин, но не ви се 
иска накрая да се 
окаже, че сте не-
разпознаваеми. 
Нова прическа, 

пиърсинг или татуировка са добър ва-
риант. Харесва ви да наблюдавате света 
около вас, както и това, че сте забеляз-
вани. Има толкова много да се изследва. 
В първите дни от периода ще сте силно 
разочаровани, защото влизате в проти-
воречие с някого, с когото сте смята-
ли, че се разбирате или че ще се получи 
между вас. Не можете дори да си обяс-
ните защо енергията между вас угасва.

РИБИ
Някой може да се 
опита да отмък-
не нещо от вас, 
но точно сега сте 
много проница-
телни и много мал-
ко неща ви убяг-
ват. Опитвате се 
да изтриете нещо 

от съзнанието си от доста време насам, 
но поради някаква причина просто не 
се получава. Добре е да забавите мал-
ко темпото и да проявите малко пове-
че търпение към себе си. Не всичко се 
случва тогава, когато пожелаете. Кри-
тичната ви природа се активизира и 
дори най-близките ви и най-уважавани 
приятели не могат да избягат от кри-
тичния ви поглед.
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�Световен конкурс търси технология, която да замени сегашната

$1 млн. награда за този, който 
измисли новия климатик

ПАВЛИН ДИМИТРОВ
pavlin@bg-voice.com

$
1 млн. е наградата в конкурс за 
изобретяване на нова техно-
логия за климатика. Той е обя-
вен от своеобразна коалиция, 
предвождана от индийското 

правителство и американската непра-
вителствена организация за екологич-
ни изследвания Rocky Mountain Institute 
(RMI). Конкурсът Global Cooling Prize е за 
проектиране на следващото поколение 
системи за охлаждане на въздуха. При-
чината е, че сегашната технология не 
може да бъде поддържана още дълго. 

Истината е, че климатиците са на бли-
зо 100 години и не са еволюирали мно-
го, а технологията им на практика е 
същата, каквато е била в деня на изобре-
тяването им.

Разбира се, макар и почти стогодиш-
на, тя продължава да е революционна 
за планетата ни, защото без нея животът 
в много райони би бил непоносим. Днес

климатизацията 
е жизненоважна

и за компании и технологии, които раз-
читат на контролирана температура и 
влажност, каквито са и интернет сървъ-
рите например.

Всичко това обаче си има и своята 
цена: охлаждането на въздуха е отго-
ворно за 10% от потреблението на елек-
тричество на планетата, твърди Меж-
дународната агенция по енергетика, 
пишат CNN и webcafe.

И докато светът се затопля, търсене-
то на климатици само ще нараства, осо-
бено в развиващите се държави. Това на 
свой ред ще увеличава ефекта, който ох-
лаждащите устройства имат върху кли-
мата, като допълнително затопля Земя-
та, създавайки порочен кръг.

Затова инициаторите на конкурса 
възлагат много на него.

Има 1,2 млрд. устройства за климати-
зация на помещения, инсталирани в мо-
мента, но броят им ще нарасне до 4,5 
млрд. към 2050 г., се казва в доклад на 
RMI.

„Ефектът от това върху търсенето на 
електричество ще е огромен. Дилемата 
е, че така се стига до щети за околната 
среда, които не можем да си позволим. 

Това е типът климатична заплаха, която 
не виждате особено в огледалото за зад-
но виждане, но когато погледнете какво 
предстои, е огромна“, коментира упра-
вляващият директор на RMI Иън Кем-
бъл.

Global Cooling Prize задава специфич-
ни препоръки за участниците, на които 
е възложена задачата да проектират ре-
шение за охлаждане с пет пъти по-мал-

ко ефект върху климата от тези, които са 
популярни в момента. Това означава, че 
евентуалният победител в конкурса ще 
може да даде решението, с което да се 
противодейства на ефекта върху окол-
ната среда от очакваното

нарастване на търсенето 
на климатици

За да постигнат тази подобрена ефек-
тивност, предложените проекти могат 
да бъдат по-скъпи от сегашните клима-
тици (но цената не бива да е повече от 
два пъти по-висока). По-високата цена 
на теория ще бъде компенсирана от по-
ниските текущи разходи.

„Ако технологията е два пъти по-скъ-
па и използва една четвърт от електри-
чеството, цената ще се избие за около 2 
и половина години“, обяснява Кембъл.

Участниците също така трябва да 
спазват седем допълнителни правила, 
повечето от които целят да предотвра-
тят това, което Кембъл нарича „нежела-
ни последици”. Сред тях попадат преко-
мерна употреба на вода или на редки 
изкопаеми, както и ограничения за изга-
рянето на гориво и изолацията.

Журито на конкурса е подготвило кра-
тък списък от осем финалисти, които ще 
изготвят функциониращи прототипи. Те 
ще бъдат подложени на изпитания и в 
лабораторни, и в реални условия в жи-
лищен блок в Делхи.

Състезанието е привлякло над 2100 
участници от 95 държави. От дълъг спи-
сък от 139 екипа, осемте избрани фи-
налисти са били наградени с 200 000 
долара за разработка на прототипи и 
доставката им в Индия за изпитания 
през лятото на 2020 г.

Три от осемте финалисти са от Индия, 
три са от САЩ и по един от Великобри-
тания и Китай.

„Имаме три големи производители, 
един университет с много напреднала 

технология и четири по-малки участни-
ци, навлизащи в тази ниша, без да са в 
бранша, с някои много новаторски и 
различни подходи“, обяснява Кембъл.

Предложените проекти използват 
широка гама от технологии, от парна 
компресия до изпарително охлаждане. 
Barocal, стартъп, произлизащ от разра-
ботка на университета Кембридж, из-
ползва технология за твърдотелно ох-
лаждане, вместо традиционни

течни охладители
които може да предизвикат теч с време-
то.

Междувременно проектът на Kraton, 
тексаска химическо-инженерна компа-
ния, предлага решение, което използва 
просто вода, като по този начин напъл-
но премахва основния механичен ком-
понент на климатиците - компресора, за 
да направи проекта по-достъпен.

Други участници се фокусират върху 
ограниченията на сегашните климати-
ци, от рода на липсата на контрол върху 
температурата и влажността едновре-
менно. Дизайнът, предложен от амери-
канския стартъп M2 Thermal Solutions, 
позволява на потребителите да зада-
ват и конкретна температура, и ниво на 
влажност в помещението.

Трудно е да се прецени какво ще 
представляват тези предложени нови 
машини, преди да бъдат направени ре-
ални прототипи, но несъмнено те ще 
дебютират и с нова естетика, тъй като 
повечето от дизайните в шортлиста са 
базирани на фундаментално различна 
технология в сравнение с традиционни-
те климатици.

Победителят, който ще бъде оповес-
тен през ноември 2020-а, ще получи на-
града от 1 млн. щатски долара. Тогава за-
почва и реалното предизвикателство: 
да бъде убеден светът, че традиционни-
те климатици имат нужда от замяна.
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К
убрат Пулев е най-вероятният 
следващ съперник на светов-
ния шампион по бокс в теж-
ка категория Антъни Джошуа. 
Това съобщи агентът на бри-

танеца Еди Хърн. Джошуа победи в ре-
ванш Анди Руис и си върна титлите на 
Световната боксова асоциация (WBA), 
Световната боксова организация (WBO) 
и Международната боксова федерация 
(IBF).

Джошуа трябва да направи задължи-
телни защити до средата на следващата 
година на титлите си на IBF и на WBO, къ-
дето претенденти са съответно Пулев и 
Олександър Усик.

„Антъни няма намерение да се отказ-
ва от нито един от коланите си. Ще го-
воря и с двете организации и ще видим 
коя е с предимство. Мисля, че е IBF, но 
ще ми трябва потвърждение. Така че на 
този етап смятам, че

първо ще бъде Пулев
а след това Усик. Мисля, че април или 
май е реална дата за следващия мач на 
AJ“, коментира Хърн.

Той обяви и че в най-скоро време ще 
започнат преговори с Кубрат Пулев и 
Александър Усик, за да бъде определен 
следващият съперник на британеца.

Кубрат Пулев също даде да се разбе-
ре, че се готви за мач срещу британеца. 
„Искам да поздравя Антъни Джошуа и 
Еди Хърн за това, че си върнаха титли-
те и очаквам с нетърпение да срещна AJ 
в следващия мач, за защита на пояса на 
Международната боксова федерация, 
както IBF разпореди. Резултатът този път 
ще бъде различен!“, написа той в профи-
ла си във Facebook.

Междувременно британският бок-
сьор призна, че иска да се бие у дома.

Той предпочита да се изправи срещу 
Дилиън Уайт, но и според публикации в 
пресата на Острова, много по-вероятно 
е срещу него на ринга да се качи задъл-
жителният претендент за титлата на IBF 
Кубрат Пулев.

„Би било мегаизживяване. Цяла годи-
на се бия извън родината и ще е хуба-
во да си поема глътка въздух. Искам да 
зарадвам феновете си във Великобри-
тания, които играят голяма роля в мо-
ята кариера. Всеки пък когато играя на 
родна земя, побеждавам“, заяви Антъни 
Джошуа пред „Сън“.

Вече има яснота и за арената на голя-
мото събитие - това най-вероятно ще е 
новият 60-хиляден стадион на „Тотнъм“.

Един от гласовете на българския 
футбол още от времето, когато 
българският шампионат беше из-

лъчван по „ТВ 7“ – Илиян Енев, е бил сва-
лен от ефир по настояване на клубното 
ръководство на „Лудогорец“, съобщава 
Actualno.com. През изминалия уикенд 
той е трябвало да коментира срещата 
ЦСКА – „Лудогорец“ на стадион „Българ-
ска армия“, но е бил информиран, че 
това няма да се случи.

Поводът за това решение на „Лудого-
рец“, чийто собственик Кирил Домусчи-

ев е собственик и на „Нова Броудкастинг 
груп“, е коментарът на популярния глас 
в телевизията по време на двубоя на 
„орлите“ срещу „Локомотив Пловдив“, и 
по-точно моментът, в който главният ре-
фер в срещата подмина ситуация, при 
която можеше да отсъди дузпа в полза 
на „смърфовете“. В 68 мин. Йосип Тома-
шевич нахлу в наказателното поле на 
„Лудогорец“ и беше препънат от защит-
ника на домакините Сисиньо в пеналте-
рията, без играчът на „Лудогорец“ да е 
докоснал топката.

�Сблъсъкът ще е април или май, смята агентът на британеца

На хоризонта: Мач Антъни 
Джошуа – Кубрат Пулев

Собственикът на NOVA свали 
коментатор заради „Лудогорец“

Българин счупи световен 
рекорд по вдигане от лег
Българинът Емил Кръстев счу-

пи световния рекорд по вди-
гане от лег. На Европейското 

първенство по силов трибой към меж-
дународната федерация (International 
Powerlifting Federation) той записа 
опит от 203.5 килограма в категория 
до 93 кг за младежи. 22-годишният 
състезател вдигна рекордната тежест 
в третия си опит.

Емил Кръстев е многократен шам-
пион в републиканските състезания, а 

това е неговата първа изява на между-
народния подиум.

В движението клек той успя да за-
пише само 275 кг във втория си опит 
след неуспешен първи на 262.5, а в 
движението мъртва тяга остана на вто-
ри опит с 295 кг след неуспешен на 305 
кг. Това го отдели от медала в движе-
нието мъртва тяга с малко, но въпре-
ки това общият резултат от 768.5 кг му 
беше достатъчен за третото място и 
разлика от само 5 кг от второто.

Снимкa: Sportal

Снимкa: Facebook



30% BOOKING, 

Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Kурсове 

на процентно заплащане 2243882400 

№17124

БОЯДЖИЙ, 

Цена US$0.00, Зипкод 60004, Търся бо-

яджии по възможност с опит Телефон: 

773-865-0406 7738650406 №17020

Chicago + suburbs

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60540, Търся 

детегледачка в Нейпървил за 9 ме-

сечно бебе. От 1 до 3 дни (от 6:00 до 

15:30/16:00). (312)479-2318 №17154

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся 

жена caregiver part time (след обяд), в 

Chicago (Morrison & Ashland), понедел-

ник - петък, $15 на час. Обадете се: 847-

813-5108 8478135108 №17156

CAREGIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, caregiver 

жена или мъж) part time, fl exible hours, 

Hainsville, $13 на час. 847-813-5108 

№17157

LOCAL CDL DRIVER, 

Цена US$ 6,666.00, Зипкод 60007, Пред-

лагам локална работа за CDL driver все-

ки ден, всяка вечер в къщи. Паркинга е 

в Elk Grove Village, но ще се разберем 

да го преместим близо до вас да ви е 

близо. За повече инфо: Tel.847-749-

9161. №17140

РАБОТА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, Малка 

транспортна компания търси контрак-

тори за съвместна работа. За повече 

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК

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

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

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

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

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

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

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

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

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

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

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550

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

ШОФЬОP, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор за VOLVO 
780 I-shift и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkт-
но отношение. За повече инфор-
мация 847-571-0945. 2248480266 
№17135

ШОФЬОР/OWNERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Малка 
транспортна компания търси да на-
значи CDL class A шофьор за VOLVO 
780 I-shift и OWNER OPERATORS. 
Предлагаме идивидуално и кореkт-
но отношение. За повече инфор-
мация: 847-571-0945. 2248480266 
№17136

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

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

информация се обадете на телефон 

(224)659-2356. №17141

OWNER OPER./ DRIVERS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Мал-

ка компания предлага работа за 

CDL шофьори и собственици на ка-

миони! *Midwest Accounts!*Strong 

24/7 Dispatch!*Предимно леки 

товари!*Direct Deposit!* Намаления 

за гориво до $0.70/г.Tel:847-483-8787 

8476659273 №17142

CDL ВОДАЧ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Търся 

отговорен CDL Hazmat шофьор на ка-

мион I-Shift Volvo, голямата кабина с 

APU, Около 3000-3500 мили седмич-

но, $0.65/миля. Отлична работна сре-

да с човешко отношение. 7737421234 

№17148

CAREGIVER , 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Търся 

жена caregiver за 22 години момиче 

с диагноза Autism, full time, Arlington 

Heights. няма нужда от легални доку-

менти 847-772-2572, 847-910-0093, 224-

723-3229 №17149

HAZMAT ШОФЬОР, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Търся шо-

фьор с hz/tanker endorsement за 2017 

VOLVO (DRY VAN). Заплащане 60 цента 

на миля, минимум $1500 на седмица 

ГАРАНТИРАНИ. 2242613952 №17122

FLAT RATE, MIDWEST, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60124, Транс-

портна компаня тарси CDL drivers. Flat 

rate, Midwest. Вкъщи всеки weekend. 

Моля обадете се на 312-231-4472 

8472585188 №17125

CDL DRIVER, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60193, • Dry van 

solo drivers - 55cpm/ team runs available 

• Extra stops paid at $30 per stop • Layover 

up to $150 per day. • Direct deposit every 

Thursday, money in the bank every Friday 

• Refrigerators, double bunks, speed set 

at 70 MPH • Safety bonuses 6302547494 
№17128

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



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

OWNER OPERATORS , 

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 

отговорен CDL Hazmat шофьор на ка-

мион I-Shift Volvo, голямата кабина с 

APU, Около 3000-3500 мили седмич-

но, $0.60/миля. Отлична работна сре-

да с човешко отношение. 7737421234 
№17074

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

ТЪРСИМ OWNERS, 

Цена US$ 90.00, Зипкод 60062, Предла-

гаме работа за Owner Operators. 10% 

Dispatch със Rate Confi rmation. Можете 

сами да буквате товарите си, като гово-

рите директно с брокерите. За повече 

инфо: 800-430-1190 Иван №17138

CDL ШОФЬОР, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся 

отговорен CDL Hazmat шофьор на ка-

мион I-Shift Volvo, голямата кабина с 

APU, Около 3000-3500 мили седмич-

но, $0.60/миля. Отлична работна сре-

да с човешко отношение. 7737421234 

№17090

ШОФЬОР, 

Цена US$, Зипкод 60625, тарся шофьор 

с cdl -A 7737825892 №17077

$$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 запращ-

нане, нови камиони,автоматик. Все-

ки weekend в къщи. За информация 

3122082222 №17092

OWNER OPERАTORS, 

Цена US$12.00, Зипкод 60107, Търсим 

OWNER OPERАTORS. Fuel карти с голе-

ми отстъпки-Flying J и Pilot-$500-$800 

отстъпки на месец, 12% диспеч.Запла-

щане всяка седмица, Delivery в поне-

делник, плащане 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 задължител-

ни. За повече инфо, търсете Петя на 

(773)600-0019. Благодарим 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 седми-

ци, коректно отношение и заплащане 

,773-946-3517 ( шофьори с големи пре-

тенции, моля да не ми звънят) №17050

CDL DRIVER NEEDED, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, Тър-

сим шофьор за къси мили /midwest 

region,dry van. Заплащане 0,65 цента 

на миля или $300 на ден. За повече ин-

формация 773-732-5718 №17063

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 работно вре-

ме или почасово. Добро заплащане. 

7736257087 №17019

ТЪРСЯ CDL ВОДАЧ , 

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

ворен шофьор на камион 2016 I-Shift 

Volvo, голямата кабина с APU. Около 

3000-3500 мили седмично, $0.60/миля. 

Отлична работна среда с човешко от-

ношение. 7737421234 №17027

CDL DRIVER 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

ТЪРСИ ХАМАЛИ, 

Цена US$  15.00, Зипкод 60156, Търсим 

работници почасово - здрави българи. 

Шофьорска книжка е в голям плюс. 

Нередовен график през седмицата и 

често работа в съботите. Текст на 312-

919-8618 №16826

TRUCKING DISPATCHER

Цена US$ , Зипкод 60004, Диспечер с 

опит търси работа. Намирам се в Бъл-

гария.: +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

KАМЕРИЕРКИ, 

Цена US$ 11.00, Зипкод 17110, Необ-

ходими са камериерки за Pennsylvania 

. Предоставяме квартира www.

tocconsult.com 3039748716 №17147

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

ИНВ СЕТ БУК, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, FleetSys 

в помощ на оунер-оператори и малки 

транспортни фирми в офис задълже-

нията. Инвойси, Сетълменти, Сетъпи, 

IFTA, IRP 2246593189 №17034

DISPATCHER, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Търся 

диспечер за 3 камиона. Заплащане на 

процент 2247241694 №16953

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

АТЛАНТА

OWNERS

Цена US$ 2.00, Зипкод 60007, BG 

COMPANY LOOKING FOR OWNER-

OPERATORS.. WE OFFER FREE 

PLATES...90% DISPATCH, FUEL 

DISCOUNTS, TRAILER RENTAL, PERMITS 

AND MORE..CALL 1-844-349-4349. 

184443484349 №17127

SOMEWHERE ELSE

FRONT DESK PENN, 

Цена US$ 16.00, Зипкод 17109, Need 

Front Desk in Harrisburg, PA 3039748716 

№17021

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

РАБОТА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60171, Гледам 

деца в моят дом в River Grove.Предла-

гам домашна вкусна храна,занимания 

и следобеден сън!Информация на те-

лефон 7739712024 №17044

FREIGHT DISPATCH, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Диспе-

чер с опит търси работа. Намирам се 

в България.: +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

РАБОТА, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60656, Търся 

работа като детегледачка-във вашия 

или моя дом.Имам дългогодишен опит.

Предлагам добри условия,занимания и 

топла храна.Живея в района на O’Hare 

Airport-N.East River Rd. 7737043463 

№16980

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

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

3 СПАЛНИ , 

Цена US$ 1,350.00, Зипкод 60612, Дава 

се под наем дуплекс апартамент на 

първи етаж, три спални, две бани с го-

лям двор в близост до центъра на Чи-

каго. 7735015080 №17131

2BDR SCHAUMBURG, 

Цена US$ 1,550.00, Зипкод 60193, 2 

Спални, 2 бани, гараж, камина. Мно-

го добри училища. Спокоен квартал с 

много място за паркиране. Опция за 

краткосрочен срок за наем.$1550/го-

дина. 847-630-0458 №17158

OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 90.00, Зипкод 60089, Тър-
сим Owner Operators Получавате 
90% от товара с Rate Confi rmation.
Карти за гориво,Регистрация,IFTA,P
rePass. За повече информация: 773-
387-3497 Юлиян №17137

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

11 - 17 декември 2019 60 - 61

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

CDL DRIVER NEEDED!, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60194, Small 
family owned company looking 
for cdl a, hazmat endorsed driver! 
Otr, all 48 states (we take your 
needs in consideration) Will work 
with you on areas you do not want 
to go to. Requirements: 2 years 
experience Hazmat preferred Good 
communication Good driving record 
Job off er: $.60/mile + pay increases 
available + monthly bonuses/ 
insurance coverage/ good driving 
bonuses Otr 48 states Dry van/ hazmat 
loads Call now! Daniel (847) 532-8824 
6825976108 №17151



СТАЯ В ELGIN, 

Цена US$$500, Зипкод elgin, Давам 

стая под наем в самостоятелна къща в 

Elgin. Всичко е включено в цената. вкл 

и интернет. има паркинг. Наем: $500 на 

месец. Тел: 630-674-9725 №17084

POD NAEM , 

Цена US$ 400.00, Зипкод 60004, Да-

вам стая под наем за жена в Arlington 

HEIGHTS безплатно ползване на перал-

ня, 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

ТЪРСЯ СЪКВАРТИРАНТ, 

Цена US$ 635, Зипкод 60656, Огромен 

3 bedroom апартамент с огромна те-

раса. 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 безплатни. 

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 

спалня, кухня с трапезария, баня с тоа-

летна 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

CONDO FOR RENT, 

Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60631, 

Под наем 2 спални 1 баня реновиран 

апартамент в района на летището 

7573386477 №17023

TOWNHOUSE-SCHAUMBURG, 

Цена US$ 1,895.00, Зипкод 60169, Да-

вам под наем 2bd,1.1 townhouse v 

Scahumburg след основен ремонт 

със fi nished basement, 1 car garage,5 

мин от Woodfi eld mall, $1985, Meto 

7732160654 №17008

СТАЯ , 

Цена US$  400.00, Зипкод 60630, Давам 

стая под наем, в районът на Джефър-

сън парк. 7735929395 №16952

СТАЯ, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60016, Давам 

под наем СТАЯ в ЧИКАГО 6308500701 

№16958

SKOKIE 3 BR 2BA, 

Цена US$  1,600.00, Зипкод 60076, 3BR 

2BA апартамент в Skokie. Ремонтирани 

кухня и двете бани. В отлично състоя-

ние. За повеяче информация се оба-

дете на посочения телефон. Свободен 

веднага 2247666445 №16960

ROOM 4 RENT 3BD ELK , 

Цена US$  550.00, Зипкод 60007, 

rooms for rent in 3bedroom townhome. 

6303605577 №16966

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

DISPATCHER TRAINING, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 

Transportation Dispatch Training Center 

www.smarttrucking.us 331-551-8787 

van53co@gmail.com IFTA Calculation 

Class Dispatcher Training Car Hauler 

Dispatcher Training Safety Manager 

Training Call or Email for Holiday 

Discounts! 3315518787 №17143

CAR HAULER CLASS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 

Transportation Dispatch Training Center 

www.smarttrucking.us 331-551-8787 

van53co@gmail.com IFTA Calculation 

Class Dispatcher Training Car Hauler 

Dispatcher Training Safety Manager 

Training Call or Email for Holiday 

Discounts! 3315518787 №17144

SAFETY MANAGER CLASS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 

Transportation Dispatch Training Center 

www.smarttrucking.us 331-551-8787 

van53co@gmail.com IFTA Calculation 

Class Dispatcher Training Car Hauler 

Dispatcher Training Safety Manager 

Training Call or Email for Holiday 

Discounts! 3315518787 №17145

IFTA CLASS, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60515, Boston 

Transportation Dispatch Training Center 

www.smarttrucking.us 331-551-8787 

van53co@gmail.com IFTA Calculation 

Class Dispatcher Training Car Hauler 

Dispatcher Training Safety Manager 

Training Call or Email for Holiday 

Discounts! 3315518787 №17146

HEAT COOL ELECTRICAL, 

Цена US$0.00, Зипкод 60076, Прода-

вам, инсталирам, поддържам и ремон-

тирам всички модели и марки фурниси 

и кондиционери. Лицензирани елек-

тро услуги. Камен, тел.847-922-1677 

№17086

GIFT WRAPPING, 

Цена US$0.00, Зипкод 60169, Wraptopia 

- професионално опаковане на пода-

ръци за семейни тържества, фирмени 

партита и празненства от всякакъв по-

вод. 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 замествам в почивния ден.Имам 

опит.Намирам се в Mount Prospect.Те-

лефон за връзка 224-425-6746 №17040

БОЯДИСВАНЕ, 

Цена US$ , Зипкод 60007, Боядисване 

и леки ремонти.компания с иншуранс 

за вашето 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, Грижа 

за деца в близост до Meacham Rd/

NergeRd,Елк Гроув Вилидж.Домашно 

приготвена храна,включващи 2 закус-

ки и обяд.18 години опит.За повече 

информация: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 целоднев-

но. Живея в близост до Harper College. 

Имам кола и книжка и мога да карам 

детето ви на училище. Справки на тел.: 

847-987-9524 8479879524 №16989

IMIGRATZIONI USLUGI, 

Цена US$  , Зипкод 60194, pomosht pri 

imigratzinni dokumenti. 15 godini opit. 

Stancho tel 708 415 0590 №16789

КАНАЛИЗАЦИЯ, 

Цена US$  , Зипкод 60089-3328, Профе-

сионално почистване на канализация, 

кухненски мивки, бани. Водопровод-

ни услуги. 224-563-6611 2245957923 

№16825

ПРЕМЕСТВАНИЯ, 

Цена US$  80.00, Зипкод 60156, ПРОФЕ-

СИОНАЛНИ услуги по премествания 

- апартаменти, къщи, офиси, антики, 

пиана, хоистинг. Отстъпки за българи. 

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

ни цени. 3129198618 №16827

FOKUSNIK ZA DETZA, 

Цена US$  0.00, Зипкод 60194, fokusnik 

za rogdenni dni na detza. Ivan tel. 708 

4150590 №16788

ГЛЕДАМ ДЕЦА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Це-

лодневна грижа за деца в Elk Grove 

Village.Предлагам три хранения с до-

машно приготвена храна,сън ,учебни 

занимания и забавления !За повече 

информация звъннете на 2244253371 

2247899297 №16375

COAST TO COAST

ТРЪК БУК, 
Цена US$  0.00, Зипкод , Няма по 
евтино софтуерно решение за 
транспортни фирми. Безплат-
но за оунер-оператори. Намери 
своя диспечер във FleetSys.com 
днес. Ако си диспечер на свобод-
на практика, регистрирай се и ти. 
2246593189 №16976

SOMEWHERE ELSE

PROPERTY MANAGMENT, 

Цена US$  0.00, Зипкод 1000, Ние 

предлагаме пълния набор менидж-

мънт услуги и управление на Вашия 

имот.Тел.:+359897463810 893669881 

№16985

УСЛУГИ 

Търся

Chicago + suburbs

ДРУГИ, 

Цена US$ 0.00, Зипкод , За дами между 

33-39 г. с сериони намерения нека да 

се запознаем ,мъж 40г.168/67кг за кон-

такт stoyan120@gmail.com 7738509501 

№17133

ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся 

жена за гледане на момиченце на 18 

месеца в Mt Prospect. За повече ин-

формация обадете се на 248-946-9185. 

№17035

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs

RESTAURANT / BAR, 

Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Продавам 

напълно обзаведен и функциониращ 

ресторант с повече от 10 години в биз-

неса. Има 200 места вътре и 200 места 

в градината с голям безплатен паркинг. 

8478242222 №17153

DRY VAN-RENT/SALE, 

Цена US$ 30.00, Зипкод 60193, Available 
for sale/rent Dry Van Grate Dane 2020- 
brand new, never used. 6302547494 
№17129

VOLVO 670, 

Цена US$ 9,500.00, Зипкод 60148, 
volvo 670 2004 automatic с нови гумиi 
yokohamana 1364000 mile 9500$ / BO. 
Тел.: 224 201 0342 2242010342 №17132

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, про-
давам TERMOKING 2010 UNIT 15,000 
HR UTILITY TRL. $11,000 6308475936 
№17093

08 VOLVO VNL, 

Цена US$ 12500, Зипкод 60004, Про-
давам 2008 Volvo VNL, D12 двигател, 
много добро състояние. Чисто нови, 
съединител, спирачки, водна помпа. 
Камиона е в движение, 1 250 000мл. 
Цена 12500$, цената може да се комен-
тира. 7737338399 №17047

HONDA CIVIC, 

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

ПРОДАВАМ CENTURY, 

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

VOLVO 670 MONEYMAKER

Цена US$ 19,999.00, Зипкод 60525, 
Продавам VOLVO 670 2007г. Отлично 
състояние, готов за работа, нови ба-
терии, гуми – 70%, имам документи от 
подръжката DYNO TEST може да се на-
прави, мили – 1,320,000 Цена - по дого-
варяне 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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ПАВЛИН ДИМИТРОВ
pavlin@bg-voice.com

Да превърнеш дефекта на лошо-
то шофиране в ефект и да из-
караш милиарди от това? Един 
предприемчив американец го 
направи. Уилиc Джoнcън съз-

даде платформа, която може да ви поз-
воли да имате в гapaжa cи например 
Fеrrаrі 812 Ѕuреrfаѕt - иcтинcки звяp, кoй-
тo paзпoлaгa cъc 789 кoнcки cили и paз-
вивa мaкcимaлнa cкopocт oт близo 340 
килoмeтpa в чac. За eдвa 91 500 дoлapa 
вмecтo зa 363 000 eвpo, зa кoлкoтo ce 
пpoдaвa чиcтo нoвa.

Сораrt, както е името на платформата, 
пpoдaвa cтapи, нe ocoбeнo дoбpe изглeж-
дaщи aвтoмoбили, нo cъщo тaкa и дocтa 
нoви мoдeли c лeки пoвpeди - нaпpимep 
тaкивa, кoитo ca били лeкo yдapeни. Ha 
caйтa чoвeк мoжe дa oткpиe близo 200 
000 тaкивa зa пpoдaжбa, пише money.bg. 
Toзи бизнec ce oкaзвa иcтинcкa злaтнa 
минa зa ocнователя му Уилиc Джoнcън и 

дopи ycпявa дa гo пpeвъpнe в милиapдep.
72-гoдишният пpeдпpиeмaч пpе-

пpoдaвa yдpяни

cyпepмoдeли, cъбиpaни 
oт CAЩ, Бpaзилия

Beликoбpитaния и дpyги дъpжaви, a oт 
няколко ceдмици дopи кoмпaниятa му 
имa нoвa плoщaдкa в Бepлин.

Heгoв вepeн пoмoщник e cъпpyгът нa 
дъщepя мy Джeй Aдaйp, кoйтo e глaвeн 
изпълнитeлeн диpeктop нa кoмпaниятa и 
дъpжи дял oт нeя, изчиcлявaн нa нaд 800 

милиoнa дoлapa.
Oт нaчaлoтo нa гoдинaтa цeнaтa нa aк-

циитe нa Сораrt e нapacнaлa c 81%, кoeтo 
я пpeвpъщa в eднa кoмпaния зa 20 ми-
лиapдa дoлapa. Блaгoдapeниe нa тoзи 
pъcт caмият Джoнcън вeчe e милиapдep 
c 1,9 милиapдa дoлapa в cмeткaтa cи.

Бизнecмeнът дaвa някoлкo ycлoвни 
пpичини зa тoзи ycпex - нaпpeдъкът нa 
тexнoлoгиитe, кoйтo пpaви aвтoмoбили-
тe пo-cкъпи зa пoпpaвкa и cлeдoвaтeл-
нo имa пo-гoлямa вepoятнocт тe дa бъ-
дaт oтпиcaни oт зacтpaxoвaтeлитe. Дpyг 
фaктop e мeждyнapoднaтa eкcпaнзия нa 
кoмпaниятa, нo cъщo тaкa и нeщo пo-лю-
бoпитнo -

зapaди cмapтфoнитe cи 
шoфьopитe ca 
вce пo-paзceяни

и пo-чecтo кaтacтpoфиpaт.
Зa paзликa oт мнoгo дpyги ceктopи, в 

кoитo ca ти нyжни пoвeчe oпит и знaния, 
зa дa cтapтиpaш бизнec, Джoнcън избиpa 
тaкъв, кoйтo мy пoзвoлявa дa зaпoчнe 

paбoтa вeднaгa cлeд кaтo ce зaвpъщa oт 
Bиeтнaм, къдeтo e изпpaтeн пo вpeмe нa 
вoйнaтa в aзиaтcкaтa cтpaнa.

Toй кyпyвa пъpвaтa cи плoщaдкa, 
къдeтo зaпoчвa дa cклaдиpa кoли, пpeз 
1972 г. зa 75 000 дoлapa. Toй нямa тaзи 
cyмa и ce пpинyждaвa дa пpoдaдe къщaтa 
cи и зaeднo cъc cъпpyгaтa cи и двeтe им 
дeцa ce мecтят в кapaвaнa.

Иcтинcкият ycпex зa нeгo идвa cлeд 
1998 г., кoгaтo пycкa интepнeт плaтфopмa 
зa пpoдaжбa нa изпoлзвaни кoли - eдвa 
тpи гoдини cлeд cъздaвaнeтo нa еВау.

Да спечелиш милиарди от 
катастрофирали автомобили
�Уилиc Джoнcън създаде платформа, която се оказа златна мина

Уилиc Джoнcън 

Снимкa: Youtube

Снимкa: Сораrt

Снимкa: Сораrt
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Мексиканецът Хуан Педро Франко отслаб-
на с 330 кг за 3 години и остана с 95 кг из-
лишна кожа, съобщи в. „Дейли мейл“.

Сега 35-годишният Франко тежи 260 кг. Когато 
преди три години го включиха в книгата на ре-
кордите на Гинес, той тежеше 590 кг и не можеше 
да стане от леглото.

През 2017 г. хирурзи два пъти смалиха стомаха 
му, но още преди операцията Хуан трябваше три 
месеца да пази строга диета.

Мексиканецът сега може да ходи с бастун и да 
става и сяда сам.

Хуан вече не страда от диабет и високо кръв-
но. Сега той има цел да постави нов световен ре-
корд – за най-голямо свалено тегло. Предстои му 
нова операция – този път за отстраняване на из-
лишната кожа.

Тигър приключи най-дългото пътешествие, 
известно за този вид, след като измина 1300 
км в Индия, съобщи Скай нюз.

Тигърът е носел радиояка в рамките на проект 
за изучаване на начина, по който се разпръскват 
животните. Той е тръгнал от резерват в Яватмал 
през юни и е стигнал до резерват в Булдхана пре-
ди седмица.

Животното не е оставало на едно място повече 
от четири или пет дни, а и се е задържало толкова 
само когато е намирало храна.

За да остане стабилно на едно място, един ти-
гър има нужда от три неща – пространство, храна 
и партньорка. В резервата, където се е установил 
накрая – Днянгянга, има достатъчно простран-
ство и плячка. Ако не намери партньорка обаче, 
може да продължи напред.

Мексиканец отслабна 
с 330 кг за 3 години

Тигър пътешества 1300 
километра из Индия

Г
ригор Димитров бе сред офи-
циалните гости на шоуто на 
Dior в Маями. По време на 
представянето на новите мо-

дели на дизайнера Ким Джоунс бъл-
гаринът срещна Лени Кравиц и не 
пропусна да се снима с него.

Григор се видя и с футболната ле-
генда Дейвид Бекъм. Семейство Бе-
към и Григор Димитров се познават 
от много време. Не веднъж единият 
от синовете им - Ромео - е тренирал 
заедно с българския тенисист.

Григор Димитров също не крие 
топлото си отношение към футбол-
ната звезда. В своя Инстаграм бъл-
гаринът се похвали с обща снимка с 
бившия играч на Реал Мадрид и Ман-
честър Юнайтед.

Тенисистът бе избрал да отиде на 
събитието с бял панталон и розово 
поло. Впечатление прави златният му 
ланец на врата, както и любимите му 
гривни на ръцете.

Модната марка направи истинско 
шоу, показвайки мъжките си модели 
за есен 2020.

Освен Григор Димитров на събити-
ето бяха забелязани звезди като Дей-
вид Бекъм, Травис Скот, Рики Мартин, 
Бела Хадид, Ким Кардашян, Джеймс 
Блейк и други.

Ш
ведската звез-
да Мари Фред-
риксон, изпяла 
едни от най-го-

лемите хитове през 90-те го-
дини на миналия век като 
вокалистка на групата „Рок-
сет”, е починала на 61 годи-
ни на 9 декември.

Това съобщи мениджърът 
й в прессъобщение, цитира-
но от в. „Свенска дагбладет”. 
В текста се казва, че смъртта 
е настъпила вследствие на 
заболяване, без да навлиза 
в подробности.

От създаването си през 
1986 г. „Роксет” е една от 

най-известните шведски 
поп рок групи, с продаде-
ни над 75 млн. албума. Дует-
ът е формиран в момент, ко-
гато и родената през 1958 г. 
Фредриксон, и една година 
по-младият Пер Гесле са из-
вестни в страната. С десетте 
албума, които издава обаче, 
„Роксет” печели много на-
гради, а хитовете като The 
Look, Listen to Your Heart, 
It Must Have Been Love или 
Joyride оглавяват класации 
в Европа и САЩ.

През 2002 г. Фредриксон 
бе диагностицирана с ту-
мор на мозъка. 

Почина вокалистката на 
„Роксет“ Мари Фредриксон

И
звестната американ-
ска певица Лейди Гага 
включи в плановете 
си през следващите 

10 години да прави музика и да 
има деца, пише сайтът Контакт-
мюзик.

33-годишната изпълнителка 
счита, че през следващото де-
сетилетие ще бъде твърде пре-
трупана с работа, както в про-
фесионален, така и в личен 
план.

„Искам да заснема повече 
филми, да имам деца, да раз-
ширявам козметичната си ком-
пания и да я превърна в бранд 
на мечтите!“, довери Лейди Гага.

Тя се надява нито за миг да не 
губи вдъхновението си, защо-
то когато е вдъхновена, нещата 
най-добре й се получават.

Певицата намекна, че през 
следващото десетилетие ще 
прави куп шантави неща, какви-
то е правила и в миналото.

Лейди Гага иска 
да има деца

Гришо с Бекъм и Лени Кравиц 
на модно шоу в Маями
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С
лед развода с Брад Пит 44-го-
дишната Анджелина Джоли е 
започнала връзка със звезда-
та от сериала „Светът на Дивия 

Запад“ Евън Рейчъл Ууд, пише „Уомънс 
Дей“.

Сменилата 55-годишния Пит с 32-го-
дишна актриса Анджелина и по-рано 
е забелязвана в еднополови връзки 
от актьорската гилдия. Така през 1996 
г., по време на снимките на „Фалшив 
огън“, тя има афера с нейната снимач-
на партньорка Джени Шимицу.

От своя страна през 2011 г. Ууд обя-
ви публично бисексуалните си предпо-
читания. Това се случи малко след раз-
дялата й с Мерилин Менсън. Евън дори 
успя да се сгоди за шокиращия рок пе-
вец, но сватбата не се случи заради 
разногласия.

Н
ачалото на годината беше 
изключително щастлива за 
актрисата Теодора Кулева 
- внучката на големия То-

дор Колев. Прeз януaри тя ce oмъжи 
зa приятeля cи Джoуceф Гууд и oт-
тoгaвa живee c нeгo в Лoндoн. Имeн-
нo зaтoвa тя нaпуcнa и хитoвия бъл-
гaрcки ceриaл „Oткрaднaт живoт“.

Голямата новина обаче е друга. 
Теодора Гууд е в очакване на първо-
то си дете.

Тя е потвърдена и от самата Те-
одора пред „България днес“, като е 
конкретизирала и кога ще се появи 
бебчето - то се очаква в края на яну-
ари 2020 г.

Теодора завършва НАТФИЗ „Кр. 
Сарафов“ в класа на проф. Ивай-
ло Христов. Когато решава да учи 
в академията, тя кандидатства, без 
никой да знае за родството й с То-
дор Колев.

Внучката на Тодор Колев 
чака дете

56 бели мечки се събраха край селище в 
Чукотка в североизточната част на Ру-
сия, където са хранени от местни жите-

ли вследствие на забавеното формиране на леде-
на покривка в района, предаде Франс прес.

Според руски медии и Световния фонд за при-
родата, в резултат на климатичните промени 
морският лед не е достатъчно стабилен, за да им 
позволи да тръгнат на лов.

След идването на мечките местни жители оста-
вили на разстояние от селището трупове на мор-
жове, за да ги нахранят.

„Заедно с други организации създадохме пункт 
за храна, който снабдихме с намерени на брега 
трупове на моржове“, разказа Татяна Миненко от 
местната асоциация „Мечи патрул“.

Мъжките екземпляри обаче не допускали жен-
ски и бебета мечки до труповете.

Руснак съз-
даде „кар-
тина“ от 40 

хиляди кубче-
та хляб, като по 
този начин до-
каза, че не само 
да приготвяш 
вкусна храна е 
изкуство, а е възможно и обратното: да правиш 
изкуство от храна.

Творбата представлява портрет на женско 
лице, направено изцяло от крутони. Произведе-
нието, с размер 3 на 3 м, е поръчано за известно 
кафене в руската столица. Изработването му е от-
нело месец и половина на нейния автор.

Авторът определя своето творчество като 
„улично изкуство без вандализъм”. Той създа-
ва хумористични образи, използвайки различни 
техники, които лесно могат да бъдат премахнати.

56 бели мечки се събраха 
край селище в Чукотка

40 хиляди кубчета хляб 
се превърнаха в изкуство

Ф
едерален прокурор об-
вини певеца Ар Кели, че 
е уредил да бъде платен 
подкуп на държавен слу-

жител през 1994 г., за да получи фал-
шиво разрешително за брак, един 
ден преди да се ожени тайно за 
15-годишната Алия.

Обвинението е заведено в Ню 
Йорк. Инцидентът е от 1994 г., кога-
то Кели е бил на 27 години. Певецът 
е накарал друг да плати за фалшива 
лична карта, в която се посочва, че 
Алия е 18-годишна.

В него обаче не се казва дали под-
купът наистина е платен, нито дали 
документът е издаден. Няма и обви-
нение Кели да е злоупотребил сек-
суално с момичето, чието име не се 
посочва.

Срещу 52-годишния музикант са 
повдигнати няколко обвинения, 
едно от тях е, че използва извест-

ността си, за да набира момичета и 
млади жени за сексуални услуги.

Ар Кели искал да се ожени 
тайно за 15-годишна

Анджелина Джоли има връзка 
със своя колежка
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31
-годишната актриса 
Ема Стоун се сгоди за 
режисьора Дейв Мак-
кери, с когото има 

връзка от две години, съобщи Кон-
тактмюзик.

Новината разпространи щастли-
вият годеник. Той публикува в Инста-
грам селфи с актрисата, която показ-
ва новия си пръстен. Към снимката 
няма текст, а емоджи с две сърца.

Смята се, че двамата са се запозна-
ли, когато Ема е била водеща на шоу-
то през декември 2016 г.

„Отношението ми към децата се 
промени с годините. Никога не съм 
гледала деца. Когато бях тийней-
джърка, си мислех: „Никога няма да 
се омъжа, никога няма да имам деца. 

След това с годините започнах да си 
мисля: „Наистина искам да се омъжа, 

наистина искам да имам деца“, каза 
актрисата.

Т
имбърлейк се извини пуб-
лично на съпругата си, ак-
трисата Джесика Бийл, с коя-
то е женен от седем години и 

имат 4-годишно дете.
„Стоя встрани от клюките, колко-

то мога, но чувствам, че за семей-
ството ми е важно да обърна внима-
ние на тези, които нараняват хората, 
които обичам“, написа Тимбърлейк 
в Instagram.

В дълъг пост звездата казва, че е 
проявил „силна липса на прецен-
ка“ и добави, че между него и Али-
ша Уейнрайт, която му е партньорка 
във филма „Палмър“, не се е случи-
ло нищо.

„Пих прекалено много. Трябваше 
да помисля повече. Това не е приме-
рът, който бих искал да дам на сина 
ми“, допълни Тимбърлейк.

По-надолу в публикацията пише, 
че певецът се „извинява на неверо-
ятната си съпруга и семейството“.

Актрисата Ема Стоун 
се сгоди

Тимбърлейк се извини 
на съпругата си

Алекс Раева 
показа дъщеря 
си за първи път

Учени разработват хапче, което се приема 
от жените веднъж месечно и е способно да 
предотвратява бременност, пише Би Би Си.

След като бъде изпито, хапчето остава в стома-
ха на жената една седмица, като бавно изпуска 
хормони, които не позволяват бременност. Това 
означава, че би било много по-ефективно от кон-
трацептивите на пазара.

Лекарството е специално разработено по та-
къв начин, че може устоява на атаката на кисели-
ните в стомаха.

Учените смятат, че ще донесе облекчение на 
жените, които приемат контрацептиви, но трябва 
непрекъснато да се тревожат дали не са забрави-
ли дневната доза. Ефективността му е около 99%.

Развиването на толерантност към алкохола 
се е оказало ключов фактор при оцеляване-
то на предците на човека преди милиони го-

дини, твърдят британски учени в нова книга, ци-
тирана от в. „Дейли мейл“.

Намирането на храна винаги е било трудна за-
дача, но маймуните първоначално не могли да 
преработват малките количества спирт, съдържа-
щи се във ферментиралите и паднали от дървета-
та плодове.

Етанолът в тези храни им давал допълнителни 
калории и им помогнал при оцеляването.

Първите маймуни, които били способни да ме-
таболизират подобна храна, са живели през мио-
цена. Те вероятно са приличали на днешните го-
рили и шимпанзета.

Човечеството оцеляло 
с помощта на алкохола

П
евицата Александра Раева най-после пока-
за личицето на дъщеричката си Лиа. Тя роди 
по-рано тази година, но показа за първи път 
своето малко момиченце.

Певицата дълго криеше, че е бременна. Но малко 
преди да роди, показа бременно си коремче.

Сега тя публикува снимка в Instagram, на която е 
гушнала 4-месечната Лиа.

Снимката събра хиляди харесвания и много ко-
ментари за броени часове.

В текст под снимката Алекс е написала: „А в студе-
ните дни с Лиа се топлим една друга“.

На снимката Алекс е със специално яке с цип в 
жълто.

От коментарите става ясно, че якето е предназна-
чено за майки и бебета.

Ново хапче срещу 
бременност: 
Веднъж месечно
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S
uper Bowl е най-важното, 
бляскаво и значимо събитие 
за спорта в САЩ. На полувре-
мето догодина ще пеят Дже-

нифър Лопез и Шакира. И тъй като 
събитието е наистина огромно, ма-
щабно и значимо, двете певици 
вече се готвят усилено за него. Ка-
налът „Най-яките мацки“ във vbox7 
показва хранителния режим и тре-
нировъчния план на Шакира. За 
Super Bowl-формата си Шакира се е 
доверила на Ана Кайзер, при която 
певицата тренира по 5 пъти седмич-
но, като всяка тренировка продъл-
жава 75 минути.

Шакира се храни доста чисто, като 
залага почти изцяло на здравослов-
ни протеини и много зеленчуци. Зе-
ленчуците представляват между 60 
и 80% от храната й за деня, а между 
20 и 40% са протеините.

Тренировките не са съвсем тради-
ционни. В тях са заложени доста уп-

ражнения за сила и издържливост, 
но има и специална част, посветена 

на танците, в която работи по хоре-
ографията за шоуто.

Л
егендата на кънтри музика-
та Уили Нелсън съобщи, че 
спира с пушенето на тре-
ва. „Не пуша вече“, каза той. 

Причината за решението е, че 86-го-
дишният тексасец се притеснява от 
проблеми със здравето и дишане-
то си.

„Злоупотребявах с дробовете си 
доста в миналото“, споделя певецът. 
„Започнах да пуша кора от кедър 
и след това преминах към цигари, 
всъщност, към каквото ми паднеше. 
И това почти не ме уби.“

Наскоро той се върна от Севе-
рен Тексас, където през ноември 
изнасяше разпродадени концерти, 
а също така се появи на сцената на 
наградите за кънтри музика в Наш-
вил.

Здравните проблеми на Нелсън 

предизвикаха слухове, че той е бли-
зо до смъртта и се бори да остане 
жив.

Нелсън заяви, че не планира ско-
ро да спира с концертните изяви и 
те вече са подредени до 2020 г.

Шакира на диета и 
тренировки заради Super Bowl

Уили Нелсън спира 
с марихуаната

З
вездата от „Откраднат живот“ 
Наум Шопов-младши стана 
татко. Актьoрът сподели, че 
годеницата му Теа Минкова 

го е дарила с момиченце. Той спо-
дели две умилителни снимки в про-
филите си в социалните мрежи. На 
едната държи дъщеричката си, а на 
другата е запечатал любимата си с 
тяхната рожба.

„Амая Шопова / 05.12.19. Обичам 
ви, Теа Минкова“, написа той.

Наум Шопов предложи брак на 
приятелката си през ноември мина-
лата година, точно на нейния рож-
ден ден. Това лято двамата обявиха 
хубавата новина, че ще стават роди-
тели. Двамата плануват и сватба, но 
все още не бързат за нея.

Наум Шопов стана татко 
на момиченце

Един вярващ загина, след като пастор обърка 
бидон с бензин и го помисли за светена вода. 
По време на службата за изцеление в Лагос 

той предизвикал огромна експлозия.
Пасторът взел бидон с бензин, мислейки, че е 

пълен с вода. Когато изливал съдържанието вър-
ху един мъж, дошъл да бъде благословен, то се 
възпламенило от запалена свещ наблизо и пла-
мъците обхванали и двамата.

Мъжът издъхнал на място, а пасторът е с тежки 
изгаряния.

Пожарът в църквата в квартала Барува на ико-
номическата столица на Нигерия се разпростра-
нил след това до близкия газопровод, който също 
избухнал. Издигнали се огромни сиви облаци.

Пожарната е реагирала бързо на инцидента.

Животните никога не забравят да си пома-
гат и да облекчат трудния живот в живо-
тинското царство. Със сигурност вече сте 

чували някои истории за животните, които спася-
ват приятелите си и си помагат взаимно.

Снимка на гъска, загряваща треперещото ку-
ченце с крилете си, са пример за това. Гъската из-
ползва човката си, за да успокои кученце, а и да 
гарантира, че то спи спокойно под топлите й кри-
ле.

Някои животни са особено дружелюбни и лес-
но установяват връзки с животни от друг вид. 
Това, което отличава приятелството от оцелява-
нето е, че животните нямат друга полза от тези от-
ношения, освен да имат компания на другото жи-
вотно.

Пастор сбърка светена 
вода с бензин, уби човек

Гъска спаси кученце 
от замръзване
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Когато дойде 
време за ски
�Вижте къде ски сезонът е 

почти целогодишен

Зимата може да е истински люта, но има нещо, заради което много хора 
са готови да й простят всичко. И преспите, и вятърът, и смразяващи-
ят кръвта дъх сякаш изчезват, когато дойде време за ски. Запалени-
те скиори знаят как да използват всеки миг от зимата, защото тя ще 

свърши. Но има места, където ски сезонът е почти целогодишен? Ето кои са 
те и защо са така притегателни.

В ледника над долината Вал Сеналес 
в Южен Тирол е намерен знаменити-
ят снежен човек Йети, чиято мумия е 
непокътната след повече от 5000 го-
дини „сън“ в снега. Ски пистите в този 
курорт са на височина от 3200 метра 
и още през септември идват първите 
скиори и най-вече – състезателите по 
сноуборд на Италия и Австрия.

На ледника Алалин в швейцарския 
курорт Саас-Фе след обилните сне-
говалежи през септември скиорите 
ги очакват затрупани със сняг и до-
бре обработени 20 км писти, 8 лифта 
и зона за фрийстайл – Freestyle Park 
Saas Fee.

Вал Сеналес, 
Италия

Саас-Фе, 
Швейцария

Ски сезонът тук бе открит още в средата на септем-
ври и се очаква да продължи до май. Около 18 км 
писти са на самия глетчер, но обединени със съсед-
ната зона Рифелзее осигуряват над 40 км трасета за 
ски спускане. Тук се намира и най-високо разполо-
женото алпийско кафене – на 3440 м надморска ви-
сочина със зашеметяваща панорама. Може да си ку-
пите ски пас, който обединява Пицтал със съседните 
Рифелзее, Хохцайгер и Имст, за да си осигурите дъл-
ги и разнообразни трасета.

Край ледника в областта Каринтия ски сезонът за-
почва още през юни и продължава до късната про-
лет. Официално се открива в края на октомври, 
когато се прави пълен тест на съоръженията. На 
надморска височина 3122 м стои дебела 130 см 
снежна покривка. Красиво и вкусно преживяване 
ви очаква в ресторант Eisee на 2800 м, където шеф-
готвач Клаус Лабер предлага традиционни тирол-
ски блюда.

Глетчерът 
Пицтал, 

Австрия

Глетчерът 
Мьолталер, 
Австрия

Снимки: skiresort.info

Снимка: schnalstal.com

Снимкa: pixabay

Снимкa: pixabay
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